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Č. j.:  MK 1276/2023 OUKKO 

 

Zápis z 2. jednání meziresortní Pracovní skupiny k rozvoji kulturních a kreativních odvětví 
(dále jen „KKO“) 

Termín a způsob jednání:  

15. 12. 2022, 14:00 – 16:00 hod., online forma 

 

Přítomni: 

 Ing. Pavel Zingl – Ministerstvo kultury ČR (předseda) 

Ing. Lucie Krčmářová – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Mgr. Miroslav Daněk – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ing. Jiří Janíček – Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Mgr. Ondřej Brychta – Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Martina Berdychová – Asociace krajů ČR 

 

Omluveni:    

PhDr. Kateřina Štěpánková – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Mgr. Helena Bezděk Fraňková – Státní fond kinematografie 

Mgr. Ludmila Třeštíková – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Přítomní hosté: 

Mgr. Lucie Varvařovská – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Mgr. Michaela Žídková – Ministerstvo kultury ČR, odbor mezinárodních vztahů 

 

Zpracovala: Mgr. Lucie Paříková počet stran/příloh: 8/0  datum: 09.01.2023 

 

Pracovní skupina (dále jen „PS“) se sešla v počtu 6 osob. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zastupoval (za nepřítomného člena Mgr. Štěpána Noska) Mgr. 
Miroslav Daněk. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR zastupoval (za nepřítomného PhDr. Marka Svobodu) Ing. Jiří 
Janíček. 

Ministerstvo vnitra ČR zastupoval (za nepřítomnou Ing. Michaelu Německou) Mgr. Ondřej Brychta. 

 



 

 

Body programu: 
 
14,00 – 14,45 hod. – Ministerstvo kultury ČR – Ing. Pavel Zingl: 

 představení nových členů komise 
 přehled průběžného plnění Akčního plánu Strategie podpory a rozvoje KKO + diskuze 

 
14,45 – 15,15 hod. – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Mgr. Lucie Varvařovská: 

 zpráva plnění podpory internacionalizace + diskuze 
 

15,15 – 15,45 hod. – Ministerstvo vnitra ČR – Mgr. Ondřej Brychta: 

 vládní migrační programy pro kvalifikované cizince a příprava nové legislativy a nového 
informačního systému, který umožní elektronické řízení o povolování pobytu cizinců + 
diskuze 
 

15,45 – 16,00 – Ostatní: 

 návrh dalšího termínu 3. jednání PS – úterý 16.5.2023 10,00 – 12,00 hod. 
 diskuze 

 

 

 

Průběh jednání: 

Zahájení a úvodní slovo 

Předseda PS Ing. Pavel Zingl (dále jen „Předseda“) uvítal přítomné členy PS a přizvané hosty 
a představil členy nové. PS byla rozšířena o zástupkyni Asociace krajů ČR, paní Mgr. Martinu 
Berdychovou, předsedkyni Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR nově zastupuje paní Ing. Lucie Krčmářová, ředitelka odboru sektorové 
expertízy a průmyslové politiky. Zastupováním nepřítomných a řádně omluvených členů PS byli 
pověřeni za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pan Mgr. Miroslav Daněk, za Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR pan Ing. Jiří Janíček, za Ministerstvo vnitra ČR pan Mgr. Ondřej Brychta. 
Jednání se dále zúčastnili přizvaní hosté: za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR paní Mgr. Lucie 
Varvařovská a za Ministerstvo kultury ČR paní Mgr. Michaela Žídková z odboru mezinárodních 
vztahů.  

Po úvodním slovu zahájil Předseda svou prezentaci ke stavu plnění Akčního plánu Strategie rozvoje a 
podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021 – 2023 (dále jen „AP“) Ministerstvem kultury 
ČR (dále jen „MK“). Předseda konstatoval, že opatření týkající se vytvoření prostředí pro strategický 
rozvoj KKO (1a) je kontinuálně naplňováno na úrovni resortní, regionální a municipální spolupráce. 
V blízké době MK chystá vyhlášení dotačních programů na podporu mapování a sběru dat a také na 
tvorbu strategických materiálů pro rozvoj KKO v regionech. Dále začíná MK připravovat tvorbu 
Akčního plánu pro roky 2024 – 2025+ (opatření 1b) v návaznosti na to, jak se daří plnit současný AP. 
Opatření 2a týkající se vytvoření samostatného odboru na MK je splněno jen částečně; na MK bylo 
založeno oddělení kulturních a kreativních odvětví, které funguje v počtu pěti systematizovaných míst. 
Činnost mezirezortní Pracovní skupiny bude rozšířena o spolupráci s dalšími klíčovými subjekty 
(Technologická Agentura ČR, CzechInvest, CzechTrade a dalších), cílem je vznik rozšířené pracovní 



 

 

skupiny (opatření 2c). Opatření 2d týkající se transformace Státního fondu kinematografie na Fond 
audiovize je v přípravném stádiu. Tento projekt měl být původně financován z Národního plánu 
obnovy, ale byl z něj vyjmut.  Na novele zákona pracuje Státní fond kinematografie ve spolupráci 
s odborem médií a audiovize MK.  Předložení novely zákona do mezirezortního připomínkového 
řízení je v plánu v 1.Q 2023. Schválení novely je odhadováno v 3.Q 2024. Vznik Fondu audiovize je 
predikován na 1.Q 2025. Dalším úkolem AP je podpora zvyšování odbornosti a síťování v kulturním a 
kreativním sektoru (opatření 3a). Toto opatření je průběžně plněno. MK v rámci iniciativy Status 
umělce/umělkyně připravilo v rámci své komponenty Národního plánu obnovy deset dotačních výzev 
na podporu rozvoje kulturního a kreativního sektoru, jedná se o dotační tituly na podporu výzkumných 
projektů, projektů kreativního učení, mezinárodní umělecké spolupráce, individuální tvůrčích a 
studijních projektů, vzdělávacích projektů pro kulturní a kreativní pracovníky a na podporu mobility. 
Dalším úkolem AP je rozvíjet vzdělávání v oblasti KKO (opatření 3c). Toto souvisí s iniciativou 
Status umělce/umělkyně, MK připravuje dotační výzvu pro umělecké školy na akvizici lektorů ze 
zahraničí. V rámci kreativního vzdělávání AP předpokládá úzkou spolupráci s MŠMT. Mezirezortní 
spolupráce byla nastartována při realizaci výzvy financované z NPO: Podpora projektů kreativního 
učení. Výzva byla administrována MK, přičemž v hodnoticí komisi byly dvě zástupkyně MŠMT. 
V pilotní výzvě na období září 2022 až červen 2023 bylo podpořeno 186 projektů prostředky 
v celkové výši 89 mil. Kč. Opatření 3e vytvořit komunikační platformu KKO zatím není splněno, 
projekt se nachází ve fázi hodnocení veřejné zakázky, je vybírán dodavatel na tvorbu webové aplikace. 
Je předpokládáno, že výběrové řízení bude ukončeno na konci ledna 2023. Webová aplikace by mohla 
být plně v provozu v polovině roku 2023. Další opatření využití zahraničního lidského kapitálu pro 
rozvoj KKO v ČR (3f) má být realizováno ve spolupráci s ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV“) a 
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Opatření má zjednodušit 
zahraničním pracovníkům mimo EU vstup na náš pracovní trh. MK spolupracovalo od roku 2020 až 
do dubna 2022 s MV na udělení výjimky ke vstupu na území ČR pro občany třetích zemí, kteří 
v uvedeném období měli vstup na území ČR zakázaný, a to podle Ochranného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR upravujícího pravidla pro vstup do České republiky v souvislosti s epidemií nemoci 
Covid-19. MK tuto iniciativu vyvíjelo za účelem umožnění příchodu profesionálů z kulturních a 
kreativních odvětví, kteří spolupracovali s českými subjekty na kulturních projektech. Došlo 
k vytvoření komunikačního kanálu mezi MV, MK a také MZV ve věci vstupu kulturních a kreativních 
pracovníků na území ČR. Dalším úkolem AP je nastavit systematický sběr a vyhodnocování dat na 
národní úrovni (opatření 4a). Nyní je MK ve fázi zadávání veřejné zakázky na zhotovení metodiky. 
Dodavatel metodiky bude v intervalu tří až čtyř měsíců spolupracovat s oborovými organizacemi a 
NIPOS při vyjasňování nejasností spojených s překryvy jednotlivých odvětví a roztříštěnosti KKS. 
Následně plánuje MK v 1. Q 2023 vyhlásit dotační výzvu na sběr dat. Způsobilým žadatelem bude 
profesní organizace z oblasti KKO. Aktuálně v řádu dnů MK vyhlašuje novou dotační výzvu na sběr a 
analýzu dat na lokální úrovni (opatření 4b). Způsobilým žadatelem bude kraj nebo hlavní město Praha, 
příspěvková organizace nebo právnická osoba pověřená hl. m. Prahou či krajem. Dotace bude 
jednokolová, víceletá. Výsledkem sběru dat bude analýza ekonomického a sociologického stavu KKO 
v regionech a následně vznik strategických materiálů s plánem strategického regionálního rozvoje 
KKO. Mapování a sběr dat budou systematicky probíhat do roku 2025. AP stanovuje úkol věnovat se 
rozvoji výzkumu, vývoje a inovací v KKO (opatření 4c). V rámci MK se této agendě věnuje odbor 
výzkumu a vývoje (dále jen „OVV“). Oblasti výzkumu KKO jsou definovány v Národní RIS3 
strategii, odpovědným subjektem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“). OVV 
připravilo program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 
2023 až 2030 (Program NAKI III). Zavedení nástroje Kreativních voucherů (opatření 5b) předchází 
pilotní projekt Design Credits. Jedná se o dotační nástroj zacílený na podporu českého designu. Na 
této dotační výzvě spolupracuje MK s agenturou CzechTrade, která podporu českého designu 

https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html
https://www.mkcr.cz/program-naki-iii-program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-v-oblasti-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2023-az-2030-2500.html


 

 

v minulosti již realizovala. Dotační výzva Design Credits bude vyhlášena ke konci prosince 2022 a 
bude vyhlašována třikrát na roky 2023 – 2025, alokováno je 50 mil Kč. Vyhlášení výzvy Kreativní 
vouchery včetně zahájení příjmu žádostí je plánováno v 1.Q 2023. Kreativní vouchery budou mít širší 
záběr na všechna odvětví KKO a budou vyhlášeny celkem třikrát po sobě na roky 2023 – 2025. 
Alokováno je 600 mil Kč. Vyhlášení výzvy včetně zahájení příjmu žádostí je plánováno v 1.Q 2023 a 
úzce souvisí se vznikem komunikační platformy KKO, jejíž součástí bude Celostátní galerie kreativců, 
klíčový nástroj pro žadatele. Dalším z úkolů AP je zajistit podporu k efektivnímu čerpání prostředků 
na podporu KKO z evropských strukturálních a komunitárních programů (opatření 5c). Toto opatření 
není splněno, komunikace na toto téma zatím neprobíhá. Posledním opatřením v gesci MK je 
zohlednit potřeby KKO v programech na podporu podnikání. Toto opatření je plněno, část podpory 
podnikání jde za MPO a agenturami jím zřízenými – CzechTrade a CzechInvest. Více bude 
prezentovat kolegyně z MPO.  

Předseda ukončil svou prezentaci a dal prostor kolegům k diskusi a otázkám. 

Slova se ujal pan Janíček z Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“). Poděkoval za 
prezentaci a uvedl komentář k zasazení KKS do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR 
(opatření 5d). Informoval PS o meziresortním nástroji financování ekonomické diplomacie PROPED, 
kterého se účastní osm resortů a navrhl zahájit jednání s MK za účelem jeho zapojení. Pro MK by to 
znamenalo možnost spolurozhodovat o projektech, které se budou realizovat a být v kontaktu 
s podnikatelskými subjekty, které se do programu zapojují. Některé z nich jsou z prostřední KKO.  

Předseda poděkoval za přizvání a uvedl, že této agendě se na MK věnuje oddělení mezinárodních 
vztahů. Kolegům informaci předá.  

Předseda poté vyzval paní Varvařovskou z MPO k prezentaci připraveného příspěvku. 

Paní Varvařovská poděkovala za udělené slovo a uvedla, že MPO vypracovalo detailní zprávu k plnění 
financování rozvoje KKO, konktrétně opatření 5d zasadit KKO do podpory exportu a ekonomické 
diplomacie. Tato zpráva je k dispozici zájemcům, bude poskytnuta na základě e-mailového kontaktu. 
Dále uvedla, že reprezentuje sekci zahraničního obchodu MPO, odbor řízení exportní strategie a 
služeb. MPO nedisponuje tolika přímými nástroji podpory KKO. MPO např. realizuje Program 
českých oficiálních účastí v zahraničí jako formu státní podpory českých exportních firem. Z KKS 
Program využívají například exportéři z oblasti sklářství. S tímto Programem se MPO brzy bude 
účastnit Salone del Mobile v Italii, dále veletrhu, který se zabývá oděvnictvím. Dále MPO 
spolupracuje s MZV na programu PROPED, jak naznačil pan Janíček z MZV. KKS se v programu 
PROPED zatím příliš neangažuje, MPO uvítá další podněty ze strany podnikatelů na rozvoj 
PROPEDu v tomto sektoru. Momentálně tento program využívají například letecký, strojařský nebo 
kosmický průmysl.  Dále paní Varvařovská prezentovala konkrétní kroky, které za MPO realizují jeho 
agentury CzechInvest a CzechTrade. Mezi stěžejní projekty agentury CzechInvest patří projekt 
Technologické inkubace, jehož součástí je i Kreativní inkubátor, který je zaměřen na podporu startupů 
z oblasti KKO, které potřebují podporu ve více sektorech (např. akcelerace byznysu, profesionalizace 
podnikové struktury, podpora při zahraniční expanzi). Předpokládá se, že startup obdrží 1 mil. Kč 
v rámci přímé i nepřímé podpory. Agentura CzechInvest dále organizuje české národní kolo 
mezinárodní soutěže Creative Business Cup. V roce 2022 národní kolo vyhrála firma Sensio, která na 
trhu prorazila s 3D tištěným violoncellem. Na mezinárodním utkání se Sensio umístilo na třetím místě. 
CzechInvest dále spolupracuje na Projektech ekonomické diplomacie (PROPED) zejména v oblasti 
herního průmyslu, který je stěžejním odvětvím KKO. Touto cestou agentura CzechInvest podpořila 
české subjekty na globálních akcích herního průmyslu v San Francisku, Tokiu, Jižní Koreji 
a v Londýně. V rámci PROPEDu podpořila agentura CzechInvest v roce 2021 deset firem, k podzimu 
2022 čtrnáct firem. Blízkým partnerem odboru řízení exportní strategie a služeb MPO je agentura 



 

 

CzechTrade. Její staronový projekt Design Centrum CzechTrade (dále jen „ DC CT“) získal ocenění 
v estonském Tallinu v soutěži Go Global Awards 2022. Tato soutěž podporuje kreativní průmysly. DC 
CT obnovilo svoji činnost ke konci roku 2021, má za sebou mnoho aktivit a velký podíl na podpoře 
českých kreativců. CzechTrade ve spolupráci s DC CT spolupracovalo na projektu Expo SME 
Assembly. Tato akce probíhala v rámci stejnojmenné konference, kde se představilo velké množství 
malých a středních podniků. Konference probíhala pod záštitou Evropské Komise, součástí akce bylo 
také Podnikatelské Expo, kterého se účastnilo patnáct českých firem z oblasti malých a středních 
podniků, které dostaly příležitost podpořit své podnikání na mezinárodní úrovni. Důležitým 
instrumentem, který se týká také aktivit MK, je Adresář designerů agentury CzechTrade, který 
shromažďuje k dnešnímu dni kolem 100 jmen poskytovatelů designerských služeb v oblasti 
průmyslového, produktového a grafického designu, architektury a digitální komunikace. Portfolio 
poskytovaných služeb Adresáře designerů je široké. Adresář je napojen na program Design pro 
konkurenceschopnost 2016-2022 a na program Design Credits, jehož další výzva bude v na konci roku 
2022 zveřejněná Ministerstvem kultury ČR. DC CT realizovalo v letech 2021 – 2022 tři národní 
expozice na zahraničních veletrzích: Salon Budapest, FIND Design Fair Asia v Singapuru, BlickFang 
Wien v Rakousku 2022 – celkem tímto způsobem prezentovala 39 českých výrobců designu. V roce 
2021 mimo jiné v Praze DC CT prezentovalo v rámci pražského Designbloku v sále knihovny 
komplexu Gabriel Loci své služby a produkty, které DC CT podpořilo z jednotlivých programů 
podpory. V letošním roce DC CT nemělo svou expozici na Designbloku, stále však pokračuje v úzké 
spolupráci s Asociací českého průmyslového designu. V následujícím období MPO připravuje novou 
Exportní strategii, která bude řazena podle jednotlivých sektorů, a kde bude zastoupeno také KKO.  

Předseda poděkoval kolegyni Lucii Varvařovské za detailní příspěvek k plnění AP za MPO a doplnil, 
že blíže rozepsané zprávy k plnění AP jsou uložené na sdíleném disku, do kterého mají přístup všichni 
členové PS a je možné je tam nadále vkládat.  

Následně Předseda vyzval kolegu Ondřeje Brychtu z MV k prezentaci svého příspěvku. 

Pan Brychta poděkoval za předání slova a v úvodu svého příspěvku uvedl, že reprezentuje MV v 
zastoupení za nepřítomnou Ing. Michaelu Německou. V AP Strategie rozvoje a podpory KKO se 
gesce MV týká cíl využití zahraničního lidského kapitálu pro rozvoj KKO. V praxi to znamená, že 
MV podporuje příchod cizinců ze zemí mimo EU, kteří v KKO chtějí pracovat, zrychluje přijímací 
procedury a zjednodušuje vízové procesy. MV má ve své gesci pobyty občanů třetích zemí delší než 
90 dnů. Od roku 2019 realizuje MV ve spolupráci s dalšími resorty několik vládních migračních 
programů pro vybrané skupiny zahraničních pracovníků, na jejichž příchodu má ČR zvýšený zájem. 
V současné době fungují tři programy pro zahraniční pracovníky, které se od sebe liší podle stupně 
kvalifikace cílové skupiny pracovníků nebo typu jejich zaměstnavatelů: Program klíčový a vědecký 
personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec. 
Migrantům je na základě splněných transparentních kritérií poskytováno přednostní zacházení při 
podávání žádostí na zastupitelských úřadech, kde žádají o pobyt v ČR. Zastupitelské úřady mají 
stanovené určité kvóty a v rámci konkrétních programů jsou pro účastníky těchto programů vyčleněny 
zvláštní subkvóty, tzn., že pracovníkům jsou podle stupně jejich kvalifikace poskytovány další 
výhody, např. možnost přicestovat do ČR s nejbližšími rodinnými příslušníky, omezení administrativy 
nebo zrychlené vyřízení žádosti. Pro ČR je cílovou skupinou Programu vysoce kvalifikovaný 
zaměstnanec a Programu klíčový vědecký personál mj. oblast herního průmyslu a IT sektoru. 
Prostřednictvím těchto programů přišlo v loňském roce do ČR přibližně 1500 pracovníků a dalších 
tisíc jejich rodinných příslušníků. V rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec to bylo přibližně 
11 000 středně a nízko kvalifikovaných pracovníků. Důležité je říct, že tyto programy posilují kontrolu 
našeho státu nad migračním procesem, snižují preventivně rizika, která s migrací mohou být spojena. 
Realizace programu je hodnocena pozitivně jak zúčastněnými resorty, tak zaměstnavateli a 



 

 

předpokládá se, že tyto programy budou pokračovat i v dalším období. Je potřeba také říct, že největší 
výtkou vůči státní správě ze strany příchozích pracovníků nebo jejich zaměstnavatelů je zdlouhavé 
vyřizování migračních procesů.  Ze strany státu je patrná snaha proces zlepšovat, nicméně jsme 
limitováni řadou faktorů i omezenými personálními kapacitami, administrativními postupy, právním 
rámcem apod. Jsme odkázáni na stále ještě zastaralou formu rozhodování žádostí na základě 
písemných podkladů ze zastupitelských úřadů, kdy jsou fyzické písemnosti zasílány do ČR, putuji 
mezi pracovišti, což není optimální způsob řízení vízových procesů.  MV připravuje novou právní 
úpravu pobytu cizinců a elektronizaci pobytové agendy. Nový zákon bude právním základem pro tyto 
změny. Nabytí legislativní účinnosti je plánováno na 2025–2026. Jedná se o standardní legislativní 
proces, kdy bude vytvářen nový informační systém, který umožní zavést elektronické řízení o 
povolování pobytu občanům třetích zemí. Takto veliký projekt musí projít standardními fázemi 
přípravy informačních systémů jako je studie proveditelnosti, příprava zadávací dokumentace, 
výběrové řízení, testování, postupné spouštění, což je práce v horizontu několika let. Elektronizace 
pobytového řízení výrazně přispěje k zjednodušení přijímacích procesů. Nová právní úprava má za cíl 
umožnit tuto elektronizaci, nepřináší změny existujících principů migrační politiky, nadále se počítá 
s využitím vládních migračních programů. V rámci elektronizace pobytového řízení bude vytvořen 
institut cizinecké identity a cizineckého účtu, tyto dva instituty budou sloužit k online komunikaci 
cizinců se správním orgánem nebo zastupitelským úřadem. Nejpozději v roce 2023 budou povinni 
cizinci s pobytem delším než 90 dnů na území ČR používat cizinecký účet pro zařizování svých 
pobytových záležitostí. Aktuální fáze přípravy těchto opatření je ve stavu vypořádání vnitrorezortního 
připomínkového řízení a je dokončovaná zadávací dokumentace pro vypsání výběrového řízení na 
tvorbu nového informačního systému.  

Předseda poděkoval za prezentovaný příspěvek a vznesl dotaz v souvislosti s aktuálně probíhající 
ruskou agresí na území Ukrajiny, a sice zda se v případě Ruska a Běloruska, jako zdroje 
kvalifikovaných odborníků z oblasti IT, kdy jsou aktuálně uvaleny sankce na tyto země, se uvažuje o 
tom, jak se bude k těmto oborníkům přistupovat, až tato agrese skončí?  

Pan Brychta v souvislosti s položenou otázkou odpověděl, že Ukrajina, Bělorusko a Rusko byly 
donedávna pro ČR hlavním zdrojem vysoce kvalifikovaných pracovníků z oblasti IT. Nyní je příliš 
brzy predikovat, jak bude postupováno, až válečná situace na Ukrajině pomine. Aktuálně platí, že 
ruským a běloruským občanům ČR nově pobyty neumožňuje, cizinci z těchto zemí nejsou přijímáni, a 
to včetně těch vysoce kvalifikovaných. Situace na Ukrajině brání získávat do ČR ukrajinské 
pracovníky, a to z důvodu aktuálních opatření na straně Ukrajiny, která neumožňují svým občanům, 
konkrétně mužům v bojeschopném věku, opouštět zemi. Přístup k ruským a běloruským občanům se 
bude odvíjet podle toho, jak se tyto země budou angažovat v mezinárodních vztazích. Jsou zavedené 
výjimky pro dílčí cílové skupiny. Budoucí rozhodování má primárně politický rozměr.  

Předseda poděkoval za odpověď a vyzval své kolegy k další diskusi a otázkám.  

Paní Krčmářová vznesla v této souvislosti dotaz na Indii a možnosti zvyšování zaměstnaneckých kvót 
v této oblasti.  

Pan Brychta na otázku odpověděl, že Indie je v případě příchodu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců 
v oblasti IT na prvním místě v rámci států mimo EU. Indie dlouhodobě plní programy pro vysoce 
kvalifikované pracovníky. Dále uvedl, že mu není známo, zda je daná kvóta v případě Indie 
vyčerpávaná a má za to, že navýšení by neměl být problém, pokud tomu nebrání překážky na straně 
zastupitelského úřadu v Dillí, například z kapacitních důvodů. Dále uvedl, že druhá část kvót je 
v případě Indie určena pro středně a nízko kvalifikované zaměstnance a konstatoval, že tato kvóta je 
pravidelně dlouhodobě vyčerpávaná a ze strany ČR momentálně není podpora pro její navyšování. 
Důvodem jsou kapacitní limity na straně zastupitelského úřadu ČR v Dillí, dále pak potencionální 



 

 

problémy spojené s riziky migračních procesů v případě méně kvalifikovaných pracovníků, související 
s výraznými kulturními rozdíly, nebo způsob náboru lidí na území Indie, který mnohdy bývá v rozporu 
s etickými zásadami.  Stanovování kvót se řídí komplexními hledisky, zohledněna jsou jak poptávka, 
tak i rizika spojená s příchodem cizinců na naše území, dále kulturní bariéry, integrační potenciál, 
přístup konkrétní země v případě potřeby vrátit zaměstnance do země jeho původu.  V současné době 
se vede debata o případné změně kvóty v Indii, slýcháme od zaměstnavatelů, že o Indii, Kazachstán a 
další země mimo EU by zájem měli. Naposledy se kvóty měnily v listopadu 2022, došlo k připojení 
nových států – Gruzie, Arménie a Severní Makedonie – do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. 
Diskuse nad úpravami kvót v případě dalších zemí mimo EU se povede dál. Je nutné brát v potaz to, 
zda jsou změny proveditelné pro zastupitelské úřady ČR v dotčených zemích a zda dochází ke 
kompenzaci výpadku pracovníků z východoevropských zemi, o kterých byla řeč.  

Předseda poděkoval panu Brychtovi za odpověď a vyzval pana Daňka k prezentaci příspěvku za 
ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“).  

Pan Daněk v krátkosti seznámil kolegy se situací, která panuje na MMR. Uvedl, že předchozího dne 
vláda schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2023-2024 (dále jen „AP SRR ČR“). AP 
SRR ČR bude podpořen věcně a finančně. Rozbíhají se programy Evropských fondů, součástí AP 
SRR ČR je také aktivita, která se týká kreativních a uměleckých center a klastrů (nomenklatura 338), 
dotýká se tří strategických cílů, které jsou v této Strategii děleny územně. Aktivity by měly probíhat na 
území metropolí, aglomerací a dalších mnoha regionálních center a jejich zázemí. Cílem je 
napomáhání rozvoji a využití kulturního potenciálu v metropolitních územích, aglomeracích a 
regionálních centrech a jejich zázemích. Citovaná karta, s. 38 uvádí odhad rozpočtu s alokací 3,8 
miliardy Kč, v kombinaci státního rozpočtu, operačního programu TAK (MPO) a Národního plánu 
obnovy. Pan Daněk poděkoval za spolupráci Ministerstvu kultury ČR při propagaci komponenty 4.5 
Národního plánu obnovy, která se předmětné činnosti týká. Oba resorty pracují v tzv. holportu, kdy 
používají Resortem místního rozvoje zřízené tzv. Regionální stálé konference, tedy instituce, které 
sídlí v každém kraji a jsou částečně zapojeny do implementace této komponenty a do hodnocení 
(podobným způsobem jsou realizovány tzv. brownfieldy). Regionální stálé konference budou 
spolupracovat s nově zavedenými komponentami Národního plánu obnovy v oblasti bydlení a 
cestovního ruchu. Pan Daněk zdůraznil poděkování Ministerstvu kultury ČR také za spolupráci při 
přípravě Národního plánu obnovy. 

Dále pan Daněk nastínil možné úkoly, které plynou z AP SRR ČR pro jednotlivé resorty: 

 Ministerstvo kultury ČR by mohlo usnadnit výměnu dobré praxe v oblasti dobrého vládnutí 
prostřednictvím specializovaného webu, který podpoří přenos know-how mezi regiony a městy, a 
poskytovat podporu při mapování KKS na lokální úrovni. Tady je k diskusi zapojení Regionálních 
stálých konferencí i do tohoto procesu. Byla by to příležitost vyzkoušet si spolupráci s Regionálními 
stálými konferencemi a v tomto smyslu MMR nabízí příležitost navázat s nimi spolupráci. 

Další úkoly se týkají MPO, které si jich je samozřejmě vědomo, a sice v souvislosti s dotačním titulem 
z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurence schopnost (dále jen „OP TAK“) na 
využití brownfieldů se zaměřením na vytváření kreativních center a klastrů. Tedy v tomto OP TAK 
také zohlednit specifika kreativních průmyslů při podpoře malých a středních podniků, startupů, 
podnikatelů a živnostníků atd. Je to standardní záležitost, kterou kolegové z MPO řeší, akorát my na 
MMR jsme to označili za aktivitu regionálního charakteru, a proto se objevila v daném dokumentu, 
není to nový závazek, spíš připomenutí, že toto by se mělo dít. I zde se nabízí využití spolupráce 
s Regionálními stálými konferencemi.  



 

 

Předseda poděkoval panu Daňkovi za příspěvek a doplnil, že zmíněné aktivity komponenty 4.5 
z Národního plánu obnovy se týkají výstavby kulturních a kreativních center v regionech a dodal, že 
nabídku spolupráce s Regionálními stálými konferencemi při mapování KKO vítá.  

Následně vznesla dotaz paní Berdychová, který se týkal vyhlášení dotační výzvy na mapování a 
tvorbu regionálních strategií KKO pro kraje a časové dotace na příjem žádostí. 

Předseda reagoval, že příjem žádostí do této výzvy bude možný po dobu minimálně 2 až 2,5 měsíců 
od jejího vyhlášení. 

Paní Berdychová poděkovala za odpověď a uvítala dostatečně dlouhou lhůtu. 

 
 

Závěr jednání: 
 
Na závěr se Předseda dotázal kolegů, zda mají další dotazy, náměty či připomínky a poté, co žádné 
dotazy, náměty a připomínky nezazněly, vznesl návrh termínu dalšího jednání PS na 16. května 2023. 
Návrh termínu bude písemně odsouhlasen a agenda dalšího jednání bude v předstihu zaslána členům 
PS na základě plnění AP. 

Předseda poděkoval všem členům a hostům za účast a v 16:00 h ukončil jednání PS.  

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Paříková  
podepsáno elektronicky, datum dle časového razítka el. podpisu 

 

Schválil:    Ing. Pavel Zingl 
podepsáno elektronicky, datum dle časového razítka el. podpisu 
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