
USNESENI
VLADY REPUBLIKY

ďKonceptu a finančnimzabezpeěení připomínky a os|avy
vpnamných výroěí roku 2018 spojených s naší státnosti

(í9í8' 1968' Í993)

t.

4

2,

a)
b)
c)
d)
e)

V|áda

Ministerstva zahranicních věcí o
Ministerstva vnitra o
Ministerstva pro místnírozvoj o
Ministerstva kultury o
Akademie věd České republiky o
celkem o

a) Ministerstva zahraničních věcí o
b) Ministerstva vnítra o
c) Ministerstva pro místnírozvoj o
d) Ministerstva zemědělství o
e) Minlsterstva ško|ství, m|ádeŽe a tě|ovýchovy o

0 Ministerstva kultury o
g) Ústavního soudu o
h) Akademie věd Ceské republiky o

celkem o

schvaluje

Koncept a finanční zabezpečení připomínky a oslavy významných výročÍ roku 2018
spojených snaší státností (1918, 1968, 1993) prostřednictvím projektů' uvedených
v ěásti ll| materiálu ěj' 465117, kteý předpokládá mimořádný výdaj ze státního rozpočtu
České republiky Vroce 2afi v celkové výši 88.358.340 Kě aVroce 2018 vcelkové výši
321.894.980 Kč'

uvolnění finaněních prostředkŮ V roce 2a17 z rozpočtové kapito|y Všeobecná pokladni
správa, poloŽky Víádní rozpočtová rezeva, v ce|kové výši 88'358.340 Kč na finanční
a organizaěnÍ zabezpečení připornínky a oslavy významných výročí roku 2018, a to
k posí|ení výdajů rozpočtu kapitoly

||. uk|ádá

1' ministrům kultury, zahraniěních věcí' vnitra a ministryni pro místní rozvoj předloŽit
1. místopředsedovi víády pro ekonomiku a ministru Íinancí Žádost o rozpočtové opatření
podle bodu l/2 tohoto usnesení,

2, 1. rnístopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí rea|ízovat nazákladě Žádostí
pod|e bodu l/2 tohoto usnesení rozpočtové opatření v rozpoětu kapitoly Ministerstva
zahraníčních věcí, Ministerstva Vnítra, Ministerstva pro místní rozvoj, Minísterstva kultury
a Akademie České republiky,

3' zvýšit v návaznosti na bod l tohoto usnesenívýdaje na kapito|y

15.300'000 Kč'
10.800.000 Kě'
18.407.000 Kč'
u3a2.34o Rč,
9.549.000 Kč'

88.358'340 Kč:

24.960.000 Kč'
33.511.000 Kč'
32.820.000 Kč'
7.480'000 Kč'

21.068.500 Kč.
179.861.480 Kč'

925.000 Ki.
21'269.000 Kě'

321'849.980 Kč,

N



a to V rámci výdajů obsaŽených ve střednědobém výh|edu státního rozpoětu České
republÍky na rok 2018,

4. ministrům vnitra, zemědětství a ministryni ško|ství, m|ádeŽe a tělovýchovy spo|upracovat
s ministry ku|tury, zahraničních věcí, o-brany a s ministryní pro mísiní roivoj při rea|izaci
připomínky a oslavy významných výročí roku 2018,

5. mínistru kultury zpracovat ve spolupráci. s ministryní pro místní rozvoj a ministry
zahraniěních věcí a obrany a v|ádě do 30. zári 2017 předloŽit informaci o finančním
zajištění a stavu realizace stěžejních (fínančně nejnáročnějších) projektů;

lll. doporuěuje

1. předsedkyni Akademie věd České repub|iky před|ožit.í. místopředsedoví v|ády pro
ekonomiku a ministru financí Žádost o rozpoÓtové opatřenr póoe bodu tl7 tohoto
usnesení,

2, předsedkyni AkademÍe věd České repub|iky, předsedovi Ústavního soudu, primátorce
h|avního města Prahy a hejtmanŮm spolupracovat s ministry kultury, zahraníóních věcí,
qbrany, vnitra, zemědě|ství a s ministryněmi pro místní rozvoj a.škobtuí, m|ádeŽe a
tě|ovýchovy při rea|izaci projektů.

Frovedgu:
í. mÍstopředseda v|ády pro ekonomiku
a ministr fínancí,
ministři ku|tury, zahraničních věcí,
obrany, vnitra, zemědě|ství
ministryně pro místní rozvoj,
školství, m|ádeŽe a tě|ovýchovy

N3 vědqmí:
hejtmani,
prÍmátorka hlavního města Prahy,
předsedkyně Akademie věd
Ceské republiky,
předseda Ústavního soudu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda víády



Píogram Kultuťní aktivity ..PodPořá proiektů k připomínkám významnýcb výročí naší
státnosti {1918, 1968, 19Í}3}.. - Projeky podpořené v roce 2018

1. tematický okruh výstavní plojekty

žadatel název proiektu schvá|ená
doteíe

Regionálď muzeum v Tep|icfoh
Tep|ice zó 1' republiky

1918, 1938
75 000

středočeské mueeum v Roztokách u Prahy Ko|ky v Československu 139 000

Mu2eum iihot^ýchodní Moravy ve Žlíně
Muzeum staré.iako

Československo 238 000

Muzeufir NovoiičíBka

od císaře pána k
bolšgikovi. osudová
''osmičková', v}hočÍ na

Novojičínsku (1918.1938.

194&-1968)

142 000

R€gionáíní muréom v litomyšli

oKnem mÍaz.|o srpnové
š|unce ...' Rok 1968 v

utomyš|i a dobový živÓtní

stYl

30 000

fltuzeum BlanenslG
BIanenských 1ox10 let

r€PubIikY
97 000

Mur€um v 8runtá|e
''Mezi orlem a or|icÍ'

BÍuntá|sko 1914.1938,'
1?5 000

Jihoreravská muzeum ve znoimě

Konec ve|lé vá|ky, vzní*
českos|ovenska a

Znojemsko (1917-1918)
343 000

Muzeum vYsočiny,ihlava

ReaÍiace utstavy'.sto |ét

repvbliky. očekávání,

nadějs, skutečnost'
90 000

Muzeum českého ráje v Íuřnoýé
Konečně v€ v|astnímI

Turnov 1918
78 0@



Krajská galěÍie výtvaínóho uménÍYe zlíně

Nová doba . nÓvÝ život

mezivá|ečná a.chit€ktuÍa v
lázních tuhačovice

195 000

Muzeum Vysočiny Třebíč
Vzduch ie naše moře 70 000

Muzeurn stHniho pootaví strakonic€

1. sÉtová válka n3

Strakonicku, její dopad na

Venkov i na město, život

mí$níclt obyvatel v této
historícké etapě i jeiich

oslavy konce vá|ky a vzniku

českosIovenska

56 000

ob|a$tní muzeum v Gromutově od pádu orla ke |vu 80 000

Retioná|ní muzeum v chřudimí
Monarchie padla, zvítériI

lev
80 000

V|astivědné muzeum v Šumpetku
Šumpersko v obdotri prvni

republiky (1918-1938)
44 000

Muz€um a PoiizeEká gaIeíie se.ni|y
P|íž|vá kontraÍe\lolu{e v

Semilech - 1968
170 0Q0

Řegíoná|ní mureurn a galeÍie vJiříilě
Výstava osmtčky v děiinách

Ínésta
88 000

oblastní Ba|eriě ubeř€c

Sudek " Funte . Ortikol etc
. Československá

fotoBÍaíie 1918.2018

125 m0

Hořácká 8a|eřie v Novém Městě na Mořavě ''Za svoboďu'.! 237m

2ápadočes|rá ga|erie v P|zoi
Rok 1968 a uměflí v

ČeskosIovensku
500m0

Mu:eum jižního P|zeňska v B|ovicích Z|atá éra republiky 42 000

obl6stní mur€um v Lounech

Le8ionáři z Loun$ka Ža

samosAtnÓst

Československa
80 000

vlastivfuné muzťum a 8a|erie v české típě vý5tavÚ.'100 |et'. 262 000



Galerie yitvamóho umění v Havlíčkově Brodě
''Dgbřých sto" výstava

ilustÍací
30 000

MuŽeum llsočiny HavlíĚkův Brod
Otalar stáf{ čeďloslovák

a brodský patÍiot . Výstava
95 O00

západočes|(á galerie v P|zni

Pratovaa repÚbnkY.

AťchiteKura Pl:ně v |etech

1918^1938

300 000

Muzeum h|ávního měita Přáhy výstava P'aha 1848 - 1918 500 000

Méstské muzcum v Čelákovjcích
výstava "sí|a legionářské

tradice v Čelákwicích''
70 000

Městskó muzeum a knihovna Čádav
Výstava .'Čáslav v roce

1918"
42 000

Městské muleum á 8alerie lomnicé nad Popelkou
LsnnÍcko 

'a 
pÍvní

republiky
59 000

centřu|rr kultury a v'dělávání 8|atná
B|atenský fotofestiva| 2018

- svosooA
70 000

MuzeuÍn Kamp6 - Nadace Jana á MedY M|ádkových
František Kupka a práce

pro Pruní repub|iku
575 000

Českd pďta, s'p. (odboÍ Poštovní muzeum)
Pošta če5kých skaiJtů s00 m0

Východočeská galerie v PardutÉcích Křehké 5ny modernity 150 000

Muzeum a Ea|erie v PÍostěiově

Lide č€skos|ovenskú tvůi

odvěI(ý sen se staÍ

skutečností

80m0

Městské centrum, Týu nad Vltavou Velká vá|ka a |idské o3udv 216 m0

Město řloražďolicé
Konec 1. svěiové vá|ky a 1.

republika
rs4 000

statutářní řněsto Ú'tí ndd Labem sthichtova epop€j 74 000



2' tematický okruh . m{zejnt protÍámy

iadatel název pÍojektu schválená dótafÉ

Muzéum vysočinY Jih|ava

Edulační progťamY k

historickým udá|ostem |et

1918 a 1968

550@

Ga|eíié středoč€ského *raie

pARTYtime GAs( 2018 . letnÍ

Mitvaíné dí{ny pro děti
2s 000

Jihočeské muzeum v českýcn Budějovicích

Prvni |éta pívní.epÚbliky
(pruorepublikové

českostovemko v leteďr 1918

áž 1920}

70 000

Regionální muzéum v chÍudimi

Děd€čku, přoč přijety tánky?

udáíosti Ťoku 1968 na

chrudimsku

46 000

Regionální muzeum v chrudimi
slzY itěstÍ, sl'y smutkÚ 55 000

obl$tni muu€um v oěčíně
Dramatický rok 1968 v DěčínĚ 60 000

Muz€um jižního Plzeňska v B|ovícÍch
STO LET REPUBLIKY 14 000

VlastivĚdní Jhuzeum a Ba|erie v České LÍpě
100 let tepubliky 150 000

Mureum t/YŠočirry pelhřiÍ{tov Peínnmov lY 
'ě

56 000

Městské tnužeum v JaÍoftěři

''My vá5 tady nechceÍne!.

aneb občanem laroměřska v

roce x968

66 000

Město vysoké nad Jizeřou
Rakouský ore| bY| oběšen 32@0

Městské řtuzeum česká l*rebová

oslaw stého ťročí vznlku

republíky v české Třebové
2s 000

česká pošta, s.p' lodboí Poštovní muzeum}

PIogÍam k výstavě c}.otekY

státnosti a intefak(ivní

otevřený ate|iér.'Můi stát''

920 000


