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STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A 

OBSAHU STRATEGIE 

 

 

 

2 ÚVODNÍ SLOVO MK 

3 REAMBULE 
 

Předkládaná strategie se věnuje podpoře nových oborů, které propojují kulturu a ekonomiku a globálně 

se etablují po boku tradičních průmyslů. Jedná se o kulturní a kreativní průmysly, které jsou bytostně 

mezioborové a díky tomu vytvářejí vysokou přidanou hodnotou pro ekonomiku i společnost. V 

posledních letech celosvětově rostou zejména díky rozvoji technologií a digitálnímu šíření nehmotných 

kreativních statků.  

Česká republika má díky své kulturní i průmyslové tradici, kreativním lidem a výzkumnému i 

vzdělávacímu zázemí na vysoké úrovni skvělou výchozí pozici. Tento mix vytváří ideální podmínky pro 

rozvoj znalostní ekonomiky a úspěšnou transformaci České republiky na nové podmínky vyvolané 

rozvojem nových technologií. Kulturní a kreativní průmysly jsou příležitostí pro udržitelný rozvoj všech 

regionů. 

Tato strategie není strategií jednotlivých oborů. Soustředí se na ukotvení vznikajícího 

sektoru kulturních a kreativních průmyslů do českého hospodářství, pochopení a 

posílení jeho role pro výzvy v oblasti vzdělávání, kultury, průmyslu, inovací i 

společenských změn a na kultivaci prostředí pro vzájemnou spolupráci. 
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Důraz na podporu talentů, inovací a image země jsou klíčem k ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. 

Z hlediska státní správy jsou kulturní a kreativní průmysly průřezovým sektorem, který se týká 

kompetencí zejména ministerstva kultury a ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi další klíčová 

ministerstva patří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ministerstvo pro místní rozvoj; 

ministerstvo vnitra; ministerstvo práce a sociálních věcí; ministerstvo zahraničních věcí či ministerstvo 

životního prostředí. 

Efektivní meziresortní spolupráce a cíleně zaměřené nástroje jsou klíčové pro vytvoření 

komplexního systému podpory kulturních a kreativních průmyslů a tím tvorby vysoké 

přidané hodnoty pro ekonomiku i společnost České republiky.  

 

 

4 ÚČEL STRATEGIE 
Vedle tradičních průmyslů se celosvětově etablují průmysly nové – kulturní a kreativní, které propojují 

kulturu a podnikání. Česká republika má bohatou kulturní tradici, dobré inovační zázemí, silnou a stabilní 

průmyslovou základnu a vzdělané a kreativní lidi. Má tedy vše potřebné proto, aby uspěla v globální 

konkurenci nových průmyslů.  

 

Aby byl plně využit potenciál kulturních a kreativních průmyslů v České republice, je 

třeba ukotvit agendu KKP ve státní správě a vnímat KKP jako respektovaný sektor a 

správně nadefinovat oblasti jeho podpory.  

 

 

4.1. proces tvorby strategie 

Rozhodnutí o nutnosti řešit rozvoj a podporu KKP prostřednictvím koordinovaných opatření vyplynulo 

jak ze Státní kulturní politiky z roku 2008, tak z Mapování KKP v roce 2015. Tvorba národního 

strategického dokumentu, který naplánuje nutné aktivity ve stanoveném časovém horizontu je pak 

v případě oblasti s přesahem do dalších resortů ideálním nástrojem změny. V roce 2018 byla zahájena 

práce na Strategii KKP.  
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Obrázek 1: Fáze tvorby Strategie KKP 

 
Zdroj: vlastní zpracování  
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V květnu 2018 byla zahájena fáze nastavení přípravy strategie obsazením organizační struktury, 

vytvořením plánu tvorby strategie a nastavením principů projektového řízení tvorby Strategie KKP. 

Projekt tvorby Strategie KKP1 se nesestává pouze z tvorby samotného strategického dokumentu, ale z 

následujících pěti klíčových aktivit: 

 

KA1 Aktualizace výstupů studie Mapování KKP a zpracování nezbytné analýzy strategické 

dokumentace související s KKP 

KA2 Odborné semináře 

KA3 Identifikace rizik pro budoucí naplňování Strategie prostřednictvím analýzy podpory několika 

klíčových oblastí 

KA4 Tvorba strategického dokumentu 

KA5 Rozpracování akčního plánu ve střednědobém horizontu 

 

Moderní Strategie není pouze dokumentem, ale průběžně se tvořícím ekosystémem, který je schopen 

do sebe vstřebávat i produkovat inovace. S tímto přístupem probíhaly i výše zmíněné klíčové aktivity 

projektu. Specifickou roli v tomto procesu hrálo čtrnáct územních koordinátorů, kteří v průběhu 

naplňování pěti aktivit systematicky připravovali prostředí pro budoucí implementaci opatření strategie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

 Viz http://projektovakancelar.mkcr.cz/kkp/ 
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Obrázek 2: Tvorba Strategie KKP 

 
 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie 
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podpory 

KKP 
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dokumentu 
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KA1: 

analytická 
fáze 

V průběhu projektu byli územní koordinátoři 

proškolováni v oblasti tvorby veř. strategií a 

dostupných nástrojů rozvoje KKP tak, aby v krajích 

mohli nástroje testovat již v průběhu prací. 

V průběhu aktualizace mapování proběhly 

strukturované rozvory, které pomohly 

vytvořit síť klíčových aktérů KKP v každém 

ze 14 krajů. 

Průběžná zjištění byla testována 

v rámci kreativního inkubátoru na 

FDU v Plzni. Získané poznatky úz. 

koordinátoři přenesli do svých krajů. 

Při tvorbě samotných strategických opatření bylo dbáno, aby 

příprava krajských strategických dokumentů zohledňující téma KKP, 

navazovala na průběžně identifikované strategické cíle a opatření. 

V průběhu tvorby akčního plánu 

územní koordinátoři již se znalostí 

vznikajících aktivit vytvářeli 

v krajích prostředí pro 

implementaci.  
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Obrázek 3: Aktivity tvorby Strategie KKP 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

5 STRATEGICKÉ CÍLE 
 

 INOVACE KREATIVITOU TALENT LIDÍ SYSTÉM 

CÍL Zvýšit počet inovací Zvýšit počet 
neautomatizovaných 
pracovních míst 

Vytvořit prostředí 
pro rozvoj KKP 

POPIS Jádro strategie tvoří firmy, 
neziskovky a malí živnostníci 
ze samotného sektoru. Jejich 
růst a expanze posiluje 
ekonomickou výkonnost ČR a 
její resilienci. Z toho důvodu 

Cílem je dosáhnout 
dlouhodobého růstu 
pracovních míst 
nenahraditelných automizací. 
K dosažení tohoto cíle je 

KKP jsou pořád stále novým 
oborem. Na rozdíl od 
tradičních průmyslů se 
jedná o velmi rozmanitou 
škálu oborů, které 
nezastupuje na úrovni 
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je cílem zajistit aktérům v 
KKP: 

1) Přístup ke 
kulturnímu dědictví, 
aby se mohli 
inspirovat při 
vlastním rozvoji 

2) Přístup k stávajícím i 
novým finančním 
nástrojům podpory, 
aby mohli svůj růst 
akcelerovat 

3) Přístup na zahraniční 
trhy formou 
systémového řízení 
exportu 

 

nutné postihnout celý životní 
cyklus pracovníka v KKP a: 

1) Připravovat žáky 
základních a 
středních škol na 
budoucí potřebu 
adaptace na 
proměnlivý trh práce 

2) Zajistit 
mezioborovou 
spolupráci mezi 
vysokými školami 
soukromými podniky 
a veřejným sektorem 

3) Zvýšit míru integrace 
KKP ze strany 
ostatních průmyslů 

 

státu žádná organizace, či 
sdružení. A vise versa 
neexistují systémové 
nástroje, které by bylo 
provázané přímos obory 
KKP. Cílem je toto prostředí 
vyvořit a: 

1) Zpřehlednit a 
systematizovat 
meziresortní 
nástroje podpory 
KKP 

2) Pomoci samotným 
aktérům v KKP se 
konsolidovat 

3) Metodicky rozvíjet 
a pomáhat krajům 
a městům s 
strategickým 
řízením v KKP 

HLAVNÍ 
INDIKÁTOR 

   

POČÁTEČNÍ 
HODNOTA 

   

CÍLOVÁ 
HODNOTA 

   

SPECIFICKÉ 
CÍLE 
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HLAVNÍ 
ANALYTICKÁ 
VÝCHODISKA 

● Nedostatečná 

“industrializace” oborů 

(nedostatečné využívání 

podpůrných fondů, 

manažerských a 

obchodních schopností 

atd.). 

● Chybějící infrastruktura 

pro podporu kreativity – 

huby, kreativní laby, 

sdílené dílny. 

● Nedostatečná a 

nesystematická podpora 

exportu a importu. 

● Nedostatek 

kvalifikovaného a 

vzdělaného personálu – 

stále neexistuje 

požadavek (legislativní) 

na nezbytnost 

muzeologického 

vzdělání. 

● Neprovázanost 

vzdělávacího systému s 

potřebami praxe 

(nadbytek absolventů 

konzervatoří, 

jednostranné 

kvalifikace). 

● Odliv talentů a mozků do 

Prahy a za-hraničí, 

odchod pracovníků (i 

neuměleckých profesí) za 

lepšími finančními 

podmínkami. 

● Současný systém 

podpory KKP je 

roztříštěný mezi 

jednotlivé resorty (MK, 

MPO, MŠMT, atd.), 

jednotlivé příspěvkové 

organizace ((IDU, 

NIPOS, CzechInvest, 

atd.) a ze své podstaty 

nesrozumitelný. 

● Roztříštěnost sektoru 

jako celku i na úrovni 

vybraných odvětví 

znemožňující využívání 

společného lobbyingu 

na evropské a státní 

úrovni, systémový 

rozvoj a 

profesionalizaci 

sektoru. 

• Absence a nízká 

relevance dat napříč 

jednotlivými obory KKP 

 

 

6 VYMEZENÍ SEKTORU KKP  
 

Kulturní a kreativní průmysly definuje Evropská komise jako všechna odvětví, jejichž činnosti jsou založeny na 

kulturních hodnotách nebo na uměleckých a jiných individuálních nebo kolektivních kreativních projevech. Tyto 

činnosti mohou zahrnovat vývoj, tvorbu, produkci, šíření a ochranu produktů a služeb, které představují kulturní, 

umělecké či jiné kreativní projevy, jakož i související funkce, jako je vzdělávání nebo řízení. Mají mít potenciál 

vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. 

Přidaná hodnota KKP však není pouze ekonomická, ale i společenská. KKP přispívají k osvětě a vzdělávání, sociální 

soudržnosti, rozvoji demokracie, vysokopříjmovému turismu, zvýšení kvality života obyvatel, oživení kulturních 

památek, inovacím, image měst, krajů i země, péči o životní prostředí a krajinu či udržitelnosti. Přínosy KKP mohou 

být individuální, například prevence odchodu obyvatel z regionu (brain drain), podpora lokální identity, prevence 

sociálně patologických jevů, progresivní architektura, úprava veřejného prostoru, aktivizace občanů, používání 

recyklovatelných materiálů, lokálních surovin apod. 

Aktuální verze definice Evropské komise2 řadí mezi kulturní a kreativní průmysly mimo jiné architekturu, archivy, 

knihovny a muzea, umělecká řemesla, audiovizuální odvětví (například kinematografie, televize, videohry a 

 

 
2

 Tato definice Evropské komise vychází z rámce pro kulturní statistiky zřízeném v roce 2000, na základě kterého bylo vymezeno osm oblastí (umělecké a 

architektonické dědictví, archivy, knihovny, knihy a tisk, vizuální umění, architektura, scénické umění, audio- a audiovizuální média/multimédia) a šest funkcí 

(ochrana, tvorba, produkce, šíření, obchod/prodej a vzdělávání), které ze statistického hlediska tvoří „kulturní odvětví“. 
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multimédia), hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design (včetně módního návrhářství), festivaly, hudbu, 

literaturu, scénická umění, knihy a vydavatelskou činnost, rozhlas a výtvarné umění, přičemž seznam uvedených 

oborů uvádí jako ilustrační. 

Se zohledněním specifik v jednotlivých krajích, diskutovaných na regionálních workshopech v letech 2018 a 2019, 

jsme navrhli do výčtu oborů KKP začlenit i lokální gastronomii, stejně tak, jak je s ní pracováno např. v Rakousku. 

Z mapování KKP Institutem umění přejímáme začlenění oboru reklama s tím, že jej navrhujeme rozšířit i o public 

relations, neboť se jedná o významný obor KKP, který je v České republice konsolidovaný mj. v podobě Asociace 

PR agentur.3  

Obory software a IT služby vnímáme jako distribuční platformy, tedy nosiče obsahu. Jako takové se promítají ve 

všech oborech KKP, ale je o ně pečováno v rámci strategií věnujících se digitální ekonomice, rozvoji umělé 

inteligence apod. a jsou tedy na úrovni politik saturovány. Proto považujeme za vhodné je nezařazovat jako 

samostatný obor KKP.  

Tato strategie doporučuje pojímat kulturní a kreativní průmysly jako jeden celek a nerozdělovat je 

specificky dle jednotlivých oborů, neboť by se přišlo o cenné průniky a synergie. Vzájemnou provázanost 

a vzájemnou závislost kulturních a kreativních průmyslů lze připodobnit například ke vztahu základního 

a aplikovaného výzkumu4. 

Seznam vybraných oborů KKP pro ČR vychází z výsledků projektu “Mapování kulturních a kreativních 

průmyslů v ČR Vymezení sektoru, kvantitativní mapování a strategické dokumenty”, I. svazek5 a 

aktuálního výčtu oborů dle definice Evropské komise. 

Scénické umění divadlo, tanec, nový cirkus 

Vizuální umění Ilustrace, fotografie, malířství sochařství 

Muzea, knihovny, archivy, památkový fond kulturní dědictví hmotné i nehmotné 

Literatura a vydavatelská činnost  

Kinematografie hraný či animovaný film 

Televize  

Rozhlas  

Hudba  

Videohry a multimédia  

Reklama a public relations  

architektura  

Design  

Umělecká řemesla6   

Lokální gastronomie  

 

 
3

Viz www.apra.cz  
4

 Viz definice ve Frascati manuálu OECD https://www.oecd.org/fr/sti/inno/frascati-manual.htm 

5
Eva Žáková, Pavel Bednář a kol., 2015, Praha, ISBN 978-80-7008-322-1 

6
Tento pojem je převzat ze studie https://www.idu.cz/cs/publikace/738-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-i-svazek. Pojem umělecká 

řemesla zahrnuje rovněž pojem tradiční umělecká řemesla dle Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice 

https://www.mkcr.cz/koncepce-ucinnejsi-pece-o-tradicni-lidovou-kulturu-v-ceske-republiky-na-leta-2016-az-2020-1108.html 
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7 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA   
 

Následující kapitola přináší přehled základních analytických poznatků, které byly během této fáze tvorby 

strategie získány. Projekt tvorby Strategie KKP ve své klíčové aktivitě KA1 Aktualizace mapování KKP a 

zpracování nezbytné analýzy strategické dokumentace související s KKP navazuje na projekt Mapování 

2015, který tvoří základní analytický materiál v oblasti KKP a naplňuje obsahovou podstatu a potřeby 

analytické části Strategie rozvoje a podpory KKP v ČR.  

 

Mapování 2015 

Analýza rozdělení KKP ve vybraných zemích 

Analýza strategických dokumentů souvisejících s KKP 

Analýza zahraničních nástrojů podpory v KKP 

Vymezení jednotlivých odvětví KKP 

Komparativní analýza kulturního sektoru s vybranými odvětvími ekonomiky ČR 

Vymezení jednotlivých odvětví KKP 

Komparativní analýzy kulturního sektoru s vybranými odvětvími ekonomiky ČR 

Ekonomická data a výkonnostní ukazatele za jednotlivá odvětví 

Definice silných a slabých stránek souhrnně za KKP 

Teze strategie podpory KKP v ČR 

 

 

V návaznosti na tento stěžejní materiál byly v rámci přípravy Strategie KKP zpracovány následné analýzy 

pro dokreslení současného stavu a kontextu rozvoje KKP v České republice. Jak již bylo výše uvedeno, 

tato strategie není strategií jednotlivých oborů. Soustředí se na ukotvení vznikajícího sektoru 

kulturních a kreativních průmyslů do českého hospodářství, pochopení a posílení jeho role pro výzvy 

v oblasti vzdělávání, kultury, průmyslu, inovací i společenských změn a na kultivaci prostředí pro 

vzájemnou spolupráci. Během analytické fáze tvorby strategie tak bylo touto optikou také pohlíženo na 

dostupné zdroje dat a informací, aby bylo možno zmapovat stav KKP právě v těchto třech základních 

dimenzích, kterými jsou:  
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Dimenze Analytické výstupy 

Pochopení a posílení role KKP Mezinárodní kontext 

Současný strategický rámec 

Ukotvení sektoru do hospodářství Zacílení finančních prostředků 

Kultivace prostředí pro spolupráci Kvalitativní analýza 18 odvětví KKP 

Kvalitativní analýza 14 krajů ČR 

Aktualizace závěrů pro mapování  

 

Mimo tyto analýzy bylo v rámci analytické části zpracováno vymezení KKP včetně výčtu CZ NACE, popis 

přínosů KKP pro oblast vzdělávací, sociální, environmentální, politickou i technologickou a její dopad na 

ekonomiku. Analytická část rovněž reflektuje dosavadní mapování KKP na národní i regionální úrovni, 

komentuje dosud užívanou metodiku a navrhuje její doplnění ve formě nového 

metodického dokumentu, který by reflektoval chybovost Registru ekonomických subjektů a nízkou míru 

vyplňování podrobnějších úrovní klasifikace CZ-NACE. 

 

 

7.1 Pochopení a posílení role KKP  

 

7.1.1 Mezinárodní kontext 
 

Evropská komise považuje kulturní a kreativní průmysly za sektor, který je budoucím hnacím motorem 

evropské ekonomiky. K růstu HDP Evropské unie přispívají více než 550 miliardami eur a zaměstnanost 

v oborech KKP se pohybovala v roce 2016 na 6,7 milionů pracovních míst a průměrná hodnota HDP v 

oborech KKP činila 41,7 miliard eur. Podle prognóz se tato čísla budou zvyšovat. Také z tohoto důvodu 

hodlá Evropská komise v příštím programovém období podpořit tento sektor částkou cca 1,85 

miliardy eur. Kulturní a kreativní průmysly jsou základním cílem nového evropského plánu „Nová 

evropská agenda pro kulturu“ pro nadcházející období. 

 

 

7.1.2 Současný strategický rámec 
 

Strategie KKP není strategií oborovou, nýbrž celého sektoru, která hierarchicky v strategickém rámci ČR 

navazuje na vizi a cíle Státní kulturní politiky a Koncepce umění. Analýza současného strategického 

rámce je aktualizací analýzy provedené v roce 2015, kdy byly kompletně zanalyzovány strategické 

dokumenty související s podporou kulturních a kreativních průmyslů na národní úrovni. Nyní byly 

analyzované strategické dokumenty doplněny o dokumenty z nadřazené evropské dokumentace a 

klíčové strategie, které s KKP pracují a jež byly dokončeny po roce 2015 (ČR 2030, Národní RIS3, Inovační 

strategie České republiky, Nová evropská agenda pro kulturu, Zelená kniha EK). 
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Obrázek 4: Strategický rámec 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

7.2 Ukotvení sektoru do hospodářství 

 

7.2.1 Zacílení finančních prostředků do KKP v ČR 
 

Současný systém podpory KKP je roztříštěný mezi jednotlivé resorty (MK, MPO, MŠMT atd.), jednotlivé 

příspěvkové organizace (IDU, NIPOS, CzechInvest atd.) a ze své podstaty pro své uživatele obtížně 

srozumitelný. Analýza zacílení finančních prostředků do KKP v ČR byla vypracována z dostupných dat s 

cílem nalézt aktuální veřejné zdroje financování, které mají obsahovou relevanci ke KPP. Systém 

financování byl proto pro účely analýzy rozdělen dle směřování dotačních titulů na následujících šest 

oblastí veřejné podpory: výzkum a vývoj, inovace, podnikání, vzdělávání a další vzdělávání, kultura, 

rozvoj regionů.  
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Obrázek 5: Predikce průměrné roční podpory KKP v jednotlivých oblastech na období 2019 - 2023 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Hlavní závěry 

V rámci oblasti kultury jsou relativně málo využity mezinárodní projekty (např. v programu Kreativní 

Evropa ČR získává v rámci KKP cca 2,8 % rozdělovaných prostředků, v programu Interreg – Central 

Europe dokonce méně než 1 %): Využití je proto vhodné strategicky posílit. 

Významnou roli sehrává podpora výzkumu a vývoje, a to překvapivě velkou měrou také v základním 

výzkumu. 

Do budoucna je podstatné udržet účelovou podporu výzkumu a vývoje na MK, která je v současných 

podmínkách hlavním zdrojem podpory KKP v této oblasti. 

Z aplikovaného výzkumu jsou KKP nejvíce zastoupeny v programu ÉTA (poskytovatelem je TAČR) 

zaměřeného na Společenské a humanitní vědy. 

OP VVV je v oblasti výzkumu a vývoje využíván pro KKP relativně málo, vznikají však významná 

znalostní centra KKP na významných univerzitách (UPOL, UK a ČVUT). 

Oblast vzdělávání představuje důležitý zdroj prostředků, významněji je využít však v současnosti 

dokážou pouze vysoké školy. 

VŠ využívají pro rozvoj KKP přes 3 % dostupných prostředků OP VVV, zatímco ostatní vzdělávací 

instituce cca 1,6 %. 

Potenciál podpor v oblastech inovací a podnikání není pro KKP dosud dostatečně využit, přestože 

jsou KKP součástí národní RIS 3 strategie. 

Většina podpor v oblasti rozvoje regionů (s výjimkou některých programů přeshraniční spolupráce) 

nemohla být z důvodu nedostupnosti finančních dat detailně projektově posouzena. 

 

 

7.3 Kultivace prostředí pro spolupráci 
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7.3.1 Kvalitativní analýza 18 odvětví KKP a 14 krajů  

 

Kvalitativní analýza stavu KKP v rámci 18 odvětví či pododvětví byla provedena kombinací desk research, 

89 polostrukturovaných rozhovorů a 4 workshopů. Polostrukturované rozhovory a workshopy sloužily k 

ověření analytických zjištění a sběru podnětů z jednotlivých oborů a byly do nich zapojeny oborové i 

národní asociace, svazy či sdružení, mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Asociace 

malých a středních podniků, Asociace producentů v audiovizi, Asociace animovaného filmu, Asociace 

českých herních vývojářů, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká komora architektů, Asociace 

nezávislých divadel, Asociace nezávislé hudby, Česká festivalová asociace, Česká ilustrace, Asociace 

komerčních televizí, Asociace komunikačních agentur, Unie vydavatelů, Sdružení pro internetovou 

reklamu, Asociace virtuální a rozšířené reality, Národní federace hudebního průmyslu, Asociace PR 

agentur, Česká eventová asociace, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Český cukrářský ústav, Czech Design, 

ale také např.  Nadační fond Družstevní práce, Czech Fashion Institute, Tanec Praha apod.  

Stejná metoda, tedy kombinace desk research a polostrukturovaných rozhovorů byla použita i při 

analýze stavu rozvoje a podpory KKP ve všech 14 krajích České republiky. Rovněž bylo v rámci přípravy 

analytické části uspořádáno 14 krajských workshopů v centrech jednotlivých regionů, tak aby byla 

zajištěna přímá zpětná vazba a principy participativního plánování.  

 

V řadě regionů přispěly workshopy k iniciaci, úpravě či vzniku nových strategických dokumentů 

zohledňujících KKP v dalším rozvoji kraje (obvykle se jednalo o strategické plány krajů, koncepce kultury, 

regionálního rozvoje či návrhy pro nové strategie ITI).  V řadě krajů se konsolidovala poptávka po vzniku 

kreativních center. Debata probíhala také na úrovni vysokého školství se zástupci VŠUP, Masarykovy 

univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Tomáše 

Bati či Ostravské univerzity.  

 

Výstupem tohoto procesu byly jednotlivé analytické karty, které analyzovaly následující témata: 

odvětví kraje 

Příklady dobré praxe Aktuální stav podpory KKP v kraji 

Nástroje podpory Příklady dobré praxe 

Strategické dokumenty v dané oblasti Nástroje podpory 

Klíčové aktéry Strategické dokumenty v dané oblasti 

Dostupná data o vybrané oblasti Klíčové aktéry 

 Dostupná data o KKP v kraji 

 Klíčová témata pro rozvoj regionu 

 

Kompletní přehled všech karet a vyhodnocení Tezí strategie podpory KKP v ČR z II. Svazku Mapování 

2015, ke kterým výsledná zjištění sloužila, je součástí souhrnné analytické části dostupné na: 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/kkp/. Tyto analytické karty byly zakončeny SWOT analýzou pro každé 

z témat.  
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Více než 300 zjištění sumarizovaných v sektorových a krajských SWOT analýzách lze 

logicky rozřadit do 5 oblastí: 

 

Obrázek 6: Oblasti swot analýz 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Následující tabulka přináší základní přehled zjištění z jednotlivých oblastí sektorových a krajských swot 

analýz.  

  PROBLÉM SEKTOROVÉ SWOT KRAJSKÉ SWOT 

STRATEGIE nejasná vize 

podpory kkp 

● Současný systém podpory KKP je 

roztříštěný mezi jednotlivé resorty 

(MK, MPO, MŠMT, atd.), jednotlivé 

příspěvkové organizace ((IDU, NIPOS, 

CzechInvest, atd.) a ze své podstaty 

nesrozumitelný 

● V oblasti KKP nebylo systematicky 

ukotveno strategické řízení, které by 

nástroje jednotlivých resortů 

propojilo a využilo jejich synergií 

● Legislativní nedostatky - neexistence 

zákona o kultuře, o veřejnoprávních 

kulturních institucích, statutu veřejné 

prospěšnosti, pracovně právních 

úprav, které by v zákoníku práce 

zohlednily specifika uměleckých 

zaměstnanců, sociální zabezpečení 

umělců, zdanění DPH importované 

zahraniční práce i u neplátců DPH v 

režimu tzv. „identifikované osoby“ 

atd. 

● Nevyužívání potenciálu KKP 

v průřezových tématech na úrovni 

státu (cestovní ruch, export, apod.) 

● KKP ve většině krajů není 

tématem regionálních 

strategických materiálů. 

● Chybí nástroje podpory ze 

strany měst a kraje 

(dotační programy, 

startupová podpora, aktivní 

inkubátor atd.). 

● Nízká informovanost napříč 

metodickou podporou KKP 

na úrovni státu – Úřad 

Vlády, IDU, MKČR, 

CzechInvest apod. 
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ORGANIZACE fragmentace 

aktérů v kkp 

● Roztříštěnost sektoru jako celku i na 

úrovni vybraných odvětví 

znemožňující využívání společného 

lobbyingu na evropské a státní 

úrovni, systémový rozvoj a 

profesionalizaci sektoru 

● Chybějící platforma pro 

networking k efektivní 

organizaci KKP aktérů a 

jejich vzájemnému rozvoji. 

● Fragmentace systému 

podpory KKP mezi 

organizacemi města. 

Následná absence 

jednoduchého přehledu o 

existujících nástrojích 

podpory. 

● Fragmentace mezi aktéry a 

aktivita-mi. Aktéři nemají o 

sobě navzájem přehled. 

Benefity spolupráce jsou 

limitovány. 

DATA nevědomost 

a neznalost 

přínosů kkp 

● Absence a nízká relevance dat napříč 

jednotlivými obory KK  

● Nedostatečná evaluace vynaložených 

veřejných prostředků 

● Nejednotná, neobjektivní, nejasná i 

nevhodná kritéria udělování grantů – 

např. podle žánrů, ne podle 

zpracovávaného tématu. 

● Statistické limity využívání kódů 

NACE při mapování KKP 

● Absence srovnatelných dat napříč 

celými KKP 

 

● V žádném z 14 krajů 

neprobíhá pravidelné 

mapování KKP 

● Neexistuje dostatečný sběr 

dat o KKP a jeho potřebách 

provedený kulturními 

organizacemi a následná 

práce s daty 

 

LIDÉ nedostatečné 

kompetence 

v oblasti  

podpory a 

rozvoje kkp 

● Neprovázanost vzdělávacího systému 

s potřebami praxe (nadbytek 

absolventů konzervatoří, 

jednostranné kvalifikace). 

● Nedostatečná podpora talentů a 

inovativní tvorby 

● Nedostatečná podpora mobility, a to 

nejen mobility umělců, ale i 

studentů, teoretiků a manažerů. 

● Nedostatek kvalifikovaného a 

vzdělaného personálu – stále 

neexistuje požadavek (legislativní) na 

nezbytnost muzeologického vzdělání. 

● Ve vzdělávacích osnovách a způsobu 

výuky na základních a středních 

školách zatím chybí interdisciplinární 

přístup. 

● Odliv talentů a mozků do 

Prahy a za-hraničí, odchod 

pracovníků (i 

neuměleckých profesí) za 

lepšími finančními 

podmínkami. 

● Nízká nabídka vzdělání v 

KKP odpovídajících 

poptávce na pracovním 

trhu. 

● Nízká nabídka pracovních 

pozic v KKP 
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EKONOMIKA nerozpoznání 

příležitosti 

investice do 

kultury 

• Nedostatek dotačních titulů na podporu 

tradiční rukodělné a řemeslné výroby. 

• Nedostatečná spolupráce mezi 

jednotlivými aktéry 

• Nedostatečná a nesystematická podpora 

exportu a importu. 

• Fragmentace výrobních kapacit v malých 

produkcích a studiích. 

• Nízká obchodní aktivita a zkušenosti na 

mezinárodním trhu. 

• Nedostatečná “industrializace” oborů 

(nedostatečné využívání podpůrných 

fondů, manažerských a obchodních 

schopností atd.). 

• Nedostatek prostředků na 

revitalizaci infrastruktury (nejen 

brownfieldy), často navíc dojde 

k prohlášení objektů za kulturní 

památku bez další podpory 

MKČR. 

• Absence klíčových firem s 

dostatečnou finanční, 

technologickou a znalostní silou 

schopnou stimulovat inovace v 

ostatních místních (menších) 

firmách. 

• Chybějící infrastruktura pro 

podporu kreativity – huby, 

kreativní laby, sdílené dílny 

• Nevyužívání potenciálu 

příspěvkových organizací 

(kulturního dědictví) pro rozvoj 

ekonomiky 

 

 

7.3.2 Aktualizace závěrů pro mapování 
 

Výsledná zjištění analýz sloužila pro vyhodnocení Tezí strategie podpory KKP v ČR z II. Svazku Mapování 

2015, které je v kompletní podobě obsažení rovněž v souhrnné analytické části dostupné na: 

http://projektovakancelar.mkcr.cz/kkp/.  

 

8 SOUHRN ANALYTICKÝCH VÝCHODISEK 
STRATEGIE 

 

Shrnutím výše uvedených analytických výstupů je tzv. STROM PROBLÉMŮ, který definuje 5 klíčových 

problémů, jejich příčiny a důsledky v kontextu předběžné vize a vytváří základní východisko pro fázi 

Stanovení strategického směřování. V oblasti rozvoje a podpory KKP v České republice neexistuje jeden 

souhrnný problém, jehož řešení by vedlo k nastartování celé oblasti KKP. Jedná se o kombinaci výzev 

a problémů, které spolu navzájem souvisí a jsou provázány.  
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Obrázek 7: Strom problémů 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Alfou a omegou aktuálně nefunkčního systému podpory KKP je nedostatek relevantních informací a dat 

jak o systému podpory samotném, tak o jednotlivých sektorech. Důsledkem tohoto stavu je pak fakt, 

že v aktuálně roztříštěném systému podpory nemohou být nástroje podpory ideálně zacíleny.  

  

Zacílení podpory, tak aby měla co nejvyšší benefity a postihla celý sektor, komplikuje rovněž fakt, že 

oproti tradičním průmyslům nedošlo v oblasti KKP ke konsolidaci, která by umožňovala např. společné 

vyjednávání priorit na evropské úrovni.  

  

Rozvoj jednotlivých sektorů komplikuje rovněž odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí, a to 

především v progresivních oborech jakým je např. vývoj počítačových her. Na druhé straně současný 

vzdělávací systém nedokáže studenty připravit na nutnost neustále reagovat no nové společenské a 

technologické změny utvářející trh práce, což v konečném důsledku vede k tomu, že v určitých sektorech 

je nedostatek kvalifikovaných pracovníků a v jiných oborech studenti nejsou dostatečně připraveni na 

výzvy pracovního trhu. 

  

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, roztříštěný systém podpory, založený na nedokonalém sběru dat 

a informací, pak vede k nevyužití plného ekonomického potenciálu KKP v České republice. Vede k 

nevyužívání příležitostí KKP v cestovním ruchu, marketingu a exportu a Česká republika tak dostatečně 

nevyužívá svého potenciálu stavět svůj budoucí rozvoj na oborech s vysokou přidanou hodnotou.  
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Obrázek 8: Pět klíčových problémů rozvoje a podpory KKP 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 NÁVRHOVÁ ČÁST  
 

V roce 2017 byly KKP součástí odvětví (rozbor proveden na základě tříčíselné úrovně klasifikace CZ-

NACE), která se na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH) podílela 7,6 %, v těchto odvětvích bylo 

zaměstnáno 5,6 % všech zaměstnanců a nacházelo se zde 11,8 % podnikatelských subjektů. Mezi lety 
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2013 a 2017 vzrostl podíl těchto odvětví na tvorbě HPH z 6,9 % na 7,6 %; zaměstnanost vzrostla z 5,4 % 

na 5,6 %; vzrostl i objem podniků a to z 10,5 % na 11,8 %. 

Z dat (viz tabulka níže) je patrné, že dochází ke stabilnímu růstu podílu na HPH generované KKP při téměř 

neměnné zaměstnanosti. To poukazuje na zvyšující se efektivitu a ekonomický přínos. KKP v České 

republice jsou tedy na základě sledovaných období schopné zvyšovat svůj ekonomický přínos bez 

nutnosti navyšování lidských zdrojů. 

Nejvyšší nárůst podílu na HPH vykazuje oblast kulturních odvětví, kde došlo ke změně o téměř 42 % (z 

3,9 % na 5,5 %). V rámci kulturních odvětví došlo k největšímu růstu v odvětví videoher, kdy podíl odvětví 

na HPH vzrostl o 95 % (z 0,27 % na 0,52 %), a v odvětví televize, kdy podíl odvětví na HPH vzrostl o 108 

% (z 0,08 % na 0,19 %) při poklesu počtu zaměstnanců v odvětví o 14 % (z 1159 na 994). 

 

Odhad „výkonnosti“ KKP v ČR: 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HPH EUROSTAT 6.9 7.0 7.1 7.2 7.6 N/A 

HPH ČSÚ 14.6 14.4 14.7 15.0 15.4 16.1 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZAMĚSTNANCI (FTE) EUROSTAT 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 N/A 

ZAMĚSTNANCI (FTE) ČSÚ 18.4 18.5 18.3 18.3 18.5 18.5 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTERPISES EUROSTAT 10.5 10.6 10.8 11.1 11.8 N/A 

Zdroj: vlastní zpracování  

 
Zatímco se tradiční průmysly aktuálně potýkají s řadou výzev, jako je proměna v udržitelnou a k 
životnímu prostředí neutrální výrobu a produkci energie7, společně s disruptivním trendem umělé 
inteligence a automatizace, odvětví KKP představují naopak stabilitu. Z hlediska dopadů na životní 
prostředí nestojí před nutností masivních investic a také v mezinárodní konkurenci se vyznačují 
nenahraditelností z důvodů svého zakotvení v kulturním odkazu. 
  

Navíc zapojení KKP dosahuje posunu v hodnotovém žebříčku směrem k finální výrobě s vyšší přidanou 

hodnotou a tedy produktivitou, jaké samotné tradiční průmysly dosahují dlouhodobě jen obtížně. KKP 

tak jako jedny z mála prolamují takzvaný paradox produktivity a umožňují růst i přes nasazování nových 

technologií a vliv čtvrté průmyslové revoluce. 

 

 

 
7

 Viz např. https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en 
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Typickým rysem KKP je schopnost tvořit vysokou přidanou hodnotu. KKP přidávají hodnotu jak v 

předvýrobní, tak v povýrobní fázi tzv. smiling curve8, tedy jak v oblasti vývoje konceptu, brandingu a 

designu, tak ve fázi marketingu, prodeje a poprodejního servisu.  

 

 

  
Obrázek 9: Smiling curve 

 

Zdroj:  

 

 

 

9.1 Vize 

V průběhu 14 krajských workshopů, jichž se zúčastnili odborníci na oblast KKP z veřejného sektoru, 

soukromého sektoru, příspěvkových organizací MK, či samotní kreativci, byla formou tzv. vision building 

vize postupně zpřesňována. Během procesu vision buildingu se vybraná témata v souvislosti s průběžně 

zjišťovanými analytickými vstupy opakovala. Jednalo se především o téma inovací a jejich provázanosti 

s rozvojem KKP – vazba na digitalizaci, změny ve výrobních procesech a nová role člověka ve světě 

automatizace pracovních míst. Výsledná vize, která vznikla tímto procesem je následující: 

 

 
8

 DOPLNIT ZROJ  
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Kulturní a kreativní průmysly tvoří pilíř konkurenceschopnosti a 

resilience české ekonomiky. 

 

 

9.2 Strategické cíle 

Realizace vize bude dosaženo prostřednictvím naplnění tří strategických cílů ve třech oblastech 

reagujících na hlavní výzvy formulované v analytické části, konkrétně: 

 

 

 oblast  

Inovace  

Rozvoj talentů 

Systémové (řízení) 

 

 
Obrázek 10: Provázanost analytických zjištění s oblastmi strategických cílů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tyto tři logické oblasti vycházejí z intervenční logiky Strategie KKP a z pěti hlavních oblastí do kterých 

byla v analytické fázi agregována hlavní zjištění. Naplnění tří strategických cílů v těchto oblastech tak 

pokrývá řešení všech klíčových výzev, které identifikovala analytická část. 
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Obrázek 11: Provázanost strategických cílů s analytickými zjištěními 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

  

  

Strategické cíle nevycházejí pouze z reakce na problémy identifikované v analytické části, ale rovněž 

z rozsáhlého participativního procesu, který kromě druhého kola 14 regionálních workshopů 

reprezentovaly bilaterální konzultace v rámci státní správy, zejména s ministerstvy průmyslu a obchodu, 

školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a 

jejich podřízených organizací jako CzechInvest, CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, 

Technologická agentura.  

 

Od začátku tvorby vize a formulace strategických cílů byla navázána komunikace s zástupci ostatních 

resortů, tak aby téma KKP bylo promítnuto i do strategických dokumentů, vznikajících mimo jiné ve 

vazbě na přípravu nového programového období, jako např. Strategie vzdělávání 2030, Národní RIS3 

strategie, návrhy operačních programů OP JAK, OP TAK, IROP, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, 

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, ale třeba také Koncepce výzkumu a 

vývoje v oblasti národní kulturní identity Ministerstva kultury na léta 2023–2030.    

 

SC1: Zvýšit počet inovací v KKP 

SC2: Zvýšit počet neautomatizovatelných pracovních míst 

SC3: Vytvořit prostředí pro systematický rozvoj KKP 



  

  

 

27 

 

Obrázek 12: Strategické cíle 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

V roce 2030 musí být především VYTVOŘENÉ PROSTŘEDÍ pro rozvoj inovací, talentů, systémový rozvoj 

KKP. Musí být na základě vyhodnocení pilotních projektů rozhodnuto jaká odvětví jsou pro rozvoj ČR 

prioritní a musí být na základě relevantních dat rozhodováno, jakým směrem jsou vynakládány 

prostředky podpory. Musí být vytvořeno prostředí, kde se soukromé firmy nebojí spolupracovat 

s kulturními institucemi a univerzitami a kde absolventi základních, středních i vysokých škol jsou 

motivováni k vlastní seberealizaci v KKP. 

 
 

9.3 cíl 1: Zvýšit počet inovací v KKP  

9.3.1 výchozí situace 
 

KKP jsou většinově zastoupeny podnikajícími fyzickými osobami, mikropodniky či malými podniky. Dle 

vlastní analýzy Institutu umění – Divadelního ústavu9 se uvádí počet OSVČ 83,4 %, mikropodniků 12,5 % 

a malých podniků 3,5 %, kumulovaně tedy 99,4 %. Jak je patrné, odpovídá stav v ČR evropskému 

průměru, který uvádí číslo 95 %10. Tato struktura podniků souvisí s tím, že vytvářejí produkty a služby, 

 

 
9

 Viz https://www.idu.cz/cs/publikace/738-mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-i-svazek 

10
 Viz https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0486_EN.html?redirect 
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založené na lidském umu a kreativitě, na specifických individuálních kompetencích a know-how. 

Obchodní model zejména skupiny KKP patřící do kreativních médií je často založen na schopnosti vyvíjet 

pro trh stále nové kreativní produkty a řešení, reagující na rychlý vývoj technologií. Pro vývoj jednotlivých 

řešení se často operativně seskupují do jakýchsi virtuálních manufaktur v podobě spolupracujících týmů 

fyzických osob a pokud se projektu daří, až poté zakládají právní subjekt. Proto se KKP svým způsobem 

nejvíce podobají segmentu aplikovaného výzkumu a vývoje. Ovšem to také znamená, že se pohybují ve 

velmi nestabilním a pro podnikání vysoce rizikovém prostředí. Proto jsou OSVČ, mikropodniky a malé a 

střední podniky KKP de facto konstantními start-upy, a je třeba k nim takto přistupovat i při tvorbě politik 

a opatření pro jejich podporu. V tomto se zásadně liší od malých a středních podniků v tradičních 

segmentech, které jsou schopny mít jeden stabilní obchodní model celá desetiletí. 

  

Je třeba vnímat odlišné potřeby KKP spadajících do scénických umění, uměleckých řemesel, designu či 

lokální gastronomie z pohledu podpory od IT firem. KKP vyžadují specifické zázemí a vybavení pro to, 

aby mohly experimentovat a vyvíjet nové produkty či služby. Nestačí jim pouze počítač, protože ve velké 

míře tvoří nevirtuální produkty, které sice posléze lze digitalizovat, ale nelze je vždy digitálně vytvořit. 

Potřebují proto technologické zázemí, ať už je to šicí dílna, kuchyňské studio, zkušební hala vybavená 

audiovizuálními technologiemi, truhlárna, místnost s motion capture či laboratoře. 

  

Klíčové je vnímat KKP jako souboru oborů, které jsou vzájemně provázaným řetězcem. Tuto provázanost 

je třeba nejen respektovat, ale k ní i motivovat – vzniká tu výzva pro kombinaci různých nástrojů podpory 

do jednoho funkčního celku. Takovéto nástroje podpory v ČR chybí, nebo existují-li, nepředpokládá se 

jejich využití pro KKP, a tudíž nezohledňují jejich specifika. Například podpora nového oboru vývoje 

počítačových her je téměř nulová ve srovnání s podporou tradičního filmového průmyslu, který je o více 

než polovinu menší a v ziscích je rozdíl ještě markantnější. Dnešní systém podpory nemotivuje a 

neumožňuje maximálně zapojovat a využívat umělecké a kreativní profese na poptávkové straně 

průmyslu, aby mu pomáhal generovat strategickou konkurenční výhodu v podobě špičkového konceptu 

či designu inovativních produktů a služeb. Potenciál umělecké komunity pro rozvoj podnikání tedy není 

plně využitý a není vůbec nastavená spolupráce kreativců v technickém prostředí: jednoduše řešeno, 

není se s kým poradit a není jasné, z jakých zdrojů lze takovou spolupráci podpořit. Chybí rovněž efektivní 

podpora crossover projektů mezi obory, kde se obvykle spolupráce neočekává. Typicky se např. 

nevyužívají nové technologie v oblasti živé kultury nebo kulturního dědictví. Rovněž ve veřejných 

zakázkách není zohledňována potřeba inovativních řešení, což způsobuje špatný výběr technologií či 

jejich absenci v rozpočtu a korekce této neznalosti zbytečně prodražuje celou zakázku. Je to patrné 

zejména v architektuře a urbanismu. Chybí podpora importu technologií ze zdrojových oborů pro obory 

ostatní. Celkově pak neexistuje systematická osvěta u poskytovatelů podpory v celé státní správě o 

potřebách KKP, které výše uvedené problémy odrážejí. Chybí programy podpory pro nové průmysly, pro 

mezioborové a aplikované projekty, kde se spojuje umění s technologiemi. Podporu si zaslouží také role 

prostředníků a zprostředkovatelů mezi různými odvětvími a obory. Ani veřejná správa dostatečně 

nevyužívá KKP a kulturní dědictví v oblastech, kde investuje veřejné prostředky, a tím přichází o možnost 

posilovat identitu občanů, kultivaci veřejného prostoru, kvalitní design služeb pro občany či pozitivní 

impakt ve vzdělávání a výchově další generace a současně neumožňuje rozvoj sektoru KKP. Česká 
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republika rovněž nevyužívá zcela potenciál KKP pro systematickou práci na budování brandu země a 

prezentaci svých průmyslů. 

 

 

 

9.3.2 přínos naplnění cíle 
 

Díky posílení inovačního zázemí pro rozvoj KKP se zvýší růst podílu HDP kulturních a kreativních průmyslů 

na celkovém HDP ČR. Podpoří se vznik inovací díky mezioborové spolupráci zejména u oborů 

nejvzdálenějších – uměleckých versus technologických. Zvýší se poptávka pro službách a produktech KKP 

ze strany soukromé sféry i veřejného sektoru. Zvýší se export produktů a služeb KKP. KKP přispějí ke 

zlepšení dobrého jména České republiky. Zvýší se využití kulturního dědictví pro tvorbu a podnikání, a 

tedy vznik nových výrobků a služeb. Současně dojde k růstu prestiže institucí a jejich společenské 

relevance. Zvýší se kvalita veřejného prostoru. Posílí profesionalizace a sebeorganizace sektoru a zvýší 

se dostupnost financování pro obor KKP. Dojde k intenzivnější, systematičtější a rozsáhlejší spolupráci 

mezi uměním, akademickými a vědeckými institucemi, a také veřejnoprávními institucemi na podpoře 

uměleckého experimentování. 

 

 

 

9.3.3 specifické cíle 
 

- Zvýšit podíl využívání kulturního dědictví při tvorbě inovativních produktů a služeb 

- Podpořit inovační potenciál KKP finančními nástroji 

- Zlepšit prezentaci KKP v zahraničí  

 

 

9.4 cíl 2: Zvýšit počet neautomatizovatelných pracovních míst 

 

9.4.1 výchozí situace 
 

Digitalizace a automatizace mění zavedená schémata a pracovní procesy. Ve všech průmyslových 

odvětvích dochází ke změně obchodních modelů a tím současně k narušení trhu práce. Podle zprávy 

Světového ekonomického fóra11 se očekává, že téměř polovina pracovních pozic ve výrobě (49 %) se 

bude muset v následujících 3-5 letech v důsledku digitalizace a automatizace změnit, což bude mít za 

následek potřebu celkového zvýšení kvalifikace nebo rekvalifikace u 54 % zaměstnanců12. Téměř 65 % 

 

 
11

 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018 

12
 www.manpowergroup.cz/pruzkumy/tovarna-budoucnosti/ 
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pracovních pozic, které budou zastávat dnešní teenageři ještě neexistuje.13 Klíčem pro budoucnost je 

schopnost celoživotního učení a umění využívat svůj potenciál. Životní cyklus dovedností se zkracuje. 

Novou surovinou je poznání, znalosti a dovednosti. Stále větší roli hraje kultura jak pro vzdělávání, tak 

pro tvorbu inovací, rozvoj podnikání a prezentaci v zahraničí. Pro Evropu je ve srovnání s Amerikou a Asií 

tradiční kulturní dědictví, talent lidí a jejich kreativita klíčovým vývozním artiklem. Kompetence v kultuře 

a schopnost využívat ji, bude pro ČR konkurenční výhodou. Nově požadovanou dovedností, která se 

dostává do hledáčku zaměstnavatelů je kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita. 

Je proto podstatné zaměřit podporu a úsilí na rozvoj potenciálu tvůrčích a nadaných lidí a současně 

upravit pravidla zaměstnanosti a reagovat na trendy typu gig economy, freelance a sdílená pracovní 

místa. Výzvou bude nutnost převzetí osobní odpovědnosti za vlastní celoživotní učení a kariérní rozvoj.  

Budou hledána řešení pro rekvalifikace a zvyšování kvalifikace a celoživotního učení, které bude oblastí 

experimentování a hledání správných vzorců podle místních, politických, hospodářských a sociální 

okolností.14 

 
Obrázek 13: Regional Profile – Eastern Europe 

 
Zdroj:  

 

Česká republika patří k nejohroženějším zemím světa z hlediska nahraditelnosti lidské práce 

technologiemi.  

 

 

 
13

 https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018 

14
 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/cultural-and-creative-cities-monitor-2019-edition 
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Obrázek 14: Potential jobs and high risk of automation 

 
 
Zdroj: https://www.pwc.com/hu/hu/kiadvanyok/assets/pdf/impact_of_automation_on_jobs.pdf 

 

S nastupujícími technologiemi a důrazem na automatizaci pracovních míst hrozí, že se ČR stane zemí, 

kde by mohla být pracovní místa nahrazen velkou měrou roboty. Podle Studie ManpowerGroup Česko 

a Slovensko může zaniknout až 50 % pracovních pozic, které bude možné nahradit roboty a 

automatizovanými procesy. Z analýz15 vyplývá, že nejobtížněji nahraditelné technologiemi budou 

zejména profese vyžadující vysokou mírou kreativity a/nebo sociálních a emočních dovedností, což jsou 

typické kompetence KKP. Z 30 profesí s nejvyšším indexem kreativity je jich z oblasti KKP 20 a z 30 profesí 

s nejvyšším indexem sociálních a emočních dovedností je jich z oblasti KKP 14. V České republice, která 

má silnou inženýrskou tradici a je tradičně zemí průmyslovou, je pozornost věnována pouze 

automatizaci a digitalizaci. Jen málo rezonují témata lidské jedinečnosti, výjimečnosti, kultury a využívání 

potenciálu kulturní tradice země v ekonomice. 

Chybí dostatečně přesahové vzdělávání pro kreativce v oblasti znalostí technologií či trhu. Chybí 

vzdělávání v oblasti spolupráce a komunikace s lidmi z technických oborů, takže neprobíhá transfer 

know-how o technologiích do jiných oborů. Národní zdroje nepočítají s financováním modernizací 

kurikul a expertů tzv. z hybridních oborů. Chybí hybridní výzkum i vzdělávání: umělecké a technické 

fakulty vysokých škol či výzkumných organizací nespolupracují a nedostačuje fyzické zázemí pro 

takovouto aktivitu. KKP nejsou využívány pro prezentaci vědomostí a poznatků, například formou game 

based learning, které je na rozhraní humanitních a technických oborů. V systému vědy a vzdělávání 

 

 
15

 Vlastní studie Technologického centra Akademie věd „Posouzení KKP z hlediska dopadů technologického rozvoje AI na trh práce v ČR“ 
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nejsou experti, kteří by pomáhali institucím prostřednictvím aplikace technologií, například s vizualizací 

dat, využitím digitalizovaného obsahu či doporučováním vhodných technologických řešení v rámci dané 

problematiky. Je nutné adaptovat instituce výzkumu a vzdělávání a začít exportovat technologie do 

oborů které je potřebují. Průniky nejvíce od sebe vzdálených oborů přispívají k největším inovací. Chybí 

však promítnutí a zohlednění vývoje do požadavků na obsazování pracovních míst a popis kompetencí 

pro tyto pozice. 

 

Zejména KKP využívajícím nejnovější technologie, jako je například videoherní průmysl, chybí lidské 

zdroje a firmy tak musí hledat pracovníky v zahraničí16. Proces zaměstnávání cizinců z třetích zemí je 

složitý. V tradičních KKP zejména v oblasti kulturního dědictví je třeba zamyslet se nad novými 

kompetencemi a relevantním vzděláváním. Naprostá většina oborů vyžaduje kromě vhodného zázemí 

také schopnost práce s digitálními a novými technologiemi a programovací dovednosti. Je proto nutná 

spolupráce technických a uměleckých oborů a vytvoření prostředí, které této spolupráci nejen nebrání, 

ale naopak k ní motivuje. Velké možnosti nabízí spolupráce s kulturními institucemi, které uchovávají 

kulturní dědictví a zprostředkovávají živé umění. Programy zaměřené na vzdělávání a spolupráci se 

školami, ale i programy celoživotního učení v rámci občanského vzdělávání mohou využívat kulturní 

obsah a povedou tak k rozvoji potřebné kreativity a schopnosti reagovat na změny.  

 

 

 

9.4.2 přínos naplnění cíle 

 
Pokud se bude průběžně naplňovat cíl „zvýšení počtu neautomatizovatelných pracovních míst“, 

vzniknou nové profese a nové kompetence znalostní ekonomiky. Vzniknou nová hybridní kurikula 

podporující mezioborovost. V návaznosti na nově připravovanou Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 

2030+ bude využita příležitost připravovat novou generaci na to, aby si nová pracovní místa sama 

vytvářela. Podpora kooperativních dotačních programů a spolupráce KKP a kulturních institucí překoná 

stávající problém tzv. silo efektu17. Investice do vzdělávání lidí v podobě kreativních center 

(samostatných nebo včleněných a spolupracujících se stávající infrastrukturou daných měst), tvorby 

HUBů18 nebo portálů KKP budou využívány pro prezentaci vědomostí a poznatků výzkumu. Dojde k 

definování kompetencí pro pracovníky v oblasti kultury a popisu nových pracovních míst. 

 

 

 

9.4.3 specifické cíle 
- Zvýšit spolupráci škol a profesionálů z KKP 

- Podpořit mezioborovou spolupráci kulturních organizací, škol a soukromého sektoru 

 

 
16

 https://gda.cz/cs/ceske-pocitacove-hry-vyvojari-pocitacovych-konzolovych-a-mobilnich-her-v-ceske-republic/ str. 40 

17 https://www.igi-global.com/dictionary/university-task-force-deepens-academic/26901 
18 https://scottishlibraries.org/projects/scottish-coworking-network/  
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- Zlepšit podmínky pro integraci oborů KKP ze strany ostatních oborů  

 

 

 

9.5 cíl 3: Vytvořit prostředí pro systematický rozvoj KKP 

 

9.5.1 výchozí situace 
 

 

Nejinovativnější a nejvyspělejší země systematicky podporují KKP. Vytvořily pro jejich podporu nové 

instituce a programy. Po roce 2000 začaly vznikat například na území Německa či Rakouska systémy 

podpory na úrovni státu i jednotlivých spolkových zemí. Rakousko disponuje strategií, systémem dotací 

a grantů, podpůrnými místy s vyškolenými, kompetentními lidmi, kteří se problematice systematicky 

věnují. Pro zajištění konkurenceschopnosti oborů KKP podpořila spolková vláda Německa v roce 2007 

Iniciativu pro kulturní a kreativní ekonomiku, kterou realizuje Kompetenční centrum kulturních a 

kreativních odvětví. Jednotlivé podpůrné agentury existují také na úrovni spolkových zemí19. V Rakousku 

vznikla vůbec první strategie podpory kreativní ekonomiky v Evropě. Servis pro aktéry zajišťuje 

Hospodářská komora a finančně Austria Wirtschaftsservice.20 Oproti výše uvedeným příkladům dobré 

praxe se Česká republika potýká s roztříštěností sektoru, malým povědomím o možnosti využívat 

kulturní a kreativní průmysly, neorganizovaností oborů a nedostatečným formulováním požadavků, 

převratnými změnami technologií a pomalou rekcí státu na potřeby v tomto odvětví. Všechny tyto 

faktory jsou důvodem absence tématu KKP v ČR na státní úrovni a nedostatečné systémové podpory. Ve 

srovnání s okolními státy, zejména s Německem a Rakouskem, činí zpoždění ČR cca 15 let. Na úrovni 

měst a následně i krajů se na základě projektu Institutu umění – Divadelního ústavu “Mapování 

kulturních a kreativních průmyslů” začalo mapování některých měst a v řadě z nich projekty pokračují či 

jsou sesbíraná data aktualizovaná nebo dále využívaná (týká se zejména Brna, Ostravy21 a Olomouce). 

Obdobnými nástroji však disponuje jen minimum měst. 

 

 

9.5.2 přínos naplnění cíle 
 

Díky vytvoření prostředí pro systematický rozvoj KKP bude agenda KKP jasně institucionalizovaná a 

personalizovaná a vznikne jedno místo, které bude systematicky řešit strategické a systematické otázky, 

metodiku, poskytování informačního servisu a poradenství a bude zajišťovat dotační servis ve spolupráci 

s ostatními úřady státní správy. Sníží se míra fragmentace KKP, zvýší se efektivita podpory KKP a 

 

 
19 
20 
21 
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povědomí o potřebách KKP. Postupně dojde ke zvýšení povědomí KKP na úrovni veřejné správy, 

k odpovědnému zadávání veřejných zakázek s ohledem na kvalitu a k zapojování aktérů KKP např. do 

designu služeb eGovernmentu.  

ČR bude připravena na finanční pobídky a prostředky ze zdrojů EU. Pomocí kulturních a kreativních 

průmyslů může dojít ke zmírnění lokálních hospodářských potíží z důvodu vzniku nových ekonomických 

činností, tvorby nových udržitelných pracovních míst a zvýšení atraktivity krajů a měst. 

 

 

9.5.3 specifické cíle 
- Institucionalizovat rozvoj a podporu KKP 

- Posílit profesionalizaci sektoru / Posílit principy strategického řízení v sektorech KPP 

- Systémově podporovat rozvoj KKP na regionální úrovni 

 

 

10 IMPLEMENTACE STRATEGIE 

Pro naplnění všech tří strategických cílů Strategie KKP je implementace rozdělena do tří fází – tří akčních 

plánů s následujícími horizonty:  
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Obrázek 15: Harmonogram implementace Strategie KKP 

 
Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

V průběhu tvorby Strategie KKP bylo v listopadu 2019 podepsáno Ministerstvem kultury a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu Memorandum o spolupráci mezi oběma ministerstvy při tvorbě a implementaci 
Strategie KKP. V rámci tohoto memoranda se „zřizuje meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců 

MK a MPO, která zajistí provádění memoranda na pracovní úrovni, a s tím i provádění provázaných 

agend. Pracovní skupina by se měla scházet dvakrát až čtyřikrát ročně. Vedoucí pracovní skupiny je 

kontaktní osoba za MK.“22 Tato pracovní skupina má při vhodném doplnění o zbylé gestory jednotlivých 
aktivit (spadajících do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstva pro místní rozvoj; 
Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí) potenciál zastávat v implementaci Strategie 
KKP roli řídícího výboru, kde dochází k výměně informací o postupu na naplňování jednotlivých 
strategických cílů. Pro zdárnou implementaci je vhodné doplnit pracovní skupinu o expertní zastoupení. 

 

 
22

 https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/2/Memorandum-o-spolupraci-MK-a-MPO-v-oblasti-KKP.pdf 
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10.1 Organizační struktura 

10.1.1 Nositel strategie a gestor implementace 
 

 

 

10.1.2 Nastavení řídící struktury implementace strategie 
 

● Spíš popis principu implementace + otázka schématu – možná spíš zvolit nějaké procesní – definovat 

u jednotlivých rolí jejich povinnosti, pravomce atp, hierarchii… 

 

 

10.2 Monitoring a evaluace 

 

10.2.1      Měření dosažení strategických cílů  
 

10.2.1.1 Výběr ukazatelů 
 

A) SBS statistics (EUROSTAT) 

 

Byly vybrány následující ukazatele (zvýrazněné) pro odhad výkonnosti KKP, přičemž tyto první tři 

ukazatele lze vyjádřit jako podíl na celé ekonomice. 

 

CODE INDIC poznámka STAV 

V11110 Enterprises – number počet subjektů proveden odhad 

V12150 Value added at factor cost - million euro HPH (v mil. EURO) proveden odhad 

V16140 Employees in full time equivalent units – 

number 

počet zaměstnanců (FTE) proveden odhad 

V91100 Turnover per person employed - thousand euro obrat na zaměstnance (v tis. EUR) Může být provedeno podle 

potřeby 
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V91130 Gross value added per employee - thousand euro HPH na zaměstnance (v tis. EUR) Může být provedeno podle 

potřeby 
V94414 Investment per person employed - thousands 

euro 
Investice na zaměstnance (v tis. 

EUR) 
Může být provedeno podle 

potřeby 

 

Výhodou výše uvedených dat z EUROSTATu je možnost sledovat subjekty až na úroveň NACE3. 

Nevýhodou je pak fakt, že chybí NACE R (90) a P (85). 

 

 
Časová řada 2013–2018 (poslední dostupné údaje jsou za rok 2017) 

 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HPH EUROSTAT 6.9 7.0 7.1 7.2 7.6 N/A 
Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZAMĚSTNANCI (FTE) EUROSTAT 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 N/A 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENTERPISES EUROSTAT 10.5 10.6 10.8 11.1 11.8 N/A 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

B) ČSÚ (Národní účty) 

 

Z dostupných kazatelů ČSÚ za oblast KKP lze měřit HPH, Zaměstnanost (FTE) 

 

Časová řada 2013–2018 (poslední dostupné údaje jsou za rok 2018) 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

HPH ČSÚ 14.6 14.4 14.7 15.0 15.4 16.1 

Podíl KKP (%) Zdroj dat pro odhad 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZAMĚSTNANCI (FTE) ČSÚ 18.4 18.5 18.3 18.3 18.5 18.5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

10.2.1.2 Odhad podílu KKP 
 

A) SBS statistics 

Chybí CZ-NACE ze sekce R (90) a P (85), odhad bude mírně podhodnocen, ale výhodou je, že jsou 

dostupná data na úroveň NACE3. 

 

B) ČSÚ 

Data jsou dostupná na úroveň NACE2 – odhad bude mírně nadhodnocen. Nevýhodou dat z ČSÚ je fakt, 

že data jsou dostupná pouze v členění NACE2 a odhad je tak nadhodnocený a má své další limity popsané 

v kapitole 3.1 Reflexe metodiky mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální 

úrovni v analytické části, dostupné na: http://projektovakancelar.mkcr.cz/kkp/. 
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Pro měření naplnění strategických cílů tak pro srovnatelnost byly vybrány data z SBS Statistics měřená 

EUROSTATem, jejichž relevance je aktuálně vyšší. 

 

 

 

10.3       Rozpočet a zdroje financování 

 

10.4 Vymezení akčního plánu 

 

11  PŘÍLOHY 

 
11.1 Příloha č. 1: Přehled doplněných dokumentů evropského a 

národního strategického rámce 

 
  DOKUMENT VIZE 

Výchozí 

strategické 

dokumenty 

Státní kulturní politika Kultura je pro Českou republiku „jízdenkou do budoucnosti“: chceme být opět křižovatkou kultur, svoji 
přirozenou pozici využít svobodným, otevřeným a kreativním způsobem při tvorbě kultury vlastní, 
ochraně zděděných kulturních hodnot a jejich uplatnění ve všech oblastech života společnosti. Úkolem 
státu je vytvářet optimální vazby mezi kulturou a všemi oblastmi společnost,i a tak obohacovat životy 
občanů, rozvíjet kreativní schopnosti v hospodářství, výzkumu, vzdělání, motivovat dárcovství i 
poskytnout dostatečné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost země v globálním prostředí.  

Koncepce podpory 
umění v České 
republice na léta 2015-
2020 

Zajistit vhodné prostředí a podmínky pro rozvoj umělecké činnosti a činnosti kulturních  

subjektů, s ohledem na:  

– svobodné tvůrčí vyjadřování a rozvoj kreativity a inovací,  

– zpřístupňování a dostupnost uměleckých děl a kulturních služeb,  

– kritickou reflexi a uchování uměleckých děl jako součásti kulturního bohatství pro současné a příští  

generace,  

– dosahování excelentních uměleckých výsledků, zejména v oblasti profesionálního umění,  

– úplnou a dlouhodobě stabilní konsolidaci stávající kulturní infrastruktury 

Výchozí Evropský 

rámec 

Evropská komise 
(zelená kniha) 

“Kulturní a tvůrčí odvětví skrývají mnoho nevyužitého potenciálu pro podporu růstu a pracovních míst, 
čehož můžeme dosáhnout, a znovu uchopit budoucnost pevně do rukou, jestliže stanovíme nové 
mechanismy inteligentního, udržitelného, globálního růstu, a jestliže do těchto zdrojů budeme 
investovat.  

Budoucí prosperita z velké části závisí na tom, jak využijeme zdrojů, znalostí a kreativity k podpoře 
inovací. Musíme využít bohatost a rozmanitost evropských kultur a hledat nejenom nové způsoby 
tvorby přidaných hodnot, ale také nové způsoby společného soužití, sdílení zdrojů a využívání toho, co 
nám přináší naše rozmanitost. 

Nová evropská agenda 
pro kulturu 

… ambici usilovat o Unii, která občanům skýtá nové příležitosti ke kulturnímu a společenskému rozvoji 
a hospodářskému růstu. [...] Unii, která chrání naše kulturní dědictví a propaguje kulturní rozmanitost  

Výchozí národní 

strategický rámec 

ČR 2030 Česká republika je v roce 2030 demokratickým, právním státem založeným na respektu k občanským, 
politickým, hospodářským a sociálním právům svých obyvatel a rozvíjejícím svou kulturně danou 
identitu. Zajišťuje vysokou kvalitu života populace a současně respektuje přírodní a územní limity a 
chrání biologickou rozmanitost. Cíleně také napomáhá dosažení těchto hodnot jinde ve světě. 
Udržitelný rozvoj České republiky je poměřován zvyšováním kvality života každého jednotlivce i 
společnosti jako celku. Naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích 
generací naplňovat ty své. Česká republika je soudržnou, aktivní a podnikavou společností rovných 
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příležitostí a minimalizuje strukturální a sociální nerovnosti. Společnost a struktury rozhodování jsou 
odolné a pružné, schopné včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na neočekávané 
změny a měnící se dynamiku globálního vývoje. Odolnost společenských vazeb a struktur a věcné řešení 
problémů jsou posilovány diskusí a dohodou. 

Národní 

dokumentace v 

oblasti inovací 

Inovační strategie 
České republiky 2019-
2030 

… s cílem vytvořit z České republiky zemi, která se stane nejen symbolem znalostí a pokročilých 
technologií, ale rovněž hostitelem nejvýznamnějších světových vědeckých kapacit. Spojením našich 
průmyslových tradic, výzkumného zázemí a podnikatelských dovedností máme mimořádnou šanci 
zařadit Českou republiku do roku 2030 mezi nejpokrokovější země. 

Velmi dobře si současně uvědomuji náročnost cesty, která nás čeká. Nejde totiž jenom o zdroje, ale o 
změnu vnímání budoucí pozice naší země, o víru, že jsme schopni našich cílů dosáhnout a zavést 
důsledný systém řízení strategie. Proto bude její naplňování v přímé gesci předsedy vlády, a to 
prostřednictvím vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Čeká nás nesmírně náročná práce, ale jsem 
přesvědčen, že společnými silami posuneme opět naši zemi mezi světové špičky. 

Národní RIS Dlouhodobá strategická vize rozvoje České republiky směrem ke znalostní ekonomice zní: ČESKO 
PODNIKAVÉ, KREATIVNÍ A PŘITAŽLIVÉ PRO TALENTY A PENÍZE.   

Česko podnikavé - základem prosperity ve 21. století je podnikavý člověk, který má aktivní přístup k 
životu, má touhu ověřit své nápady v konkurenčním prostředí a je kvůli tomu ochotný podstoupit riziko. 
Podnikaví lidé uvažují v nadnárodním měřítku, jimi vedené firmy se chtějí prosadit nejen doma, ale i na 
evropském či globálním trhu.  

Česko kreativní – abychom mohli dělat věci jinak, musíme je jinak i vidět; nejlepší cestou 
ke skvělým nápadům je mít spoustu nápadů; předpokladem originality je kreativní myšlení v 
kulturních, ekonomických i technologických souvislostech a základním prvkem kreativity je nebát se 
chyb – to je jen několik postojů charakteristických pro kreativitu. Česká společnost se naučí lépe 
podněcovat kreativitu a oceňovat i odměňovat úspěšné inovace.  

Česko přitažlivé pro talenty – talentovaný člověk je kreativní a podnikavý a má rád prostředí, kde může 
své nápady a aktivitu uplatnit. Podnikavá a kreativní Česká republika mu takové prostředí nabídne – 
připraví podmínky pro jeho rozvoj v „kreativním ekosystému“.  

Evropská 

dokumentace v 

oblasti KKP 

•Nová 
evropská agenda pro 
kulturu, 2018  

Nová agenda pro kulturu Evropské komise z května 2018 reaguje na výzvu evropských leadrů přispívat 
více prostřednictvím kultury a vzdělávání k vytvoření soudržných společností a nabízet vizi atraktivní 
Evropské unie. Cílem je využít plný potenciál kultury pro inovace, kreativitu, udržitelná pracovní místa 
a růst. Nová agenda má tři strategické cíle, zahrnující společenský, hospodářský a vnější rozměr: 
Společenský rozměr: 
podpora kulturní způsobilosti všech Evropanů zpřístupněním širokého spektra kulturních a ktivit a 
poskytnutím příležitostí pro aktivní účast 
podpora mobility pracovníků v kulturním a kreativním odvětví a odstranění překážek pro jejich mobilitu 
ochrana a propagace kulturního dědictví Evropy jako sdíleného zdroje, zvyšování povědomí o našich 
společných dějinách a hodnotách a posilování pocitu společné evropské identity 
Hospodářský rozměr: 
podpora umění, kultury a kreativního myšlení ve formálních i neformálním vzdělávání 
péče o příznivé ekosystémy pro kulturní a kreativní odvětví, podpora přístupu k finančním 
prostředkům, inovačních kapacit. 
propagace dovedností požadovaných v kulturních a kreativních odvětvích včetně digitálních 
kompetencí, kompetencí k podnikavosti, tradičních a specializovaných dovedností 
Vnější rozměr: 
podpora kultury jakožto nástroje udržitelného společenského a hospodářského rozvoje propagace 
kultury a mezikulturního dialogu v zájmu mírumilovných vztahů mezi společenstvími posílení 
spolupráce v oblasti kulturního dědictví. 

•Green Paper on the p
otential of cultural and
 creative industries, 
2011  

Pokud si chce Evropa v tomto měnícím se globálním prostředí udržet konkurenceschopnost, musí 
vytvořit vhodné podmínky k tomu, aby nová podnikatelská kultura podporovala kreativitu a inovace.1 
Kulturní a tvůrčí odvětví skrývají mnoho nevyužitého potenciálu pro podporu růstu a pracovních míst, 
čehož můžeme dosáhnout, a znovu uchopit budoucnost pevně do rukou, jestliže stanovíme nové 
mechanismy inteligentního, udržitelného, globálního růstu, a jestliže do těchto zdrojů budeme 
investovat.2 Budoucí prosperita z velké části závisí na tom, jak využijeme zdrojů, znalostí a kreativity k 
podpoře inovací. Musíme využít bohatost a rozmanitost evropských kultur a hledat nejenom nové 
způsoby tvorby přidaných hodnot, ale také nové způsoby společného soužití, sdílení zdrojů a využívání 
toho, co nám přináší naše rozmanitost. 

•Fostering cooperatio
n in the European Unio
n 
on skills, training and k
nowledge transfer 
in cultural heritage pro
fessions, 2019  

Maximalizace zisků a hodnot, které může Evropa získat z podpory přenosu dovedností, praxe a znalostí 
v profesích, které pracují s kulturním dědictvím. Nabídnou inovativní  školení v oblasti zapojení a 
komunikace pro profesionály, mediátory a policy makery tak, aby došlo ke zvýšení participace a 
přístupu ke kultunímu dědictví pro všechny; zvýšení dgitální přístupnosti kulturního dědictví; podpora 
mobility a transferu znalostí; podporovat procesy evaluace a speciální certifikaci pro zaměstnávání 
profesionálů; spolupráce na mapování profesí v oblasti kulturního dědictví - klasifikace profesí a 
vyhodnocení potřených kompetencí pro daná povolání. Podpora spolurpáce na mezinárodní úrovni. 

•The role of public poli
cies in developing entr
epreneurial and 
Innovation potential of
 the cultural and creati
ve sectors, 2018  

Inovační síla kulturních a tvůrčích odvětví je nezbytná pro další rozvoj evropských ekonomik a 
společností, protože: - vytváří blahobyt a soudržnost; - formuje veřejný prostor používaný miliony 
Evropanů; - modernizuje průmyslová a podnikatelská odvětví novými tvůrčími vstupy a metodami; - 
poskytuje smysl a pocit sounáležitosti; - modernizuje městské a venkovské oblasti; - navrhuje naše 
výrobky a služby; - vytváří a digitalizuje obsah; - obohacuje naše vizuální zážitky; - poskytuje obsah pro 
debaty. 
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•Promoting access to c
ulture via digital mean
s, 2017  

  Tato zpráva upozorňuje na fakt, že na základě provedeného průzkumu řada institucí v oblasti kultury 
zaostává v používání nových technologií. Upozorňuje na fakt, že je třeba přehodnotit dosavadní 
vnímání kulturních isntitucí. Upozorňuje na nutnost společného, rámcového přístupu, který není 
omezen na jednotlivé země. Nové technologie považuje za prostředek začlenění doposud 
marginalizovaných skupin a zlepšení přístupu  k současnému i potenciálnímu publiku. Rovněž považuje 
nové technologie za schopné budovat silnější a udržitelnější společenství na základě kultury. Rovněž 
uznává, že různé země a instituce se nacházejí v různých bodech rozvoje, zejména pokud jde o digitální 
infrastrukturu, ale že koncepce, na nichž se zakládají doporučení, platí obecně. 

•Mapping the creative 
value chains, 2015  

Hudební průmysl vedl v adaptaci kulturních odvětví na digitální revoluci a přesunul se od obchodních 
modelů soustředěných kolem vlastnictví (fyzický prodej a stahování na vlastní) k řešením založeným na 
přístupu, jako je streamování. Jen velmi málo dalších odvětví našlo způsoby, jak zpeněžit obsah online. 
Studie ukazuje, že převažující inverzní korelace ve vnímané hodnotě hudby přetrvává přestože hudební 
sektor nebyl spotřebován nikdy víc online a nebyl nikdy důležitější pro online podnikání než dnes, 
miliardy reklamních toků generovaly v roce 2014 méně příjmů než prodej vinylových desek - propast v 
hodnotě byla také pozorována v sektorech vydávání filmu, výtvarného umění a knih. 

•Feasibility study on 
data collection and an
alysis in the cultural an
d creative sectors in th
e EU, 2015  

Hospodářská a sociální hodnota kulturních a kreativních odvětví je často podhodnocena z důvodu 
sektorových specifik. Kultura a kreativita je často obsažena i v takových výrobcích jako např. design 
v oblasti oděvů nebo v nových službách jako jsou např. platformy pro digitální obsah. Kreativní podniky 
nebo jednotlivý podnikatel nejsou zachyceni statistickými nástroji vzhledem k jejich velikosti, 
projektové povaze jejich aktivit nebo jejich celospolečenské hodnotě. Klasifikační kódy vyvinuté v 50-
tých letech 20. století nejsou přizpůsobeny k tomu, aby dokázaly zachytit jejich kulturní a kreativní 
potenciál, podíl na inovacích, společenský kapitál a nemateriální přínos pro ekonomiku. Technologický 
a společenský vývoj zpochybňuje platnost systémů, které by měly vést k pochopení znalostní 
společnosti založené na  kreativních talentech, nemateriálních hodnotách a netechnologických inovací.  
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1  Úvod 
ÚČEL AKČNÍHO PLÁNU 

Akční plán definuje naplnění stanovených strategických cílů a specifických cílů  strategie. 

 

ROLE AP V IMPLEMENTACI 

Cílem prvního akčního plánu je vytvořit základy pro systémové řízení KKP v ČR, institucionálně 

stabilizovat rozvoj KKP, nastavit sběr relevantních dat a na připravených opatřeních pilotovat nové 

programy podpory KKP 

 

KOMU BUDE SLOUŽIT 

Materiál je určen především gestorům jednotlivých opatření, kteří odpovídají za naplňování jednotlivých 

opatření.  

 

JAK ČÍST AKČNÍ PLÁN 

Jedná se o mapu aktivit, která budou průběžně monitorována a evaluována, tak aby vznikl živý 

mechanismus, který dokáže flexibilně řešit případné překážky naplňování strategie. 

2 Struktura akčního plánu  
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stra. Cíle specifický cíl opatření 

1. Zvýšit počet inovací 
v KKP 

1.1. Zvýšit podíl 
využívání kulturního 
dědictví při tvorbě 
inovativních 
produktů a služeb. 

1.1.1. metodickém řízení digitalizace kulturního 
dědictví 
1.1.2. Zprovoznění evidenčních systémů, funkčních 
platforem a technologického vybavení pro 
využívání kulturního dědictví 

1.2.Podpořit 
inovační potenciál 
KKP finančními 
nástroji 

1.2.1. zavedení nových dotačních programů pro 
vývoj nových řešení v KKP 
1.2.2. aktualizace finančních nástrojů pro potřeby 
KKP 

1.3. Zlepšit 
prezentaci KKP v 
zahraničí 

1.3.1. Zapojit zástupce KKP do tvorby zahraniční 
prezentace  

2. Zvýšit počet 
neautomatiovatelných 
pracovních míst 

 
2.1. Zvýšit 
spolupráci škol a 
profesionálů z KKP 

2.1.1. Začlenit metod kreativního učení do systému 
formálního vzdělávání (podpora spolupráce škol a 
profesionálů z KKP)  
2.1.2. Nastavení meziresortní spolupráce MK ČR a 
MŠMT ve věci rozvoje kreativního učení ve 
formální výuce 
2.1.3. Koordinace programů pro zřizovatele 
základních škol (obce), gymnázií a středních 
odborných škol (kraje) ve věci možností kreativního 
učení 

2.2. Podpořit 
mezioborovou 
spolupráci 
kulturních 
organizací, škol a 
soukromého sektoru 

2.2.1. Vytvoření nových pilotních studijních 
programů na středních a vysokých školách 
2.2.2. Vytvoření programu pro rozvoj kreativních 
kompetencí  
2.2.3. koordinace PO MKČR v oblasti vzdělávání 

2.3. Zlepšit podímky 
pro integraci oborů 
KKP ze strany 
ostatních oborů 

2.3.1. Zohlednění kreativní služby ve způsobilých 
výdajích na výzkum, vývoj a inovace a v rámci 
podpory podnikání 
2.3.2. zajištění v rámci rekvalifikací a zvyšování 
kvalifikací úhradu i v oborech KKP 
2.3.3. vytvoření nástrojů podpory integrace 
umeleckých a kreativních profesí na poptávkové 
straně průmyslu i služeb. 

3. Vytvořit prostředí 
systematický pro 
rozvoj KKP 

3.1. 
Institucionalizovat 
rozvoj a podporu 
KKP 

3.1.1. Nastaení meziresortních procesních nástorjů 
spolupráce na rozvoji KKP 
3.1.2. Nastavení systémového sběru a 
vyhodnocování dat 
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3.2. Posílit 
profesionalizaci 
sektoru / 3.2. posílit 
proncipy 
strategického řízení 
v sektorech KKP 
(pořád mi ani jedno 
nesedí) 

3.2.1. Rozvoj infrastruktury oborových 
(produkčních) domů 
3.2.2. Zpřehlednění informací a pravidel rozvoje  

3.3. Systémově 
podporovat rozvoj 
KKP na regionální 
úrovni 

3.3.1. zavedení metodické podpory strategického 
rozvoje KKP v regionech 
3.3.2. nastavení spolupráce napříč všemi držiteli 
regionálních nástrojů rozvoje KKP  

 

 

 

3 Zvýšit počet inovací v KKP 

3.1 Zvýšit podíl využívání kulturního dědictví při tvorbě inovativních 

produktů a služeb 

3.1.1 Metodické řízení digitalizace kulturního dědictví 
3.1.1.1 aktivita xy 

3.1.1.2 aktivita xy 
 

3.1.2 Zprovoznění evidenčních systémů, funkčních platforem a technologického 
vybavení pro využívání kulturního dědictví 

3.1.2.1 aktivita xy 

3.1.2.2 Vytvoření fyzických a virtuálních „help desk” s využitím AI pro podnikatele a kreativce v 
návaznosti na Státní kulturní politiku. 

 

3.2 Podpořit inovační potenciál KKP finančními nástroji 

3.2.1 Vytvoření dotačního titulu pro výzkum a vývoj nových technologických řešení v 
oblasti audiovizuálních médií pro firmy všech velikostí (technologie pro 
počítačové hry, film, animaci, postprodukci a další obory) 

3.2.1.1 aktivita xy 

3.2.1.2 aktivita xy 
 

3.2.2 Aktualizace finančních nástrojů pro potřeby KKP 
3.2.2.1 Vytvoření nástrojů (dotací a půjček) pro financování vývoje herních prototypů, vertical 

slices (pro začínající tvůrce) a herních produktů (pro podporu růstové fáze). 
3.2.2.2  Zajištění přístupu k financování pro KKP prostřednictvím úvěrů, garancí a investic 

ČMZRB 
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3.3 Zlepšit prezentaci KKP v zahraničí 

3.3.1 Zapojit zástupce KKP do tvorby zahraniční prezentace 
3.3.1.1 Integrovat KKP do střednědobého plánu prezentace ČR v rámci pracovní skupiny 

Country of Culture and Creativity při Komisi pro jednotnou prezentaci ČR 

3.3.1.2 Poskytovat podklady institucím zodpovědným za prezentaci v zahraničí (czechinvest 
apod.) 

 

 

4 Zvýšit počet neautomatiovatelných pracovních 
míst 

4.1 Zvýšit spolupráci škol a profesionálů z KKP 

4.1.1 Začlenit metod kreativního učení do systému formálního vzdělávání (podpora 
spolupráce škol a profesionálů z KKP) 

4.1.1.1 Školící programy podporující schopnosti pedagogů v výuce kreativního učení 

4.1.1.2 aktivita xy 
 

4.1.2 Nastavení meziresortní spolupráce MK ČR a MŠMT ve věci rozvoje kreativního 
učení ve formální výuce 

4.1.2.1 aktivita xy 

4.1.2.2 aktivita xy 
 

4.1.3 Koordinace programů pro zřizovatele základních škol (obce), gymnázií a středních 
odborných škol (kraje) ve věci možností kreativního učení 

4.1.3.1 aktivita xy 

4.1.3.2 aktivita xy 
 

 

4.2 Podpořit mezioborovou spolupráci kulturních organizací, škol a 

soukromého sektoru 

4.2.1 Vytvoření nových pilotních studijních programů na středních a vysokých školách 
4.2.1.1 Vytvoření analýzy potřeb jednotlivých oborů KKP a debata s vysokými školami 

4.2.1.2 aktivita xy 
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4.2.2 Vytvoření programu pro rozvoj kreativních kompetencí 
4.2.2.1 Vytvoření programu pro rozvoj kreativních kompetencí (včetně peer-to-peer learning) 

dostupného pro zaměstnance i OSVČ tak, aby bylo možno flexibilně předávat znalosti v 
oblasti technologií, technik, znalostí a dovedností založených na lidském umu 

4.2.2.2 aktivita xy 
 

4.2.3 Koordinace PO MKČR v oblasti vzdělávání 
4.2.3.1 Zmapování potřeb příspěvkových organizací MK ČR ve vztahu ke školám   

4.2.3.2 vytvoření pilotních vzdělávacích programů 

4.2.3.3 tvorba  metodických doporučení 

4.2.3.4 Podpora personálních kapacit edukátorů v příspěvkových organizacích MK ČR 
 

 

4.3 Zlepšit podmínky pro integraci oborů KKP ze strany ostatních 

oborů 

4.3.1 Zohlednění kreativní služby ve způsobilých výdajích na výzkum, vývoj a inovace a 
v rámci podpory podnikání 

4.3.1.1 Vytvořit definici veřejné kreativní služby obdobně k definici veřejné kulturní služby dle 
§2 zákona 203/2006 Sb. 

4.3.1.2 začlenění vzdělávání o kreativních službách do základního školení hodnotitelů, propsání 
kreativních služeb do programů podpory na národní úrovni (osvěta týkající se 
kompetencí KKP a jejich využitelnosti pro podniky a výzkumné organizace, financování 
využívání KKP pro prezentaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací 

4.3.1.3 Popis nových kompetencí pro pracovníky v oblasti kulturního dědictví včetně návazného 
vzdělávání v oblasti nových technologií, cizích jazyků, strategického plánování a 
managementu procesů. 

 

 

4.3.2 Zajištění v rámci rekvalifikací a zvyšování kvalifikací úhradu i v oborech KKP 
4.3.2.1 Analýza chybějících profesí v NSP a jejich doplnění 

4.3.2.2 Analýza chybějících kvalifikací v NSK a jejich doplnění. 
 

4.3.3 Vytvoření nástrojů podpory integrace uměleckých a kreativních profesí na 
poptávkové straně průmyslu i služeb. 

4.3.3.1 aktivita xy 

4.3.3.2 aktivita xy 
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5 Vytvořit prostředí pro systematický rozvoj KKP 
5.1 Institucionalizovat rozvoj a podporu KKP 

5.1.1 Nastavení meziresortních procesních nástrojů spolupráce na rozvoji KKP 
5.1.1.1 aktivita xy 

5.1.1.2 aktivita xy 
 

 

5.1.2 Nastavení systémového sběru a vyhodnocování dat 
5.1.2.1 Analýza sběru kvalitativních dat v jednotlivých oborech a vytvoření návrhu 

systematického sběru dat u všech oborů KKP, včetně návrhu spolupráce s oborovými 
asociací, efektivní využívání propojených otevřených dat a tvorba potřebných datových 
sad. 

5.1.2.2 Analýza zpřesnění poptávky po KKP na relevantních trzích (např. automobilový průmysl, 
zábavní průmysl apod. 

 

5.2 Posílit profesionalizaci sektoru 

5.2.1 Rozvoj infrastruktury oborových (produkčních) domů 
5.2.1.1 Iniciovat zřízení Centra designu a uměleckých řemesel jako model propojení tradičního 

umění se současným designem 

5.2.1.2 Iniciovat zřízení oborových domů pro scénická umění, zohledňující aktuální vývoj 
zejména v oboru tance a nového cirkusu. 

 

5.2.2 Zpřehlednění informací a pravidel rozvoje 
5.2.2.1 Usnadnění podmínek pro získávání dotační podpory zejména pro OSVČ a malé podniky 

KKP, jako jsou studia, galerie či malá nakladatelství – zvýšení srozumitelnosti a snížení 
administrativní náročnosti dotačních či jiných podpůrných programů 

5.2.2.2 aktivita xy 
 

 

5.3 Systémově podporovat rozvoj KKP na regionální úrovni 

 

5.3.1 Zavedení metodické podpory strategického rozvoje KKP v regionech 
5.3.1.1 Podpora vzniku nových strategických plánů, plánů rozvoje apod. na krajské a 

institucionální (PO) úrovni (např. pro využívání kulturního dědictví pro KKP) 

5.3.1.2 Posílení zázemí pro podporu podnikání v KKP –  podpora vzniku kreativních  center/hubů 
apod. zejména ve stávajících objektech formou revitalizace památek, brownfieldů, 
kulturních domů, rekonverze industriálních staveb či rozšířením zázemí stávajících 
institucí, jako pevné součásti infrastruktury obcí a měst. 
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5.3.2 Nastavení spolupráce napříč všemi držiteli regionálních nástrojů rozvoje KKP 
5.3.2.1 Posílit personálně regionální kanceláře CzechInvest o sektorové specialisty KKP, kteří 

budou zajišťovat pro aktéry KKP ve všech regionech poradenství v oblasti zvyšování 
konkurenceschopnosti, mj. v oblastech vstupu na trh, financování, administrativy, 
marketingu, mezisektorové spolupráce a internacionalizace. (diskutabiliní) 

5.3.2.2 aktivita xy 
 

 


