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P ř í k a z 

 

Mgr. Milana Němečka, Ph.D. 

náměstka ministra kultury 

 

č. 3/2021 

 

ze dne 24. září 2021, 

 

kterým se ustavuje 

meziresortní Pracovní skupina k rozvoji KKO 

 

 

Článek I. 

Podle článku 15 odst. e) Organizačního řádu Ministerstva kultury platného od 1. 6. 2020 ustavuji 

meziresortní Pracovní skupinu k rozvoji KKO jako svůj poradní orgán (dále jen „Pracovní skupina“). 

 

Článek II. 

Seznam členů Pracovní skupiny tvoří přílohu č.1 tohoto příkazu. 

 

 

Článek III. 

Statut Pracovní skupiny tvoří přílohu č. 2 tohoto příkazu. 

 

 

Článek IV. 

Jednací řád Pracovní skupiny tvoří přílohu č. 3 tohoto příkazu. 

 

 

 

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

 

 

V Praze dne 24. září 2021 

Č. j.: MK 68584/2021 
 

 

 

 Mgr. Milan Němeček, Ph.D. 

 náměstek ministra kultury  

 



Příloha č. 1 Příkazu náměstka ministra kultury 

 

 

Seznam členů Pracovní skupiny k rozvoji KKO 

 

Členy Pracovní skupiny jsou zástupci následujících resortů: 

 

 Ministerstvo kultury - Ing. Pavel Zingl, vedoucí Oddělení kulturních a kreativních průmyslů 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu - Ing. Oldřich Macák, ředitel Odboru sektorové expertízy a 

průmyslové politiky 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Mgr. Ludmila Třeštíková, vedoucí Oddělení 

strategie a analýz 

 Ministerstvo pro místní rozvoj – Mgr. Štěpán Nosek, Odbor regionální politiky  

 Ministerstvo zahraničních věcí - PhDr. Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí - PhDr. Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce 

zaměstnanosti 

 Ministerstvo vnitra -  

 Státní fond kinematografie - Mgr. Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu 

kinematografie 

 

Tajemnicí pracovní skupiny byla jmenovaná Mgr. Lucie Paříková, ministerstvo kultury, 

Oddělení kulturních a kreativních průmyslů. 

 

 

 

  

 

V Praze dne 24. září 2021 

 

 

 

 Mgr. Milan Němeček, Ph.D. 

 náměstek ministra kultury  

 



Příloha č. 2 Příkazu náměstka ministra kultury 

 

Statut Pracovní skupiny k rozvoji KKO 

 

Článek I. 

Postavení a poslání Pracovní skupiny 

1) Pracovní skupina je poradním orgánem ministerstva kultury ve věci rozvoje KKO. 

2) Posláním Pracovní skupiny je odstranit hlavní překážky rozvoje KKO. Diskutovat a zajistit 

spolupráci a výměnu informací mezi resorty v této oblasti. Nastavit parametry pro kontinuální 

implementaci opatření Akčního plánu Strategie rozvoje a podpory KKO, jejich monitoring a evaluaci 

v oblastech vzdělávání, územní dimenze KKO, zahraniční prezentace KKO a trhu práce. 

 

Článek II. 

Složení Pracovní skupiny 

1) Členy Pracovní skupiny jmenuje a odvolává náměstek ministra kultury. 

2) V čele pracovní skupiny stojí Předseda. Předseda Pracovní skupinu representuje a zastupuje ji 

navenek. 

3) Členy Pracovní skupiny nominují jednotlivé resorty. 

4) Pracovní skupina je složena ze zástupců ministerstva kultury, ministerstva průmyslu a obchodu, 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva 

zahraničních věcí, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva vnitra a Státního fondu 

kinematografie. 

5) Funkce v Pracovní skupině je čestná. Přijetím funkce se člen Pracovní skupiny zavazuje, že využije 

plně svých odborných znalostí, vědomostí a zkušeností k tomu, aby Pracovní skupina úspěšně plnila 

své poslání uvedené v článku I. 

 

Článek III. 

Orgány Pracovní skupiny 

1) Předseda svolává a řídí jednání Pracovní skupiny. 

2) Náměstek ministra kultury jmenuje tajemníka Pracovní skupiny, který vyřizuje agendu spojenou 

s činností Pracovní skupiny. 

 

Článek IV. 

Jednací řád Pracovní skupiny 

1) Jednací řád Pracovní skupiny, který upravuje způsob jednání Pracovní skupiny, vydává náměstek 

ministra kultury. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1) Statut Pracovní skupiny nabývá platnosti dnem podpisu náměstkem ministra kultury. 

 

  

 

V Praze dne 24. září 2021 

 

 

 

 Mgr. Milan Němeček, Ph.D. 

 náměstek ministra kultury  

 



Příloha č. 3 Příkazu náměstka ministra kultury 

 

JEDNACÍ ŘÁD 

Pracovní skupiny k rozvoji KKO 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1) Jednací řád Pracovní skupiny k rozvoji KKO (dále jen „Pracovní skupina“) je vnitřním předpisem, 

který upravuje jednání Pracovní skupiny. 

 

2) Jednací řád je vydáván v souladu se statutem Pracovní skupiny.  

 

Článek II. 

Jednání Pracovní skupiny 

1) Jednání Pracovní skupiny svolává její předseda, který rovněž řídí jednání Pracovní skupiny nebo 

v jeho zastoupení tajemník. 

2) Jednání Pracovní skupiny jsou svolávány podle potřeby, minimálně 2x ročně. 

3) Jednání Pracovní skupiny se svolává písemnou formou v listinné nebo elektronické podobě 

minimálně 5 pracovních dnů před termínem jednání. 

4) Místem jednání je zpravidla Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1. V případě nutnosti je 

možné uskutečnit schůzi, včetně hlasování, prostřednictvím online setkání. 

5) Pracovní skupina je schopna se usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet členů s hlasovacím 

právem. Závěry formou usnesení se přijímají hlasováním. K usnesení je třeba nadpoloviční většiny 

přítomných členů Pracovní skupiny s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas 

Předsedy. 

6) O průběhu a výsledcích jednání se vede písemný zápis, jehož pořizování zajišťuje tajemník. Zápis je 

odsouhlasen Předsedou Pracovní skupiny a do 20 pracovních dnů jej obdrží všichni členové Pracovní 

skupiny. 

7) V zápisu musí být uveden den a místo konání jednání, podepsaná prezenční listina, předmět jednání, 

závěr jednání (včetně poměru hlasování) a obsah diskusních příspěvků. 

 

 

 

 

V Praze dne 24. září 2021 

 

 

 

 Mgr. Milan Němeček, Ph.D. 

 náměstek ministra kultury  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


