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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje kulturní a kreativní odvětví za jeden z nejvíce dynamicky se rozvíjejících 

sektorů ekonomiky na světě. Bohužel v jeho podpoře ČR zaostává. Sice Svaz oceňuje vypracování předložené 

Strategie a Akčního plánu, chybí ji však větší důraz na technologie, kreativitu a podnikatelský sektor, kam 

směřuje úsilí nejvyspělejších zemí. Strategie a Akční plán zůstávají bohužel zejména na úrovni 

institucionálních a administrativně-organizačních opatření a analýz. 

1. K materiálu obecně 

Žádáme, aby materiál obsahoval konkrétnější oblasti podpory vhodné pro financování z evropských, ale 

i národních zdrojů či Fondu obnovy. 

Odůvodnění 

Předložená Strategie by měla pokrývat poptávku po financování ze všech výše uvedených zdrojů.  

Zásadní připomínka 

2. Ke Strategii a Akčnímu plánu 2021-2023  

Žádáme vytvořit opatření 3e, které by se zaměřovalo na Podporu produkce vysoké přidané hodnoty výrobků 

a služeb s aktivitami: 

o podpora spolupráce designérů a kreativců s průmyslem a podniky, 
o využívání kulturního dědictví pro tvorbu inovativních produktů a služeb, 
o podpora mezioborového výzkumu, vývoje a inovací, propojujícího umělecké a technické obory. 

Zásadní připomínka 

3. Ke Strategii a Akčnímu plánu 2021-2023  

Žádáme rozšířit opatření 5d Zasadit KKO do podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR o aktivity: 

o Zlepšení značky České republiky skrze špičkové a mezinárodně oceňované kulturní a kreativní průmysly. 
o Zkvalitnění propagace českého průmyslu prostřednictvím kompetencí kulturních a kreativních průmyslů. 
o Zvýšení kvality i počtu prezentací na zahraničních veletrzích, výstavách či eventech. 

Zásadní připomínka 
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4. Ke Strategii a Akčnímu plánu 2021-2023 

Žádáme rozšířit opatření 3b Zasadit KKO do rozvoje budoucích kompetencí a rekvalifikací o aktivity: 

o Podpora vzniku nových studijních programů, které by reagovaly na poptávku ze strany kulturních 
a kreativních průmyslů. 

o Podpora rekvalifikací, které by reagovaly na poptávku ze strany kulturních a kreativních průmyslů. 

Zásadní připomínka 

5. Ke Strategii a Akčnímu plánu 2021-2023 

Žádáme o přeformulování cíle Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou. Propojení KKO s malými a středními 

podniky na Zvýšit propojení aktérů KKO mezi sebou. Propojení KKO s podnikatelským sektorem. 

Odůvodnění 

Potřeba propojení KKO s podnikatelským sektorem není jen na úrovni malých a středních podniků, ale rovněž 

velké firmy mohou přinést potřebnou poptávku a know-how, které mohou využít rovněž ostatní aktéři. 

Zásadní připomínka 

6. Ke kap. 5 Opatření strategie k naplnění cílů (str. 98 a násl.) 

Žádáme, aby u jednotlivých opatření byl doplněn jeho gestor a termín realizace. 

Odůvodnění: 

Jedná se o standardní součást veřejných strategií schvalovaných vládou (viz Metodika přípravy veřejných 

strategií (dále jen „Metodika“), schválené usnesením vlády ze dne 28. ledna 2019 č. 71.). 

Zásadní připomínka 

7. Ke kap. 5.4, opatření 4c) (str. 104) a opatření 5a (str. 106) a související text  

Žádáme o změnu názvu opatření 4c na "Rozvoj vědy a výzkumu a vývoje v KKO", textu opatření 5a na 

"... zohlednit i vznik inovací spojených s KKO mimo přímou vazbu na vědu na výzkum a vývoj."a o náhradu 

pojmu "věda a výzkum",  resp.. "věda" či "vědecký" slovy "výzkum a vývoj" popř. "výzkumný" "i v dalších 

částech materiálu (str. 6 - 1. odst., str. 11 - 1. odst., str. 11 - 1. odst., str. 13 - 1. odst., str. 16 - 1. odst., str. 18 

3. odst.,  str. 19 - poslední odst., str. 67 - 2. odst., str. 68 - 3. odst., str. 77 - 1. odst., str. 83 - poslední odst., 

str. 108 - 2. odst. a  str. 119 - poslední odrážka). 

Odůvodnění: 

Použití pojmu "věda a výzkum" je chybné jak věcně, tak právně (viz např. zákon č. 130/2002 Sb., Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 Sb., Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - 2014/C 

198/01  ), ale i z hlediska mezinárodních standardů (používá se pojem "research and development", 

v dokumentech OSN pak  "science and technology", nikdy ale v navržené kombinaci). V ČR je navíc pojem 

"věda" ne zcela přesně obecně vnímán jako synonymum pro základní výzkum, což např. u opatření 5a by 

vedlo k zcela odlišné interpretaci  - žádné inovace s přímo vazbou na základní výzkum nemohou podle definice 

základního výzkumu, která explicitně vylučuje komerční uplatnění či využití, existovat (základní výzkum je 

definován takto: „základním výzkumem“ se rozumí experimentální nebo teoretická práce vykonávaná 

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
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především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovatelných skutečností, 

která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo využití;). 

Zásadní připomínka 

8. K materiálu obecně 

Doporučujeme materiál zkontrolovat, jelikož obsahuje řadu gramatických chyb a překlepů, např. OP TIK 

zřejmě místo OP TAK atd. 

Doporučující připomínka 


