
 

1 
 

 

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny k rozvoji kulturních a kreativních oblastí (dále jen „KKO“) 

Termín a místo jednání:  

10. 11. 2021, v 9:30 h, velká zasedací místnost - 'Kulečník', Nostický palác, Maltézské nám. 1, 

118 11 Praha 1  

 

Přítomni: 

Předseda:  Ing. Pavel Zingl 

Člen/členka:  Ing. Oldřich Macák, Mgr. Štěpán Nosek, PhDr. Kateřina Štěpánková 

 

Nepřítomni:  

Člen/členka:  Mgr. Helena Bezděk Fraňková, PhDr. Marek Svoboda, Mgr. Ludmila 

Třeštíková 

Hosté: 

Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. (MV), Mgr. et Mgr. Prokop Bílý (MPO), Mgr. 

Zuzana Zahradníčková, DiS. (MK) 

 

Zpracovala: Mgr. Lucie Paříková počet stran/příloh: 5/0  datum: 19.11.2021 

 

Pracovní skupina (dále jen „PS“) se sešla v počtu 4 osob a byla usnášení schopná. 

Body programu: 
 

1. Jednací řád PS k rozvoji KKO a předání jmenovacích dekretů členům PS 

2. Harmonogram jednání PS 

3. Strategie podpory a rozvoje KKO a aktivity Akčního plánu 2021 – 2023 

A. Instituce: 

Opatření 2b – Zařazení oblasti KKO do struktury MPO  

Opatření 2c – Vznik meziresortní Pracovní skupiny (všechny resorty) 

Opatření  2d – Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize 

(SFK) 

Opatření  2e – Integrace agendy KKO do činnosti agentury CzechInvest (MPO) 

Opatření 2f – Rozvoj agendy KKO v rámci agentury CzechTrade (MPO) 

 

B. Kooperace: 

Opatření 3b – Zasadit KKO do rozvoje budoucích kompetencí a rekvalifikací 

(MPSV, MŠMT) 

Opatření  3c – Rozvoj vzdělávání v oblasti KKO (MŠMT) 

Opatření  3d – Rozvoj kreativního vzdělávání (MŠMT) 

Opatření 3f – Využití zahraničního lidského kapitálu k rozvoji KKO v ČR (MV, 

MŠMT) 
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C. Data: 

Opatření 4c – Rozvoj vědy, výzkumu a inovací v KKO (MPO/TAČR) 

 

D. Financování rozvoje KKO: 

Opatření 5a – Zohlednění potřeb KKO v programech na podporu podnikání (MPO) 

Opatření 5c – Zabezpečit udržitelné financování KKO 

(MPO/CzechTrade/CzechInvest, MŠMT, MPSV, MMR) 

Opatření  5d  – Zasadit KKO do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR 

(MZV) 

 

4. Ostatní 

Úkoly k dalšímu jednání a stanovení termínu 2. jednání PS 

Forma komunikace a výměna informací 

Hlasování o závěrech jednání Pracovní skupiny 

 

 

Průběh jednání: 

Zahájení a úvodní slovo 

Předseda PS Ing. Pavel Zingl (dále jen „Předseda“) uvítal přítomné členy PS a hosty, zmínil účel 

vzniku PS, zdůraznil meziresortní přesah KKO a představil aktivity nově založeného oddělení 

kulturních a kreativních průmyslů, které spadá pod odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a 

kreativních průmyslů (dále jen „OULKKKP“).  

Následně předal Předseda slovo ředitelce OULKKKP Mgr. Zuzaně Zahradníčkové, Dis., která 

představila strukturu ministerstva kultury. 

Poté se představili všichni přítomní členové PS a hosté. 

PhDr. Kateřina Štěpánková z ministerstva průmyslu a obchodu pohovořila o své osobní afinitě 

k tématu KKO a oblasti vzdělávání. Informovala přítomné o chystaném prvním jednání Výboru pro 

rekvalifikace a další vzdělávání dne 25.11. 

Ing. Oldřich Macák upozornil na problém v samotné terminologii a užití pojmu průmyslu ve spojení 

s tzv. měkkými inovacemi (design webu, produktů a služeb, grafický design aj.) versus tvrdé inovace 

(výzkumu a vývoj s technickým zaměřením) – těmto činnostem se v rámci ministerstva průmyslu a 

obchodu věnují agentury CzechInvest a CzechTrade.   

Mgr. et Mgr. Prokop Bílý doplnil, že KKO je na ministerstvu průmyslu a obchodu rozkročeno mezi 

několik sekcí, prioritou je nyní zřízení pracovní pozice specialisty pro KKO.  

Mgr. Štěpán Nosek uvedl, že v rámci Strategie rozvoje a podpory KKO vnímá jako klíčové téma 

územní dimenze KKO a soustředění pozornosti směrem do regionů. Navrhuje zapojit do činnosti PS 

Dr. Ing. Marii Zezůlkovou, ředitelku odboru regionální politiky MMR.    

Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. v souvislosti s opatřením 3f „Využití zahraničního lidského kapitálu 

k rozvoji KKO v ČR“ uvedl, že povolovací procesy a zprostředkování povolení pobytů má na 

ministerstvu vnitra v gesci sekce azylové a migrační politiky. Další možnou iteraci ministerstva vnitra 
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s ministerstvem kultury vidí v oblasti mapování a práce s daty, zde je kompetentní odbor archivní 

správy. V Otázce koordinace veřejné správy je to odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné 

správy. Dále  Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. doporučil, aby v PS bylo zastoupeno také ministerstvo 

financí.   

Předseda doplnil, že Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. byl do PS přizván za ministerstvo vnitra zatím jako 

zástupce, resort svého nominanta určí až po 1. jednání PS. Zástupce resortu financí bude přizván podle 

potřeby a aktuálních úkolů. Nyní je podle něj zásadní vytvořit v rámci PS síť kompetentních osob, 

které mohou potřebám a problematice KKO přispět v průběhu dalších jednání PS. Je potřeba definovat 

dílčí úkoly, které z jednotlivých bodů programu dnešního jednání pro zastoupené resorty vyplývají a 

následně je v rámci jednotlivých resortů delegovat na příslušné odborníky.  

1. Představení jednacího řádu a předání a podpis jmenovacích dekretů  

Předseda dává na vědomí přítomným členům PS její jednací řád a poté předává přítomným 

členům PS – Ing. Oldřichu Macákovi, Mgr. Štěpánu Noskovi a PhDr. Kateřině Štěpánkové – 

k podpisu jmenovací dekrety.  

2. Harmonogram 

Předseda konstatoval, že meziresortní spolupráce v rámci implementace Strategie rozvoje a 

podpory KKO bude probíhat zejména v úzké spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, 

se kterým ministerstvo kultury podepsalo na podzim 2019 memorandum o vzájemné 

spolupráci. Předpokládá se také spolupráce s agenturami CzechTrade, CzechInvest, 

Technologická agentura ČR. Dále pak se Státním fondem kinematografie. Důležitou náplní 

činnosti PS bude definovat si další možnosti rozvíjení spolupráce.   

 

Kooperace 

Předseda shrnul nutnost výměny kontaktů s dalšími resorty a následné rozvíjení spolupráce. 

Ministerstvo kultury nemá dostatečné zkušenosti s přerozdělováním evropských finančních 

prostředků. Nyní bude v rámci aktivit Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) s velkými 

finančními prostředky pracovat, čeká jej mj. úkol budování kreativních center v regionech, 

realizace dotačních programů kreativního vzdělávání, kreativních voucherů, sběru dat a 

mapování potřeb KKO, zde je na místě již zmíněná spolupráce v oblasti datové výměny 

s archivy ministerstva vnitra.  

 

3. Strategie podpory a rozvoje KKO a aktivity Akčního plánu 2021 – 2023 

 

O slovo se přihlásil Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. s dotazem k opatření 4b Akčního plánu – 

„Sběr a analýza dat na lokální úrovni“ a konkrétně na co je podpora určena. 

 

Na otázku reagoval Předseda sdělením, že toto opatření se týká podpory vzniku regionálních 

strategií a zmapování prostředí jednotlivých regionů, zjišťování základních ekonomických 

údajů o firmách i jednotlivých OSVČ, které chápeme jako součást KKO, zmapování institucí a 

organizací apod. V Německu pracovní kód. KKO má značně územní charakter, jeho složení se 

v rámci ČR poměrně výrazně liší a dochází ke koncentraci různých odvětví do některých 

regionů. Ministerstvo kultury bude podporovat mapování KKO na lokální úrovni. Nyní 

existují metody lokálního mapování, které mohou kraje využít. Chceme spolupracovat s kraji, 
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mapování budou dělat krajské úřady, nebo jejich krajské organizace. V některých lokalitách je 

mapování již hotové, v jiných zatím nebylo vůbec zahájeno.  

 

Dalším bodem programu jednání je financování rozvoje KKO. Většina resortů má na realizaci 

vlastních komponent NPO evropské finanční prostředky, některým resortům bylo určeno 

čerpat z národních financí. Měli bychom se o tom vzájemně informovat, aby se vynaložené 

prostředky nedublovaly, ale naopak podporovaly. Nyní je podstatné rozmyslet, jak budou tyto 

prostředky plánovány a využívány. Dnes tu není zastoupeno ministerstvo zahraničních věcí, 

téma ekonomické diplomacie a vývozu kreativních produktů bude rozvíjeno na příštím 

jednání. 

 

4. Ostatní: 

Úkoly k dalšímu jednání a stanovení termínu druhého jednání PS a forma komunikace a 

výměny informací:  

Předseda navrhuje zřízení sdílené složky, přičemž by si jednotliví členové PS prostudovali 

problematiku Strategie rozvoje a podpory KKO a její Akční plán 2021 – 2023 a za své resorty 

by ji shrnuli, z těchto shrnutí budou pak vyvozeny závěry a úkoly na další jednání. 

 

O slovo se přihlásila Mgr. Zuzana Zahradníčková, Dis. a informovala členy PS o tom, že 

některé oblasti KKO jsou v rámci ministerstva kultury z jeho běžných dotačních řízení 

podporovány už nyní. V souvislosti s NPO se však otevírá možnost upravit dotační programy 

tak, aby byl využit potenciál vícezdrojového financování a aby zisková KKO soutěžila o svou 

podporu zvlášť, stranou neziskových projektů. Chceme zamezit tomu, aby si ziskové a 

neziskové kulturně-kreativní projekty konkurovaly. V rámci NPO a meziresortní spolupráce 

máme nyní příležitost řešit problémy, o kterých dlouhodobě víme a využít možností 

meziresortní komunikace a dosáhnout s pomocí NPO potřebných změn. 

 

Na to reagoval Ing. Oldřich Macák. V rámci dotačních programů OP TAK, aktivit 

CzechInvest a CzechTrade již také probíhá cílená podpora kulturně kreativních oblastí a nové 

formy podpory se chystají, např. úprava dlouhodobé strategické vize Národní RIS3, přesun 

finančních prostředků z NPO ve prospěch komponenty MK. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

řadu úkolů z NPO rozpracovalo, některé již plní. Zatím se však nepodařilo zřídit novou 

pracovní pozici specialisty pro KKO, budeme snad úspěšní v rámci chystané reorganizace 

resortu.  

 

O slovo požádal Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. a doplnil svůj předchozí příspěvek 

k problematice „Využití zahraničního lidského kapitálu k rozvoji KKO v ČR“. Zájem resortu 

MV usnadnit povolovací procesy pro chybějící zahraniční pracovníky je plošný, proces je to 

nesnadný. Nedaří se to ani velkým průmyslovým firmám, nebude to jednoduché ani v případě 

KKO. Chystá se vytvoření elektronizace systému žádostí o azyl, povolení k pobytu. Tyto 

změny snad povedou ke zlepšení situace, také v případě udělování státního občanství. 

 

Komentář k této problematice připojila i PhDr. Kateřina Štěpánková a uvedla své doporučení 

navázat spolupráci s ředitelkou odboru azylové a migrační politiky na ministerstvu vnitra Mgr. 

Pavlou Novotnou. PhDr. Kateřina Štěpánková se domnívá, že v oblasti kultury tento proces 

nemusí být tak komplikovaný. Resort MPO v této věci dlouhodobě vyvíjí tlak, neboť firmy 
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nemají potřebné pracovníky, na trhu by našlo uplatnění 30 tisíc zahraničních dělníků. V oblasti 

kultury se nebude jednat o dlouhodobé zaměstnávání. Kulturní výměna běží na bázi 

krátkodobých pobytů. Je však potřeba si vyjasnit, o jakou formu povolovacích procesů by se 

mělo jednat.  

 

Na to reagovala Mgr. Zuzana Zahradníčková, Dis. V důsledku zpřísňování protiepidemických 

vládních opatření a vyhlášení nouzových stavů nastaly v nedávné době v oblasti kulturní 

výměny problematické překážky i v případě hostování. V tomto případě se nejedná o pracovní 

povolení. Je nutné zajistit otevřenou provázanost.  

 

K tomu připojil komentář Předseda – z oblasti kreativních průmyslů přichází požadavek na 

dlouhodobá pracovní povolení, týká se např. herních vývojářů, designérů. 

 

Na to reagoval Mgr. Štěpán Nosek – v této oblasti funguje systém zaměstnaneckých karet a 

jsou nastaveny programy ekonomické migrace. Mgr. Štěpán Nosek doplnil ještě svůj 

komentář k potřebám územních celků a k financování komponent MMR z evropských a 

národních zdrojů. Uvedl, že příprava projektových záměrů je nyní v ohrožení z důvodu 

rozhodnutí odejmout této aktivitě financování z evropských zdrojů a zajistit jí finanční krytí 

národními zdroji (jedná se o 3 miliardy Kč), které jsou nejisté, a nyní se s nimi nepočítá.  

 

Na závěr Předseda shrnul hlavní cíl Strategie rozvoje a podpory KKO a Akčního plánu, a sice 

že prioritou je vytvořit robustní ekosystém odolný vůči krizím, který bude vycházet z potřeb 

jednotlivých regionů ČR.  

 

 

Závěr jednání: 

 

Na závěr jednání se přítomní členové PS dohodli na komunikaci formou sdílení informací přes sdílený 

disk a odsouhlasili termín příštího jednání PS v první polovině května 2022.  

Předseda poděkoval všem členům a hostům za účast a v 10:30 h ukončil jednání PS.  

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Lucie Paříková 

 

Schválil:    Ing. Pavel Zingl 

 


