
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. srpna 2017 č. 609 

 
o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti 

pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny  
a následných kroků při naložení s tímto majetkem  

 
Vláda 

I. schvaluje  

1. záměr nabytí majetku uvedeného v čl. 5, části III materiálu čj. V395/2017, který tvoří 
areál velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve 
veřejném zájmu do vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Muzeem romské kultury, 
včetně dalšího naložení s tímto majetkem a následných kroků tak, jak je uvedeno v části 
III materiálu čj. 395/2017, 

2. veřejný zájem, uvedený v části IV materiálu čj. V395/2017, 

   Veřejný zájem spočívá především v zajištění důstojného pietního přístupu k obětem a       
uchování odkazu holocaustu (vzdělávání o holocaustu, připomínání a výzkum 
holocaustu) a dále v zachování a rozvíjení prvků identity Romů jako národnostní 
menšiny, podpoře vzájemného respektu, porozumění a spolupráce mezi většinou a 
menšinou, ochraně a zpřístupňování kulturního a historického odkazu a dědictví a 
v posílení postavení České republiky jako mezinárodního aktéra prosazování lidské 
důstojnosti a ochrany lidských práv a uchovávání odkazu holocaustu na mezinárodní 
úrovni. 

   Existence velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku 
je z morálního hlediska pro vládu České republiky nepřijatelná.  

   Vláda si je vědoma dluhu, který má česká společnost vůči českým a moravským Romům, 
kteří byli zločinnou nacistickou mašinérií téměř vyhlazeni, i to, že v této genocidě 
napomáhali kolaboranti z protektorátních orgánů.  

3. veřejný záměr na nabytí majetku uvedeného v čl. 5, části III materiálu čj. V395/2017, za 
cenu ve výši 450 814,796 tis. Kč včetně DPH, za kterou by měl stát tento majetek tvořící 
areál velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku 
nabýt do svého vlastnictví, 

4. posílení rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury ve výši 450 814,796 tis. Kč včetně 
DPH nad rámec schváleného rozpočtu pro rok 2017, a to na odkup majetku uvedeného 
v čl. 5, části III materiálu čj. V395/2017,  

5. posílení rozpočtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury ve výši 123 500 tis. Kč nad rámec 
rozpočtu pro rok 2018, a to pro zajištění realizace následných kroků ve věci demolice, 
archeologického výzkumu a úpravy areálu včetně vybudování památníku s pamětní síní 
uvedených v části III materiálu čj. V395/2017; v případě nepředvídatelných událostí, které 
by vyvolaly potřebu vyšších výdajů uvedených v tomto bodě, budou tyto hrazeny 
z kapitoly 334 – Ministerstvo kultury,  
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6. navýšení počtu zaměstnanců Muzea romské kultury o čtyři místa včetně prostředků na 
platy a zároveň posílení příspěvku na provoz s trvalým dopadem od 1. 1. 2018 v celkové 
výši 5 550 tis. Kč, jak je uvedeno v části III materiálu čj. V395/2017; 

II. ukládá  

1. ministru financí zohlednit při přípravě státního rozpočtu na jednotlivé roky finanční 
prostředky požadované podle bodu I/4, I/5, I/6 tohoto usnesení v rozpočtu Ministerstva 
kultury,  

2. ministru kultury poskytnout prostředky podle bodu I/4 tohoto usnesení Muzeu romské 
kultury, a to na odkup majetku uvedeného v čl. 5, části III materiálu čj. V395/2017,  

3. ministru kultury poskytnout prostředky podle bodu I/5 a I/6 tohoto usnesení Muzeu 
romské kultury, a to na realizaci dalších následných kroků tak, jak je uvedeno v části III 
materiálu čj. V395/2017. 

 
 
Provedou: 
ministři financí, 
kultury 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


