
 

      

 

 

 

 

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI  

MEZI  

MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 

A  

 MINISTERSTVEM KULTURY ČR 

 PŘI PODPOŘE A KOORDINACI PREZENTACE 

ČESKÉ KULTURY V ZAHRANIČÍ 

 

 

 

 

 

 



 
Smluvní strany: 

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

Se sídlem: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany 

IČ: 45769851 

Jejímž jménem jedná Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí 

(dále jen „MZV“ nebo „Ministerstvo zahraničních věcí“) 

a 

Ministerstvo kultury České republiky 

Se sídlem: Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1 – Malá strana 

IČ: 000 23 671 

Jejímž jménem jedná PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury  

(dále jen „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“) 

 

 

Preambule 

     Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo kultury, vědomy si mimořádného významu 
kultury jako nezastupitelného faktoru posilování dobrého jména a mezinárodní vážnosti ČR 
pokládají za žádoucí nadále rozvíjet společnou podporu prezentace našeho kulturního 
bohatství v zahraničí včetně prezentace českého kulturního a kreativního průmyslu, a to též v 
zájmu posilování vazeb mezi českou společností a Evropou a světem. 

     Obě ministerstva jsou připravena naplňovat strategii kulturní diplomacie, rozvíjející 
podporu a prezentaci české kultury v zahraničí v zájmu dalšího zefektivnění mezikulturního 
dialogu a dalšího posilování role kultury v politice vnějších vztahů České republiky.  

 

 

 



Článek I 

Vytvoření a nastavení činnosti společné Pracovní komise pro českou kulturní diplomacii 

Hlavním úkolem Komise bude vypracování budoucího akčního plánu kulturní prezentace ČR v 
zahraničí, který stanoví prioritní oblasti a sektory podpory české kultury ve světě, a to vždy na 
roční období s výhledem na další dva roky. Ve své práci bude Komise vycházet jednak 
z vládou schválené Koncepce české zahraniční politiky, jednak z principů vytyčených 
Ministerstvem kultury, jimiž se řídí státní kulturní politika, a také z priorit stanovených Komisí 
pro jednotnou prezentaci ČR. K účasti v uvedené Pracovní komisi budou vedle příslušných 
zástupců obou ministerstev a jejich příspěvkových organizací přizváni veřejně ustavení aktéři 
v oblasti kulturního exportu a zahraniční kulturní výměny. Akční plány budou předkládány ke 
schválení ministrům kultury a zahraničních věcí.  

 

Článek II 

Účinná spolupráce a koordinace mezi ministerstvy 

Obě ministerstva a jejich příspěvkové organizace budou usilovat o zvyšování efektivity řízení 
realizovaných zahraničních aktivit, o uzavírání společných dohod podle rozsahu či charakteru 
konkrétních akcí, či o participaci při exportu kulturních služeb, na jejichž základě budou moci 
vznikat společné kulturní projekty v zahraničí. Tyto činnosti budou vykonávat v souladu se 
svými kompetencemi dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vládou schválenými 
relevantními dokumenty, zejména se Státní kulturní politikou na léta 2015-2020 (s výhledem 
do roku 2025), Inovační strategií ČR 2019-2030 a Koncepcí jednotné zahraniční prezentace 
ČR.  

Obě strany potvrzují svoji vůli k úzké a efektivní spolupráci a koordinaci v zájmu nejlepšího 
možného uplatnění české kultury v zahraničí a šíření dobrého jména České republiky obecně. 



 

Článek III 

Oblasti spolupráce 

 

Kulturní a kreativní průmysly 

Kulturní a kreativní průmysly jsou klíčovým nástrojem prezentace ČR v zahraničí, a to díky 
specifickému potenciálu pro tvorbu vysoké přidané hodnoty, a díky možnosti využívat ve 
světě dobré jméno českých tvůrců, produktů či podniků při dlouhodobém budování značky 
České republiky a jejích součástí – obcí, krajů, podniků či institucí. MZV a MK, ve spolupráci 
s MPO, proto budou v rámci meziresortní Komise pro jednotnou zahraniční prezentaci ČR 
spolupracovat při péči o dobré jméno České republiky, při strategickém plánování národních 
výstav, expozic a dalších aktivit na zahraničních trzích a při posilování kulturní diplomacie. 

 

Literatura 

Ministerstvo kultury bude, zejména prostřednictvím Českého literárního centra/Moravské 
zemské knihovny, podporovat prezentaci české literatury na významných knižních veletrzích 
prostřednictvím národních stánků a podporou vysílání autorů na autorská čtení, a to ve 
spolupráci se zastupitelskými úřady, s Českými centry. ZÚ a ČC pak budou, rovněž ve 
spolupráci s MK, podporovat šíření české literatury v překladu v zahraničí: tj. napomáhat 
koordinaci aktivit na ose autor/literární agent-překladatel-nakladatel a napomáhat účinné 
medializaci konkrétních knižních titulů vydaných v překladu. 

 

Film 

Oba resorty se zasadí o prohloubení spolupráce se Státním fondem kinematografie, a to ve 
věci prezentace a propagace českých filmů a propagace České republiky jako destinace 
vhodné k natáčení. Spolupráce bude reflektovat principy audiovizuální v oblasti výroby, 
monetizace a distribuce v oblasti audiovize. Dále bude uzavřeno separátní memorandum o 
spolupráci mezi Státním fondem kinematografie, Národním filmovým archivem a Českými 
centry týkající se podpory prezentace českého filmu v zahraničí.  



 

Neprofesionální umění a nemateriální kulturní dědictví 

Ministerstvo kultury podpoří ve svém dotačním programu účast amatérských těles na 
prestižních evropských a celosvětových festivalech a soutěžích. Obě ministerstva budou 
usilovat o hlubší spolupráci mezi Českými centry a organizacemi zabývajícími se touto částí 
kulturního dědictví. 

Obě ministerstva zintenzivní spolupráci v oblasti prezentace nehmotného kulturního dědictví 
ČR.  

 

Výstavy a veletrhy 

Ministerstvo kultury bude podporovat národní prezentace na významných mezinárodních 
veletrzích tzv. „performing arts“, dále i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů. 
Ministerstvo zahraničních věcí se v mezích svých možností bude podílet na podpoře českých 
prezentací a bude prostřednictvím zastupitelských úřadů a Českých center usilovat o 
smysluplné propojení s dalšími aktivitami v dotyčné destinaci.  

Ministerstvo kultury bude i nadále ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 
podporovat prezentace českého umění a českých uměleckých sbírek, mimo jiné 
prostřednictvím národní prezentace v česko-slovenském pavilonu na Mezinárodním bienále 
výtvarného umění v Benátkách. 

 

Muzea 

Ministerstvo kultury bude podporovat ještě užší spolupráci mezi muzejními organizacemi 
Ministerstva kultury a Ministerstvem zahraničí, včetně Českých center, při podpoře českého 
kulturního dědictví v zahraničí s důrazem na postavení české kulturní identity a kulturního 
dědictví v evropském i celosvětovém kontextu.  

 

Památky 

Oba resorty, jejich orgány a věcně příslušné příspěvkové organizace budou podporovat 
spolupráci v oblasti prezentace hmotného kulturního dědictví České republiky v zahraničí. 
Dané subjekty zváží podobu a míru využití hmotného kulturního dědictví pro propagaci České 
republiky a bohatosti jejího památkového fondu v zahraničí. 

 



Krajanské spolky 

Obě strany budou usilovat o spolupráci s krajanskými spolky na úrovni kulturních aktivit, 
které přispívají k pozitivnímu obrazu České republiky. Ministerstvo kultury se bude podílet na 
metodické podpoře kulturních aktivit krajanských spolků, jakožto významné součásti našeho 
kulturního dědictví. 

 

Spolupráce v oblasti rozvojové spolupráce  

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem kultury bude i nadále věnovat 
pozornost ochraně a obnově kulturního dědictví ve vládou stanovených cílových zemích 
humanitární, stabilizační a rozvojové spolupráce, a to bilaterální i v součinnosti s příslušnými 
mezinárodními organizacemi.  

 

Spolupráce v oblasti ekonomické diplomacie 

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem kultury budou společně 
podporovat „vývoz“ české kultury a kreativního průmyslu jako nástroje pro posilování 
vnějších ekonomických vztahů ČR s pozitivními hospodářskými dopady pro ČR. Zapojení do 
Společného nástroje financování ekonomické diplomacie se formou cílených služeb a 
prezentace příležitostí v zahraničí zefektivní prezentaci české kultury a kreativního průmyslu v 
zahraničí. Zapojení kapacit zastupitelských úřadů a využití synergií ve formě společné 
mezirezortní spolupráce umožní aktivní a přitom finančně hospodárný přístup k podpoře 
české produkce výrobků a služeb spojených s daným odvětvím, zejména s přihlédnutím na 
cílenou podporu rozvoje jednotlivých regionů ČR.     

 

Článek IV 

Plány činnosti a kontaktní osoby 

Do konce kalendářního roku sjednají pověření zástupci obou ministerstev plán aktivit, v němž 
se stanoví úkoly, termíny a zodpovědné osoby. V prvním čtvrtletí dalšího roku proběhne 
vyhodnocení výsledků spolupráce v předešlém roce a výhled aktuálních projektů na daný rok. 

Za Ministerstvo zahraničních věcí se zmocňuje jednáním ředitel odboru veřejné diplomacie a 
krajanů. 

Za Ministerstvo kultury se zmocňuje jednáním ředitel odboru mezinárodních vztahů. 



 

Článek V 

Obecné závěry a podoba naplňování dohody 

Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Změny a doplnění jsou možné ve formě 
číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se 
vyžaduje dohoda obou smluvních stran o celém jeho obsahu. 

Všechna sdělení a oznámení stran ohledně memoranda budou činěna písemnou formou. 

Memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

 

 

V Praze dne             2020 V Praze dne            2020 

 

 

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. PhDr. Lubomír Zaorálek 

Ministr zahraničních věcí Ministr kultury 
 


