Analýza zacílení finančních prostředků
Kulturní a kreativní průmysly jsou v současnosti v ČR značně roztříštěným segmentem
národního hospodářství, čemuž odpovídá i nejednotný systém jejich finanční podpory.
Analýza 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. Relevance finančních prostředků pro KKP byla posouzena na programové úrovni
standardní metodou desktop research a následně byla u relevantních programových
schémat individuálně prozkoumána projektová úroveň. Na základě procentních podílů
dotačních prostředků KKP relevantních projektů z celkových dotačních prostředků na
všechny podpořené projekty a plánovaných finančních alokací na jednotlivé dotační tituly
byly predikovány veřejné prostředky využitelné pro KKP v nejbližších letech, a to ve dvou
scénářích:
1. při současné projektové úspěšnosti odvozené od roku 2017,
2. při navýšené úspěšnosti u nástrojů, kde je navýšení smysluplné.
Hlavní závěry:
•

Ze šesti analyzovaných oblastí podpory s možnou relevancí pro KKP největší
objem finančních prostředků spadá podle očekávání do oblasti kultury v gesci
MK, z toho největší část tvoří fond kinematografie.

•

V rámci oblasti kultura 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 TA ČR) 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).
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•

Oblast vzdělávání představuje významný 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.

Poznámky k použitým metodám:
Metodologické limity mohly způsobit určité blíže nespecifikovatelné zkreslení predikovaných
finančních prostředků, proto je nutno predikci vnímat jako orientační, neboť predikce byly
provedeny na základě individuálního posouzení projektů pouze za jeden rok (odhad tedy
může být vychýlen). Nedostupnost individuálních dat u některých dotačních titulů
neumožnila provést úplnou analýzu na projektové úrovni (odhad proto může být
podhodnocen).
Klíčová zjištění v grafické podobě
Obrázek 1:Predikce průměrné roční podpory KKP v jednotlivých oblastech na období 2019 - 2023

Zdroj: vlastní zpracování

Současnou situaci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a jejich finanční podpory lze v
stručnosti charakterizovat třemi základními vlastnostmi:
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•

KKP nelze jednoznačně odvětvově vymezit, jedná se o aktivity napříč
odvětvími definovanými CZ-NACE.

•

KKP jako segment národního hospodářství je obtížně definovatelný také z
finančního hlediska.

•

Prismatem současných kritérií jsou či mohou být KKP finančně podporovány z
mnoha zdrojů určených na celou řadu aktivit, od typicky výzkumných až po
podnikání v průmyslu i ve službách.

Z uvedených důvodů je finanční analýza rozdělena na jednotlivé části odpovídající
finančnímu řízení aktivit. Jedná se zejména o následující části:
1. veřejná podpora výzkumu a vývoje,
2. veřejná podpora inovací,
3. veřejná podpora v oblasti podnikání,
4. veřejná podpora v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání,
5. veřejná podpora v oblasti kultury,
6. veřejná podpora v oblasti rozvoje regionů.
Jednotlivé výše uvedené části se v KKP často vzájemně prolínají. Kombinace různých podpor
značně komplikuje finanční řízení KKP, na druhou stranu ovšem umožňuje celou řadu
synergických a multiplikačních efektů, které znásobují přínosy podpory.

Veřejná podpora výzkumu a vývoje
Hlavní cíle veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje vycházejí z Národní politiky výzkumu,
vývoje a inovací na příslušné období schvalované vládou. Aktuálně platný dokument byl
schválen na období 2016 až 2020, v současnosti probíhá jeho aktualizace. Dlouhodobý
finanční rámec podpory ve vazbě na konkrétní cíle a opatření je obsažen v dokumentu
Dlouhodobé strategické financování výzkumu, vývoje a inovací, který vláda projednala v
říjnu 2017.
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Grantová podpora GA ČR
Pro kulturní a kreativní průmysly je zásadní činnost oborové komise OK 4 pro společenské a
humanitní vědy. Podle zprávy o činnosti GA ČR za rok 2017 tvořily účelové výdaje GA ČR v
uvedeném roce 4,1 mld. Kč, z toho cca 2,9 mld. Kč sloužilo k financování standardních
projektů. Oborová komise pro společenské a humanitní vědy schválila největší počet grantů
ze všech komisí, a to 181 (z celkového počtu 548 standardních projektů). Z pohledu nákladů
jsou SHV projekty rozpočtovány výrazně nižší částkou oproti průměru za celou ČR. Průměrná
výše dotace na jeden SHV projekt činila v prvním roce řešení cca 1 mil. Kč (průměr za celou
ČR překročil 1,7 mil. Kč). Celkově tedy na standardní projekty v oborech SHV vynakládá GA
ČR cca 180 mil. Kč ročně.
Uchazeč o podporu z GA ČR musí prokázat způsobilost podle § 18 zákona 130/2002 Sb., tj.
odborné předpoklady k řešení projektu (posuzováno s ohledem na charakter návrhu
projektu se zřetelem na jeho obsah a finanční rozsah) a oprávnění k činnosti (např. doklad o
oprávnění k podnikání – neplatí pro veřejné VŠ a veřejné výzkumné organizace). Veřejné
soutěže tudíž nejsou striktně omezeny pouze na výzkumné organizace, mezi podpořenými
organizacemi však tyto subjekty dominují. Ve veřejné soutěži v roce 2017 byly mezi
podpořenými subjekty rovněž Národní muzeum, Institut pro studium literatury, o. p. s.,
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní ústav lidové kultury, CEVRO Institut, z. ú.
Dle FRASCATI manuálu jsou např. scénická umění, historie umění nebo muzikologie součástí
oborové skupiny 6.4 Arts. Je však nutno vnímat také přesahy do dalších oborů (marketing,
komunikace, sociologie, pedagogika), a to i mimo SHV (např. materiálové inženýrství,
strojírenství, počítačové a informatické vědy, datamining, statistika).
Byla provedena analýza standardních projektů GA ČR doporučených k financování, které
byly na základě platného rozhodnutí o poskytnutí podpory zahájeny v roce 2017. Jako zdroj
informací o těchto projektech byl využit Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
provozovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Z uvedené
analýzy vyplývá, že bylo zahájeno 689 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ve
výši 3 559 mil. Kč. Z těchto projektů lze 26 označit za projekty s relevancí ke KKP, plánované
prostředky ze státního rozpočtu určené na jejich realizaci činí v součtu necelých 81 mil. Kč.
Jedná se o projekty, které jsou
•

realizovány subjektem, jehož hlavní činnost je zaměřena na kulturu,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo je téma zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.
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Tabulka 1: Výhled prostředků z GA ČR na období 2018-2021

2018
GA ČR - rozpočet
KKP
aktuálně využitý potenciál
relevantní
projekty navýšený potenciál o 25%

3 511 241

2019

2020

3 508 960 3 578 721

2021
3 548 721

79 896

79 844

81 431

80 748

99 869

99 805

101 789

100 936

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč
údaje GA ČR: rozpočet jsou součtem rozpočtovaných prostředků na standardní projekty a projekty na podporu excelence (od roku 2018
EXPRO)
rok 2018: rozpočet podle zákona č. 474/2017 Sb. o státním rozpočtu
rok 2019: návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace schválený vládou
rok 2020 a 2021: prostředky uvedené ve střednědobém výhledu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
Údaje KKP relevantní projekty jsou dopočteny na základě poměrného zastoupení projektů relevantních ke KKP na všech standardních
projektech GA ČR zahájených v roce 2017.

Podrobnosti o provedené analýze (včetně anotací analyzovaných projektů) obsahuje příloha.
Lze tedy konstatovat, že projekty základního výzkumu v oblasti KKP v současné době tvoří
cca 2,3 % celkového finančního objemu prostředků nasměrovaných do základního výzkumu
prostřednictvím GA ČR. Vezmeme-li v úvahu plánovaný vývoj rozpočtového ukazatele
(vládní návrh zákona o státním rozpočtu, kdy podklad pro oblast VaVaI včetně
střednědobého výhledu připravila a schválila RVVI), lze dospět k následujícím závěrům:
Pro KKP jsou využitelné prostředky ve výši přibližně 80 mil. Kč ročně.
Pokud by došlo ke zvýšení čerpání ze strany KKP z tohoto dotačního titulu (uvažované
navýšení využitelného potenciálu o 25 %), mohly by prostředky pro následující období 2019–
2021 činit cca 100 mil. Kč ročně.
Údaje o rozpočtech projektů zahájených v roce 2018 nebyly v době realizace této analýzy v
IS VaVaI k dispozici, proto nebyly do finanční analýzy zahrnuty.
TA ČR – program ÉTA
Jde o program přímo zaměřený na SHV: zapojení SHV do projektů aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života
člověka v reakci na dynamické, společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo
technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny
na jeden nebo více níže uvedených aspektů:
•

využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,

•

propojují výzkum technického a netechnického charakteru,

•

vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.
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Doba realizace 2018–2023; celková podpora 2,4 mld. Kč; nutná spolupráce s aplikačním
garantem (využitelnost pro společnost), tříleté projekty.
Detailní finanční analýza byla provedena u projektů, které byly zahájeny v roce 2018
(projekty vybrané k financování na základě první veřejné soutěže). Jako zdroj informací o
těchto projektech byl využit Informační systém výzkumu, vývoje a inovací provozovaný
podle zákona č. 130/2002 Sb. Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Celkem bylo analyzováno
93 projektů o celkové výši uznatelných nákladů 509,5 mil. Kč, z toho dotace ze státního
rozpočtu činila 441,4 mil. Kč.
Uvedené projekty byly individuálně posouzeny s cílem nalézt projekty relevantní pro KKP, tj.
splňující následující kritéria:
•

projekty realizované subjekty, jejichž hlavní činnost je zaměřena na kulturu,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo projekty na téma zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Bylo nalezeno celkem osm projektů splňujících alespoň jedno z výše uvedených kritérií.
Podrobná charakteristika těchto projektů je uvedena v příloze. Plánované prostředky ze
státního rozpočtu určené na jejich realizaci činí v součtu 35,6 mil. Kč, tj. přibližně 8,1 %
prostředků ze státního rozpočtu plánovaných na všechny analyzované projekty v rámci
programu Éta.
Na základě plánovaného vývoje rozpočtového ukazatele (vládní návrh zákona o státním
rozpočtu, kdy podklad pro oblast VaVaI včetně střednědobého výhledu připravila a schválila
RVVI) v kapitole TA ČR lze odhadnout výši prostředků využitelných pro KKP v následujících
letech. Při současné úrovni využití potenciálu programu pro KKP se jedná o přibližně 28 mil.
Kč ročně, pokud by se podařilo posílit zvýšení čerpání KKP z tohoto dotačního titulu
(uvažované navýšení využitelného potenciálu o 25 %), mohly by prostředky pro následující
období 2019 - 2021 činit cca 35 mil. Kč ročně.
Tabulka 2:Výhled prostředků TA ČR – program Éta na období 2018-2021

TA ČR ÉTA - rozpočet
KKP
aktuálně využitý potenciál
relevantní
navýšený potenciál o 25%
projekty

2018

2019

2020

2021

290 000
23 407

357 000
28 814

387 500
31 276

310 062
25 026

29 258

36 018

39 095

31 282

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč
údaje TA ČR ÉTA: rozpočet tvoří rozpočtované prostředky na program ÉTA (schválený vládou do roku 2022)
rok 2018: rozpočet podle zákona č. 474/2017 Sb. o státním rozpočtu
rok 2019: návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace schválený vládou
rok 2020 a 2021: prostředky uvedené ve střednědobém výhledu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace
údaje KKP relevantní projekty jsou dopočteny na základě poměrného zastoupení projektů relevantních ke KKP na všech projektech TA ČR v
programu ÉTA zahájených v roce 2018.
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TA ČR – program Beta 2
program veřejných zakázek pro potřeby státní správy (včetně MPSV, MMR, MPO).
Doba realizace 2017–2021, identifikace výzkumných potřeb 2016–2020 každoročně, celková
podpora 1,6 mld. Kč.
Od počátku realizace programu v roce 2017 dosud proběhlo (nebo bylo zahájeno) pouze 17
veřejných zakázek pro různé resorty s celkovou podporou ze státního rozpočtu 9,3 mil. Kč.
Žádná z těchto zakázek neřešila téma relevantní pro KKP. Dosud však nebyly realizovány
zakázky pro resorty MPSV, MMR, nebo MPO, u kterých lze očekávat témata relevantní pro
KKP. Program tak představuje pro KKP zatím nevyužitý potenciál, který může být využit v
budoucnu, pokud bude na resortech zájem o veřejné zakázky.
TA ČR – program Epsilon
Zaměřuje se na podporu projektů aplikovaného VaV, jejichž výsledky mají vysoký potenciál
pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v
těchto prioritních oblastech:
•

konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,

•

udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,

•

prostředí pro kvalitní život.

V rámci podprogramu 1. znalostní ekonomika lze uplatnit výzkum v KKP.
Doba realizace 2015–2025, celková výše podpory 9,7 mld. Kč.
Detailní finanční analýza byla provedena na vzorku projektů, které byly ve fázi realizace v
roce 2017 (buď byly v roce 2017 zahájeny, nebo byly zahájeny v letech předchozích). Jako
zdroj informací o těchto projektech byl využit Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
provozovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Celkem bylo
analyzováno 343 projektů o celkové výši uznatelných nákladů 5 460 mil. Kč, z toho dotace ze
státního rozpočtu činila 3 303 mil. Kč.
Na základě individuálního posouzení byl v analyzovaném vzorku nalezen pouze jeden
projekt s alespoň částečnou relevancí ke KKP. Jedná se o následující projekt:
Eliminace vlhkostního zatížení hudebního nástroje, příjemce PETROF, spol. s r.o., doba
realizace 2017–2020, dotace ze státního rozpočtu 5,7 mil. Kč; Cílem projektu je redukovat
množství servisních zásahů ze strany uživatele při převozech a provozu pian. Prvním cílem je
eliminovat vliv změn vlhkosti hlavní části piana technologickými postupy, a to konkrétně
modifikací povrchu dřeva vybraných částí piana. Budou zkoumány sorpční/desorpční
vlastnosti před a po modifikaci dřeva a vliv na změnu akustických parametrů s využitím
moderních metod numerických simulací a experimentálního testování v klimatické komoře.
Druhým cílem je vývoj funkčního vzorku jednoduché a moderní klimatizační jednotky za
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účelem regulace vlhkosti malých dřevěných nástrojů. Tato jednotka bude zakomponována
do konstrukce piana a přepravního boxu s cílem regulovat změny vlhkosti při přepravě a
provozu pian.
V současnosti je tedy program Epsilon využíván ve prospěch KKP zanedbatelným způsobem.
Potenciál pro využití programu subjekty zabývajícími se KKP se může projevit v rámci
postupného rozvoje KKP s určitým zpožděním, proto je vhodné tento program nadále
sledovat.
MPO – Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO
Program byl usnesením vlády ze dne 30. 4. 2018 č. 280 prodloužen do 31. 12. 2022.
Aktuálně je tudíž realizován v období 2016–2022. Doposud proběhly tři veřejné soutěže, 3.
září 2018 MPO vyhlásilo čtvrtou veřejnou soutěž s možností podat návrh projektu do 31. 10.
2018 (začátek realizace od 1. 9. 2019); celková podpora 6 086 mil. Kč, průměrná intenzita
podpory 68 %.
Cílem programu je zvýšit aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje zaměřeného na Key
Enabling Technologies (KETs) v podnikové sféře. Důraz je kladen na ekonomické oblasti, ve
kterých ČR disponuje významným růstovým potenciálem. Jedná se zejména o výrobu
dopravních prostředků, strojírenství, elektroniku a elektrotechniku, IT služby a software,
výrobu a distribuci elektrické energie a léčiva a zdravotnické prostředky. Program tak bude
přispívat k implementaci RIS 3 strategie a k podpoře jejích vertikálních priorit. Protože
jednou z prioritních ekonomických oblastí, na které program cílí, je oblast IT služeb a
software, je program relevantní pro KKP, mohou v něm být realizována výzkumná témata
rozvíjející KKP.
Program slouží rovněž k posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a
výzkumnými organizacemi – nutná spolupráce podniků a VO pro získání podpory. Očekává
se minimálně 400 podpořených projektů vedoucích k tvorbě alespoň 600 aplikovaných
výsledků, z toho minimálně 100 výsledků průmyslově chráněných.
Detailní finanční analýza byla provedena na vzorku projektů, které byly ve fázi realizace
v roce 2017 (buď byly v roce 2017 zahájeny, nebo byly zahájeny v letech předchozích). Jako
zdroj informací o těchto projektech byl využit Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
provozovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Celkem bylo
analyzováno 254 projektů o celkové výši uznatelných nákladů 4 541 mil. Kč, z toho dotace ze
státního rozpočtu činila 3 177 mil. Kč.
Na základě individuálního posouzení nebyl v analyzovaném vzorku nalezen žádný projekt
s relevancí ke KKP. Potenciál pro využití programu subjekty zabývajícími se KKP se může
projevit v rámci postupného rozvoje KKP s určitým zpožděním, proto je vhodné tento
program nadále sledovat.
MK - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) a
návazný Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
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Doba realizace NAKI 2011–2017, NAKI II 2016–2022, plánovaná celková podpora v NAKI
2 125 mil. Kč, v NAKI II 2 857 mil. Kč, oba programy s intenzitou podpory 100 %.
Program NAKI má za cíl přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného
výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný
společenský přínos z jejich realizace.
Průniky s KKP lze nalézt v tematické prioritě 4 Prostředí pro rozvoj umění a uchování
kulturního dědictví, jejímž cílem je vytvořit výsledky využitelné k efektivnější organizaci a
financování kultury a umění s důrazem na regionální kulturní aktivity, vytvořit metodiky
relevantní pro činnost orgánů veřejné správy a kulturních institucí v této oblasti, výzkum
vlivu globálního prostředí na rozvoj národní kultury a výzkum multiplikačních efektů kulturní
a umělecké činnosti.
Program NAKI II je zaměřen podobně jako program NAKI na konkrétní ekonomický či jiný
společenský přínos z realizace výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity. Pro
KKP je program relevantní v oblasti umělecké tvorby v rámci globálního cíle Národní identita
a dále v rámci globálního cíle Kulturní dědictví, kde je ve specifickém cíli Kulturní dědictví,
vzdělávání a média zmíněna priorita začlenění výsledků výzkumu kulturního dědictví a území
s historickými hodnotami do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových
programů na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu
národní identity.
Detailní finanční analýza byla provedena na vzorku projektů, které byly ve fázi realizace
v roce 2017 (jednalo se o 13 projektů v programu NAKI a o 57 projektů v programu NAKI II).
Jako zdroj informací o těchto projektech byl využit Informační systém výzkumu, vývoje a
inovací provozovaný podle zákona č. 130/2002 Sb. Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
Celkem bylo analyzováno 70 projektů o celkové výši uznatelných nákladů 1 334 mil. Kč,
z toho dotace ze státního rozpočtu činila 1 322 mil. Kč. Výzkumné projekty MK často realizují
tzv. paměťové instituce (muzea, knihovny, jejichž zřizovatelem je přímo MK) z analyzovaného vzorku se jednalo o 20 projektů s celkovou dotací ze SR ve výši 413 mil. Kč,
tj. 31% poskytnuté dotace na všechny projekty.
Jako projekty s relevancí ke KKP byly dále označeny projekty:
•

řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

zaměřené na téma zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Z analyzovaného vzorku 70 projektů lze 38 projektů podle uvedených kritérií označit jako
KKP relevantní. Tyto projekty byly schváleny s celkovými náklady téměř 779 mil. Kč, z toho
dotace ze státního rozpočtu činí cca 772 mil. Kč, tj. cca 58,5 % celkové dotace poskytnuté na
všechny projekty.
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Tabulka 3: Výhled prostředků Ministerstva kultury v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje na období
2018-2021

2018
MK - rozpočet
KKP relevantní
projekty

2019

2020

2021

425 000 387 600 485 000 425 000
aktuálně využitý potenciál
navýšený potenciál o 25 %

248 358 226 502 283 420 248 358
310 447 283 128 354 275 310 447

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč
Údaje MK: rozpočet tvoří rozpočtované prostředky na program NAKI II (schválený vládou do roku 2022).
Rok 2018: rozpočet podle zákona č. 474/2017 Sb. o státním rozpočtu.
Rok 2019: návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace schválený vládou.
Rok 2020 a 2021: prostředky uvedené ve střednědobém výhledu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.
Údaje KKP relevantní projekty jsou dopočteny na základě poměrného zastoupení projektů relevantních ke KKP na všech projektech MK (v
programech NAKI a NAKI II) řešených v roce 2017.

Na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblasti KKP je každoročně alokováno
přibližně 58,5 % celkového finančního objemu účelových prostředků MK dle zákona
130/2002 Sb. Vezmeme-li v úvahu plánovaný vývoj rozpočtového ukazatele (vládní návrh
zákona o státním rozpočtu, kdy podklad pro oblast VaVaI včetně střednědobého výhledu
připravila a schválila RVVI), lze dospět k následujícím závěrům:
•

Pro KKP jsou využitelné prostředky ve výši přibližně 250 mil. Kč ročně.

•

Pokud by se podařilo zvýšit čerpání KKP z tohoto dotačního titulu (uvažované
navýšení využitelného potenciálu o 25 %), mohly by prostředky pro následující
období 2019–2021 činit cca 300 mil. Kč ročně.

Údaje o rozpočtech projektů zahájených v roce 2018 nebyly v době realizace této analýzy
v IS VaVaI k dispozici, proto nebyly do finanční analýzy zahrnuty.
MŠMT – OP VVV
PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – dosažení špičkové úrovně v mezinárodním
měřítku, zlepšení spolupráce, zkvalitnění infrastrukturních podmínek. Z finančního pohledu
se jedná o nejvýznamnější PO. Z celkové alokace na program 70,6 mld. Kč je na PO1
směřováno 36,34 %, tj. přibližně 25,6 mld. Kč.
V rámci této prioritní osy byly dosud podpořeny pouze čtyři projekty využitelné pro KKP v
celkové částce 529 mil. Kč z celkového počtu 185 projektů o celkové výši dotace 26,0 mld.
Kč. Nové projekty v rámci této prioritní osy již nebudou do konce programového období
podpořeny, neboť alokace bude plně vyčerpána projekty stávajícími.
Podpořeny byly následující projekty s relevancí ke KKP (jejich realizace dosud probíhá):
Technologie pro umění LAB, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci, doba realizace
2017–2022, celková dotace 6,4 mil. Kč; V rámci projektu budou dovybaveny laboratoře pro
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výuku spojenou s výzkumem v DSP Technologie pro umění. Cílem je rozšířit stávající
laboratoře a stávající přístrojové vybavení a sestavit kompletní škálu badatelských metod
aplikovatelných na kulturní a umělecké dědictví. Vznikne tak prostor pro spolupráci nově
profilovaných studentů dějin umění, do jejichž vzdělávání budou zařazeny disciplíny z oborů
přírodních věd, restaurování a konzervování.
OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a
uměleckého dědictví, příjemce Univerzita Palackého v Olomouci, doba realizace 2017–2022,
celková dotace 60,8 mil. Kč; Projekt vychází ze společenských potřeb, sleduje celoevropský
trend zkvalitnění péče o životní prostředí, jehož je kulturní a umělecké dědictví součástí.
Cílem je komplexní charakterizace historických barevných povrchů s využitím obvyklých
analytických metod, které budou dále rozvíjeny, především pomocí nově vyvíjené metody
multimodálního zobrazování založeného na kombinaci pokročilých fyzikálně-chemických
metod.
KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě,
příjemce Univerzita Karlova, doba realizace 2018–2022, celková dotace 458,7 mil. Kč;
Projekt je koncipován jako problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na
potenciál evropské společnosti adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové
společenské výzvy (zejména globální propojování světa, migraci lidí i myšlenek nebo nové
technologie) a kreativně přistoupit k jejich řešení. Podmínkou pro tak komplexní výzkum je
rozvoj výzkumného týmu, soustředění excelentních kapacit FF UK, rozvoj infrastrukturního
zázemí a internacionalizace výzkumu.
PSI: Smart vybavení pro Postgraduální studentský inkubátor, příjemce ČVUT v Praze, doba
realizace 2017–2020, celková dotace 3,2 mil. Kč; Projekt má za cíl vytvořit interaktivní a
smart prostředí pro výzkumně vzdělávací účely v rámci stávajícího doktorského studijního
programu Architektura a stavitelství, nově připravovaných programů Architecture and
Landscape Heritage a Ochrana a obnova památek a zlepšit tak výsledky výzkumu a posílit
problémově orientovaný výzkum v předmětných oblastech inovovaných programů.
Z uvedených informací je patrné, že v celkovém finančním měřítku je význam této prioritní
osy pro rozvoj KKP relativně malý (cca 2% finanční alokace). Avšak instituce, na kterých jsou
projekty úspěšně řešeny (Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, ČVUT
v Praze), se mohou stát centry rozvoje KKP s možností získávat podporu v jiných dotačních
titulech.
PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
PO2 patří částečně i do vzdělávání, proto je podrobněji analyzována v části Veřejná podpora
v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání.
Hl. město Praha – OP Praha pól růstu
Jedná se o operační program zaměřený na efektivní realizaci investic v Praze, které povedou
ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění
kvalitního života obyvatel. Mezi prioritní cíle patří mimo jiné vytvoření příznivého
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podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy směřující k naplnění role Prahy jako
hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se
všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve
smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.
Programovou relevanci pro KKP lze spatřovat v PO 1 – Posílení výzkumu, technologického
rozvoje a inovací a PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Celková podpora
EU na program činí přibližně 0,2 mld. eur, tj. cca 5,1 mld. Kč. Na PO 1 je alokováno 31 %
uvedené podpory, do PO 4 je směřováno 24 % podpory.
PO 1 je zaměřena na služby v oblasti výzkumu a vývoje, spolupráci výzkumných institucí a
malých a středních podniků a vybavení vědeckotechnických parků. V roce 2017 bylo v rámci
této PO zahájeno 21 projektů s celkovou podporou z veřejných zdrojů (podpora EU a
spolufinancování ze SR) ve výši 916,5 mil. Kč. Žádný z těchto projektů nevykazuje přímou
relevanci ke KKP, lze však uvažovat o potenciálu využití pro KKP v rámci projektů, jejichž
realizátorem je přímo HLAVNÍ MĚSTO PRAHA:
•

Pražský voucher na inovační projekty. Cílem je podpořit mezisektorovou
spolupráci výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací.
Specifickými cíli projektu je a) podporovat první spolupráci konkrétních dvou
partnerů; b) podporovat navazující spolupráci již dříve spolupracujících
partnerů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vyhlášení výzev programu
Pražský voucher na inovační projekty, prostřednictvím kterého bude žadatel
poskytovat podporu MSP na nákup služeb od výzkumných organizací.

•

Specializované vouchery. Cílem projektu je zvýšit míru přežití nově
vznikajících malých a středních firem (dále MSP) na území hl. m. Prahy, s
podnikatelskou historií do 3 let. Tento projekt bude implementován
vyhlášením výzev čtyř voucherových programů se zaměřením na zahraniční
veletrhy a výstavy, kreativní služby, pobyt v zahraničních inkubátorech a
koučing a mentoring. Využitím voucherů v rámci tohoto projektu bude v
zúčastněných MSP dosaženo produktové, procesní, organizační nebo
marketingové inovace.

Nelze však přesně určit, jakou měrou jsou tyto projekty využívány KKP, neboť seznam
jednotlivých získaných voucherů a jejich příjemců není zveřejněn.
PO 4 svým zaměřením spadá do oblasti vzdělávání, proto je podrobněji komentována v části
věnované této oblasti.
Souhrn veřejné podpory výzkumu a vývoje:
•

Potenciál KKP je nejvíce podporován MK v rámci programů NAKI/NAKI II.

•

Z hlediska aplikovaného výzkumu financovaného TA ČR je oblast KKP nejvíce
zastoupena v programu ÉTA.
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•

Zajímavé je relativně významné napojení KKP na základní výzkum financovaný
prostřednictvím GA ČR.

•

Finančně nejvýznamnější dotační titul OP VVV je v oblasti VaV využíván pro
KKP relativně málo, vznikají však významná znalostní centra na významných
univerzitách (UPOL, UK a ČVUT).

•

Na základě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV a jeho střednědobého
výhledu lze v nejbližších letech očekávat navýšení prostředků využitelných
pro KKP.

Tabulka 4: Očekávaný vývoj výše prostředků na VaV z hlediska využitelnosti pro KKP (v tis. Kč)

poskytovatel
MK
GA ČR
TA ČR
celkem dle současného
potenciálu
celkem při navýšeném
potenciálu o 25%

2019
226 502
99 805
36 018
362 325

2020
283 420
101 789
39 095
424 304

2021
248 358
100 936
31 282
380 576

Průměr/rok
252 760
100 843
35 465
389 068

452 906

530 380

475 720

4865

Veřejná podpora inovací
ERASMUS+
Erasmus+ je mezinárodní vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který
podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti
sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Program byl schválen s celkovým rozpočtem
14,7 mld. eur. Dvě třetiny rozpočtu programu jsou určeny na podporu mobilit, program však
obsahuje také KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. V této klíčové
aktivitě by mohly nalézt uplatnění také projekty zaměřené na spolupráci v KKP. V rámci KA2
je možné se zapojit do několika typů projektů. Jedním z nich jsou strategická partnerství,
která se zaměřují na sdílení a výměnu zkušeností mezi organizacemi působícími v oblasti
vzdělávání a práce s mládeží, na přenos a realizaci inovativních postupů na organizační,
místní, regionální, národní nebo evropské úrovni. Projekty lze realizovat mimo jiné
v oblastech inovací odborného vzdělávání, neformálního vzdělávání nebo vysokoškolského
vzdělávání či vzdělávání dospělých.
U programu Erasmus + jsou v rámci KA 2 dostupné seznamy projektů v jednotlivých
oblastech (inovace v odborném vzdělávání, ve vysokoškolském vzdělávání, ve vzdělávání
mládeže a inovace ve vzdělávání dospělých) včetně příjemců grantu a výše získaného
grantu, nejsou však k dispozici podrobnější údaje o realizovaných projektech (např.
abstrakty). Proto lze relevanci ke KKP odvozovat pouze na základě subjektu – příjemce
grantu.
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Provedením rámcové analýzy pro projekty schválené na základě výzvy Erasmus+ v roce 2017
byly zjištěny následující skutečnosti. V oblasti spolupráce v odborném vzdělávání bylo na
základě výzvy v roce 2017 financováno 15 projektů (9 zaměřeno na výměnu zkušeností, 6 na
vývoj inovací), celková dotace činila 2,3 mil. eur, tj. cca 59,2 mil. Kč. Z těchto projektů jsou
dva realizovány subjekty relevantními pro KKP: Střední uměleckoprůmyslovou školou
sklářskou ve Valašském Meziříčí a Kovářskou školou s.r.o. Tyto dva projekty byly v součtu
podpořeny částkou 91,2 tis. eur, tj. cca 4,7 mil. Kč, v procentním vyjádření 7,9 % dotace na
všechny podpořené projekty. Projekty jsou maximálně tříleté, roční podpora pro KKP tedy
může orientačně činit kolem 1,6 mil. Kč.
V oblasti spolupráce ve vzdělávání mládeže bylo v roce 2017 podpořeno 10 projektů částkou
1,0 mil. eur, tj. cca 26,5 mil. Kč. U dvou projektů realizovaných subjekty „Sunshine cabaret“
a NaFilm, z. s. lze uvažovat o relevanci ke KKP. Uvedené dva projekty byly podpořeny
částkou 5,7 mil. Kč, tj. přibližně 1,9 mil. Kč ročně.
V oblasti spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání byly v roce 2017 podpořeny celkem čtyři
projekty (příjemci VŠE, UPOL, Astronomický ústav AV ČR, MU) celkovou částkou 27,6 mil. Kč,
u žádného z nich však není zřejmá relevance pro KKP. V oblasti vzdělávání dospělých bylo ve
stejném roce podpořeno 11 projektů, výše dotace činila celkem 41,1 mil. Kč. Ani v této
oblasti žádný z podpořených projektů není relevantní ke KKP.
Celkově tedy na základě analýzy projektů Erasmus+ v rámci KA 2 přijatých k řešení v roce
2017 lze uvažovat o prostředcích relevantních pro KKP ve výši 3,5 mil. Kč ročně, jedná se o
přibližně 6,7 % celkové dotace na projekty financované v KA 2.
MPO OP PIK
PO1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Uvedená prioritní osa je přímo navázána na Národní RIS3 strategii. Za klíčovou pro KKP lze
považovat znalostní doménu Znalosti pro digitální ekonomiku, kulturní a kreativní průmysly
(znalosti v oblasti užitného a průmyslového designu, vizuálních a múzických umění, znalosti
a dovednosti v oblasti tradiční i moderní živé kultury s využitím v kulturních průmyslech).
Další podstatný průnik lze nalézt v aplikačních odvětvích, která obsahují samostatnou
regionální složku média.
PO1 čítá nejvyšší alokaci ze všech PO programu, a to přibližně 37,11 mld. Kč na celé
programové období, což odpovídá 31% celkové alokace na program.
Podrobnější analýza byla provedena u projektů financovaných z PO1, které byly ve fázi
realizace v roce 2017 (tj. byly v roce 2017 zahájeny, nebo byly zahájeny v letech předchozích
a v roce 2017 jim byla přidělena podpora). Projektů splňujících uvedená kritéria bylo
identifikováno celkem 601 v celkovém objemu uznatelných nákladů 9 664 mil. Kč, z toho
prostředky ESIF v součtu s prostředky veřejných rozpočtů ČR (veřejné zdroje) činily 4 354
mil. Kč. Na základě individuálního posouzení byly určeny projekty relevantní ke KKP, a to
podle následujících kritérií:
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160

•

Projekty realizované subjekty, jejichž hlavní činnost je zaměřena na KKP,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo je téma projektů zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Bylo zjištěno celkem 11 projektů relevantních ke KKP. Součet uznatelných nákladů těchto
projektů činil více než 84 mil. Kč, z toho z veřejných zdrojů téměř 40 mil. Kč, tj. pouze 0,92 %
celkové podpory na všechny analyzované projekty podpořené z PO1. Detailní charakteristika
těchto projektů je obsažena v příloze. Na základě stanoveného poměru finančních
prostředků využívaných pro rozvoj KKP k celkovému objemu prostředků všech projektů
z roku 2017 financovaných v rámci PO1 OP PIK lze odhadnout výši prostředků, které by
mohly být na rozvoj KKP využity ve zbývajících letech programového období.
Tabulka 5: Odhad výše prostředků PO1 OP PIK na rozvoj KKP do roku 2023

alokace PO1 OP PIK
KKP
aktuálně využitý
relevantní
potenciál
projekty
navýšený potenciál o
25%

výzvy 2018

plánované
výzvy 2019

roční průměr

338 000
3 096

celkem na
období do
roku 2023
8 198 522
75 093

7 860 522
71 997
89 996

3 870

93 866

18 773

1 639 704
15 019

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč
Údaje byly zpracovány dle veřejně dostupných informací MPO k 31. 10. 2018, do výpočtu nejsou zahrnuty výzvy, které k tomuto datu nebyly
avizovány ani naplánovány, nebo u kterých nebyla zveřejněna plánovaná alokace.

Odhadovaná podpora KKP na základě naplánovaných výzev z PO1 OP PIK činí přibližně 15
mil. Kč ročně při současné úrovni využití dostupných prostředků. Za předpokladu zvýšení
potenciálu KKP ve využití těchto prostředků o 25 % lze počítat s roční podporou cca 19 mil.
Kč.

Veřejná podpora v oblasti podnikání
COSME – program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků
(2014–2020)
Program je určen pro podporu subjektů členských i nečlenských zemí EU, který má
napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající nejvíce na malé a střední podniky
(MSP). Kromě přímé finanční podpory má napomáhat i k šíření úspěšných praxí, ověřených
postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřejnoprávní regulace.
Hlavními cíli je posilování konkurenceschopnosti a udržitelnosti podniků v EU, zejména MSP,
povzbuzování podnikatelské kultury a podpora jejich zakládání a růstu. Program je jedním z
nástrojů při naplňování strategie Evropa 2020 pro zvyšování konkurenceschopnosti
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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evropské ekonomiky skrze snazší přístup k investičním financím a vytvořením rámcově
příznivých podmínek pro podnikání, poskytováním podpory a poradenství prostřednictvím
sítě Enterprise Europe Network a napomáháním při pronikání na nové trhy v EU i v třetích
zemích. Program je spravován Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EASME),
Evropským investičním fondem (EIF), pokud jde o finanční nástroje, a sítí Enterprise Europe
Network, pokud se jedná o podpůrné aktivity. Finanční alokace na tento program činí 2,3
mld. eur.
Od počátku realizace programu bylo podpořeno 42 projektů s českým zástupcem v
realizačním týmu z celkového počtu 3 402 podpořených projektů, z toho v 7 případech byl
zástupce z ČR koordinátorem projektu.
Z uvedených projektů s českým zástupcem lze jediný považovat za KKP relevantní. Jde o
projekt Wine Senses: An innovative experience to enjoy wine culture and heritage across
Europe (2015–2019); koordinátor RESEAU EUROPEEN DES VILLES DU VIN (FRA), 7 partnerů z
6 zemí, zástupce z ČR Národní památkový ústav; dotace EU 296 tis. eur (cca 7,6 mil. Kč);
projekt je zaměřen na vytvoření unikátní mezinárodní turistické trasy na bázi historie,
hmotného i nehmotného kulturního dědictví spojeného s pěstováním vinné révy a výrobou
vína.
Za předpokladu rovnoměrného rozložení nákladů mezi partnery projektu lze pro KKP
uvažovat roční dotaci cca 217 tis. Kč.
MPO OP PIK
Na oblast podnikání přímo cílí PO2: rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP.
Smyslem této podpory je zvýšení schopnosti MSP samostatně se prosazovat na náročných a
vzdálených zahraničních trzích, zvýšení dostupnosti vnějšího financování pro začínající
podnikatele a inovační podniky, včetně rizikového kapitálu, zajištění kvalitních služeb pro
začínající podnikatele a v neposlední řadě rozvoj infrastruktury a služeb podporující potřeby
rozvoje podniků.
V rámci specifického cíle 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP je
plánován také rozvoj kreativních odvětví, která jsou rychle rostoucími odvětvími s velkým
růstovým potenciálem, a která pozitivně ovlivňují konkurenceschopnost produktů, služeb a
dalších odvětví (tzv. kreativní či nová ekonomika).
Předpokládaná finanční alokace na PO2 za celé programové období činí dle programového
dokumentu 20,7 % celkové finanční alokace, tj. přibližně 24,48 mld. Kč.
Podrobnější analýza byla provedena u projektů financovaných z PO2, které byly ve fázi
realizace v roce 2017 (tj. byly v roce 2017 zahájeny nebo byly zahájeny v letech předchozích
a v roce 2017 jim byla přidělena podpora). Projektů splňujících uvedená kritéria bylo
identifikováno celkem 373 v celkovém objemu uznatelných nákladů 4 278 mil. Kč, z toho
prostředky ESIF v součtu s prostředky veřejných rozpočtů ČR (veřejné zdroje) činily 1 847
mil. Kč. Na základě individuálního posouzení byly určeny projekty relevantní ke KKP, a to
podle následujících kritérií:
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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•

projekty realizované subjekty, jejichž hlavní činnost je zaměřena na KKP,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo je téma projektů zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Bylo zjištěno celkem 34 projektů relevantních ke KKP. Součet uznatelných nákladů těchto
projektů činil téměř 343 mil. Kč, z toho z veřejných zdrojů více než 152 mil. Kč, tj. 8,24 %
celkové podpory na všechny analyzované projekty podpořené z PO1. Detailní charakteristika
těchto projektů je obsažena v příloze. Na základě stanoveného poměru finančních
prostředků využívaných pro rozvoj KKP k celkovému objemu prostředků všech projektů
z roku 2017 financovaných v rámci PO2 OP PIK lze odhadnout výši prostředků, které by
mohly být na rozvoj KKP využity ve zbývajících letech programového období.
Tabulka 6: Odhad výše prostředků PO2 OP PIK na rozvoj KKP do roku 2023

alokace PO2 OP PIK
KKP relevantní
aktuálně využitý
projekty
potenciál
navýšený potenciál o
25 %

výzvy 2018

plánované
výzvy 2019
567 000
46 713

celkem na
období do
roku 2023
3 617 000
297 992

3 050 000
251 279
314 098

roční
průměr
723 400
59 598

58 391

372 490

74 498

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč.
Údaje byly zpracovány dle veřejně dostupných informací MPO k 31. 10. 2018, do výpočtu nejsou zahrnuty výzvy, které k tomuto datu nebyly
avizovány ani naplánovány nebo u kterých nebyla zveřejněna plánovaná alokace.

Odhadovaná podpora KKP na základě naplánovaných výzev z PO2 OP PIK činí přibližně 59,6
mil. Kč ročně při současné úrovni využití dostupných prostředků. Za předpokladu zvýšení
potenciálu KKP ve využití těchto prostředků o 25 % lze počítat s roční podporou cca 74,5 mil.
Kč.
Národní dotační tituly MPO pro rozvoj podnikání:
Investiční pobídky prostřednictvím agentury CZECHINVEST
Dle zákona č. 72/2000 Sb. mohou investoři, kteří umístí nebo rozšíří svoji investici na území
České republiky, získat podporu ve formě investičních pobídek. Agentura CzechInvest je
výhradní organizací v České republice, u které může investor zaregistrovat svoji žádost o
investiční pobídku. Novela uvedeného zákona z roku 2017 umožnila zaměření na podporu
projektů s vyšší přidanou hodnotou. Byly zavedeny nové typy investičních pobídek – mezi
podporované oblasti aktuálně patří zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra
strategických služeb. V rámci center strategických služeb se podpora rozšířila i na datová
centra a call centra.
Podpora je poskytována na dlouhodobý majetek ve formě nových strojů, staveb nebo
pozemků, anebo na dvouleté mzdové náklady zaměstnanců na nově vytvořených pracovních
místech. Intenzita podpory se pohybuje od 25 % do 45 % způsobilých nákladů dle velikosti
podniku. Pobídky jsou poskytovány formou:
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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•

slevy na dani z příjmů na 10 let,

•

hmotné podpory na vytvořené pracovní místo až do výše 300 tis. Kč,

•

hmotné podpory na školení a rekvalifikaci až do výše 50 % školicích nákladů,

•

hmotné podpory na pořízení dlouhodobého majetku až do výše 10 %
způsobilých nákladů.

V roce 2017 byly uděleny investiční pobídky ve výši 27,1 mld. Kč. V roce 2018 to k datu 30. 9.
2018 bylo 38,3 mld. Kč, z toho 253,4 mil. Kč na centra strategických služeb a na 15,5 mil. Kč
na technologická centra. Převažující podpora i nadále směřuje do výrobních závodů
(především ve strojírenství, kovovýrobě, gumárenství a plastikářství), využití společnostmi
zařaditelnými ke KKP je minimální.
Obrátkové nástroje Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB):
Program VADIUM 2018 až 2023
Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k
zakázkám z výběrových/zadávacích řízení. V rámci tohoto programu jsou podnikatelům
poskytovány záruky, které slouží jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení
vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky, jehož předmětem je dodávka
zboží, služeb nebo stavebních prací. Záruka je vystavena mj. pod podmínkou, že projekt je
realizován na území České republiky a zadavatel předloží doklad o vyhlášení soutěže o
nejvhodnější nabídku (podle občanského zákoníku) nebo veřejné zakázky podle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a standardní žádost o záruku.
Záruky jsou poskytovány až do výše 80 % způsobilých výdajů, min. výše záruky je 50 tis. Kč,
max. výše 5 mil. Kč. O poskytnutí podpory rozhoduje ČMZRB, a to v závislosti na splnění
výběrových kritérií. Záruka je poskytována v režimu podpory de minimis (Nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013). První výzva tohoto programu byla vyhlášena 2. 7. 2018.
Program ZÁRUKA 2015 až 2023
Program usnadňuje malým a středním podnikatelům (M – záruka) nebo sociálním
podnikatelům (S – záruka) přístup k bankovním úvěrům. Díky nim pak mohou snáze
realizovat své podnikatelské záměry investičního i provozního charakteru kdekoliv na území
ČR.
M – záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o
podmínkách poskytování M – záruk, typ zaručovaného úvěru: provozní nebo investiční, výše
zaručovaného úvěru: maximálně 4 mil. Kč, až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru, doba
ručení: maximálně 6 let. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí
příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek. Záruka je poskytována pouze jako
podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013).
S – záruka je poskytována k úvěrům od bank, které mají uzavřenou dohodu s ČMZRB o
spolupráci při poskytování S – záruk, typ zaručovaného úvěru: investiční, výše záruky:
maximálně 20 mil. Kč, až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, doba ručení nepřesahuje
8 let. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v
souvislosti se zárukou žádný poplatek. K zaručovanému úvěru může být poskytnut finanční
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu,
maximálně však do výše 500 000 Kč. Záruka a finanční příspěvek jsou poskytovány jako
podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013) nebo dle blokové výjimky (Nařízení
Komise (EU) č. 651/2014).
Třetí výzva v programu Záruka 2015 až 2023 byla vyhlášena 30. 10. 2017, žádosti je možno
podávat do konce roku 2020.
Program INOSTART
Cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci Inovativních projektů začínajícím
podnikatelům a podpora udržitelnosti podpořených Inovativních projektů částečnou
úhradou nákladů na Poradenství zajišťované Českou spořitelnou. Zvýhodněná Záruka je
poskytována pouze k Úvěru od České spořitelny, a to až do výše 60 % jistiny Úvěru.
Zaručovány mohou být Úvěry od 0,5 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně. Doba ručení je omezena na
5 let od data první splátky jistiny Úvěru stanoveného při jeho poskytnutí. Cena Záruky je 1,1
% p. a. z výše Záruky. Příjemce podpory hradí pouze část ceny Záruky ve výši 0,1 % p. a. z
výše Záruky. Současně je Příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek ve výši 1 % p. a. z
výše Záruky. Poskytnutá Záruka je Veřejnou podporou v režimu de minimis.

Veřejná podpora v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání
MŠMT – OP VVV

V rámci PO2 jde především o zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách,
zkvalitnění jejich strategického řízení, podpora výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění
infrastrukturních podmínek pro vzdělávání na VŠ. Z celkové alokace na program 70,6 mld. Kč
je na PO2 směřováno 27,35 %, tj. přibližně 19,3 mld. Kč.
Tabulka 7: Výzvy a finanční alokace v rámci PO 2 vyhlášené ŘO v roce 2018

Název

Hlavní cíle

Realizace
projektů

Potenciální
žadatelé

Alokace

Celoživotní
vzdělávání na
vysokých
školách

připravit na vysokých
školách kvalitní
prostředí pro tvorbu
programů
celoživotního
vzdělávání s ohledem
na měnící se
požadavky trhu práce

Do 31. 12.
2021

Vysoké školy

100 mil. Kč

Smart
akcelerátor II

budování a rozvoj
Do 31. 12.
kapacit, organizačních 2022
struktur a know-how
na úrovni jednotlivých
krajů tak, aby se zde

Vyšší územně
samosprávné
celky

550 mil. Kč

„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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mohl rozvíjet výzkum,
vývoj, inovace
ERDF výzva pro
vysoké školy –
Strukturálně
postižené
regiony

podpora specifických
potřeb strukturálně
postižených regionů v
rámci naplňování
Strategického rámce
hospodářské
restrukturalizace
Ústeckého,
Moravskoslezského a
Karlovarského kraje

Do 31. 12.
2022

Veřejné, státní
i soukromé
vysoké školy,
které působí
nebo plánují
působit ve
strukturálně
postižených
regionech

1 865 mil. Kč

ESF výzva pro
vysoké školy Strukturálně
postižené
regiony

podpora specifických
potřeb strukturálně
postižených regionů v
rámci naplňování
Strategického rámce
hospodářské
restrukturalizace
Ústeckého,
Moravskoslezského a
Karlovarského kraje

Do 31. 12.
2022

Veřejné, státní
i soukromé
vysoké školy,
které působí
nebo plánují
působit ve
strukturálně
postižených
regionech

600 mil. Kč

Mezinárodní
mobilita
výzkumných
pracovníků
MSCA IF II

rozvoj lidských zdrojů
ve výzkumu
prostřednictvím
podpory kvalitních
projektů, které byly
schváleny na
evropské úrovni v
Horizontu 2020,

Do 31. 12.
2022

Subjekty
250 mil. Kč
splňující
definici
organizace pro
výzkum a šíření
znalostí dle
Rámce pro
státní podporu
VaVaI

MSCA, a které jsou
uvedeny v „no
money“ seznamu.
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Podrobnější analýza byla provedena u projektů financovaných z PO2, které byly ve fázi
realizace v roce 2017 (tj. byly v roce 2017 zahájeny nebo byly zahájeny v letech předchozích
a v roce 2017 jim byla přidělena podpora). Projektů splňujících uvedená kritéria bylo
identifikováno celkem 217 v celkovém objemu uznatelných nákladů 15 056 mil. Kč, z toho
prostředky ESIF v součtu s prostředky veřejných rozpočtů ČR (veřejné zdroje) činily 14 405
mil. Kč. Na základě individuálního posouzení byly určeny projekty relevantní ke KKP, a to
podle následujících kritérií:
•

Projekty realizované subjekty, jejichž hlavní činnost je zaměřena na kulturu a
umění,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo je téma projektů zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Bylo zjištěno celkem 11 projektů relevantních ke KKP. Součet uznatelných nákladů těchto
projektů činil necelých 471 mil. Kč, z toho z veřejných zdrojů téměř 447 mil. Kč, tj. 3,11 %
celkové podpory na všechny analyzované projekty v rámci PO2. Detailní charakteristika
těchto projektů je obsažena v příloze. Na základě stanoveného poměru finančních
prostředků využívaných pro rozvoj KKP k celkovému objemu prostředků všech projektů
z roku 2017 financovaných v rámci PO2 OP VVV lze odhadnout výši prostředků, které by
mohly být na rozvoj KKP využity ve zbývajících letech programového období.
Odhadovaná roční podpora KKP z PO2 OP VVV činí přibližně 57 mil. Kč při současné úrovni
využití dostupných prostředků. Za předpokladu zvýšení potenciálu KKP ve využití těchto
prostředků o 25 % lze počítat s roční podporou cca 71,5 mil. Kč.
Tabulka 8: Odhadovaná podpora KKP z PO2 OP VVV

alokace PO 2 OP
VVV
aktuálně využitý
KKP
potenciál
relevantní
navýšený
projekty
potenciál o 25%

výzvy 2018

plánované
výzvy 2019

celkem na
období do roku
2023

roční
průměr

3 365 000

5 855 000

9 220 000

1 844 000

104 557

181 927

286 484

57 297

130 697

227 408

358 105

71 621

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč.
Údaje byly zpracovány dle veřejně dostupných informací MŠMT k 31. 10. 2018, do výpočtu nejsou zahrnuty výzvy, které k tomuto datu
nebyly avizovány ani naplánovány.

PO3 je zaměřena na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání – zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160

pro trh práce. Do této prioritní osy je alokováno 31,76 % celkové dotace na program, tj.
přibližně 22,4 mld. Kč.
Tabulka 9: Výzvy a finanční alokace v rámci PO 3 vyhlášené ŘO v roce 2018

Šablony II - mimo Mimo jiné
hlavní
město Podpora nových metod
Praha
ve výuce (čtenářská a
matematická
gramotnost, cizí jazyky,
rozvoj dovedností v
ICT),
Propojení
teoretické výuky s
praxí,
zapojení
odborníků do výuky
Šablony II - pro Mimo jiné
hlavní
město Podpora nových metod
Praha
ve výuce (čtenářská a
matematická
gramotnost, cizí jazyky,
rozvoj dovedností v
ICT),
Propojení
teoretické výuky s
praxí,
zapojení
odborníků do výuky
Místní
akční Výzva
podporuje
plány
rozvoje intervence
vzdělávání II
naplánované v místním
akčním plánu, které
vedou ke zlepšení
kvality vzdělávání v
mateřských
a
základních školách tím,
že podpoří spolupráci
zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve
vzdělávání
včetně
organizací
neformálního
vzdělávání.

Do 21 8. Mateřské a základní 5 420
2021
školy,
Základní mil Kč
umělecké školy, Školská
zařízení pro zájmové
vzdělávání (střediska
volného času, školní
družiny a školní kluby)

Do 31. Mateřské, základní a 580 mil.
8. 2021 základní
umělecké Kč
školy, střediska volného
času, školní družiny a
školní
kluby
nezřizované
organizačními složkami
státu
Do 31. soukromoprávní
3 000
12.
subjekty vykonávající mil. Kč
2022
veřejně
prospěšnou
činnost,
obce,
dobrovolné svazky obcí,
sdružení/spolek obcí,
městské části hl. m.
Prahy
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Podrobnější analýza byla provedena u projektů financovaných z PO3, které byly ve fázi
realizace v roce 2017 (tj. byly v roce 2017 zahájeny, nebo byly zahájeny v letech předchozích
a v roce 2017 jim byla přidělena podpora). Bylo identifikováno celkem 4 735 projektů
splňujících uvedená kritéria v celkovém objemu uznatelných nákladů 6 409 mil. Kč, z toho
prostředky ESIF v součtu s prostředky veřejných rozpočtů ČR (veřejné zdroje) činily 6 376
mil. Kč. Na základě individuálního posouzení byly určeny projekty relevantní pro KKP, a to
podle následujících kritérií:
•

Projekty realizované subjekty, jejichž hlavní činnost je zaměřena na
vzdělávání v oblasti kultury a umění,

•

nebo projekty řešící téma využitelné pro další rozvoj KKP,

•

nebo je téma projektů zásadní pro realizaci politik v oblasti KKP.

Bylo zjištěno celkem 58 projektů relevantních ke KKP. Součet uznatelných nákladů těchto
projektů činil necelých 103 mil. Kč, přičemž se jednalo výhradně o prostředky z veřejných
zdrojů. Prostředky z veřejných zdrojů PO3 byly tedy využity pro KKP z 1,61 %. Detailní
charakteristika těchto projektů je obsažena v příloze. Na základě stanoveného poměru
finančních prostředků využívaných pro rozvoj KKP k celkovému objemu prostředků všech
projektů z roku 2017 financovaných v rámci PO3 OP VVV lze odhadnout výši prostředků,
které by mohly být na rozvoj KKP využity ve zbývajících letech programového období.
Tabulka 10: Odhadovaná podpora KKP z PO3 OP VVV

alokace PO3 OP VVV
KKP relevantní
projekty

aktuálně využitý
potenciál
navýšený
potenciál o 25 %

výzvy
2018

plánované
výzvy 2019

celkem na
období do
roku 2023

roční
průměr

9 000 000

1 600 000

2 120 000

145 189

25 811

10 600
000
171 000

181 486

32 264

213 750

42 750

34 200

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč
Údaje byly zpracovány dle veřejně dostupných informací MŠMT k 31. 10. 2018, do výpočtu nejsou zahrnuty výzvy, které k tomuto datu
nebyly avizovány ani naplánovány.

Odhadovaná roční podpora KKP z PO3 OP VVV činí přibližně 34 mil. Kč při současné úrovni
využití dostupných prostředků. Za předpokladu zvýšení potenciálu KKP ve využití těchto
prostředků o 25 % lze počítat s roční podporou cca 43 mil. Kč.
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OP Praha pól růstu
Určitý ekvivalent výše zmíněného OP VVV pro Prahu v oblasti vzdělávání představuje OP
PPR, konkrétně PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Jedná se o PO
zaměřenou zejména na rozvoj vzdělávacích institucí, přičemž podporovány jsou jak
investiční projekty (zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury), tak projekty neinvestiční,
tzv. „měkké“ (mimo jiné prohloubení spolupráce mezi MŠ, ZŠ a SŠ s kulturními a sportovními
institucemi, neziskovými organizacemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení
do výuky. V těchto aktivitách mohou nalézt uplatnění také vzdělávací instituce umělecké či
kreativní povahy se sídlem na území hl. města Prahy. Podpora EU na tuto PO vykazuje ve
srovnání s PO 2 a PO 3 OP VVV řádově nižší alokaci – přibližně 1,2 mld. Kč.
Analýzou projektů přijatých k financování v roce 2017 byl z celkového počtu 86 projektů
s celkovou dotací ve výši 588,4 mil. Kč zjištěn pouze jeden projekt s relevancí ke KKP. Šlo o
projekt infrastrukturní povahy:
Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL,
příjemce MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.,
doba realizace 2017–2018, dotace z veřejných rozpočtů na celou dobu realizace projektu ve
výši 2,2 mil. Kč; projekt zaměřený na modernizaci odborných učeben pro výuku odborných
předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru.
Využití PO 4 OP PPR pro KKP je tedy pouze okrajové, v procentním vyjádření (vypočteném
na základě jediného identifikovaného projektu relevantního ke KKP) cca 0,4 % dostupných
prostředků na všechny projekty.
MPSV – OP Z
PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly se zaměřuje mimo jiné na rozvoj
dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a
konkurenceschopnosti podniků. Podporovanými aktivitami jsou mimo jiné vzdělávací kurzy,
další profesní vzdělávání zaměstnanců, poradenství při zavádění moderních systémů řízení a
rozvoje lidských zdrojů v podnicích, odborné praxe a stáže v podnicích, zavádění age
managementu, sdružování MSP za účelem vzdělávání aj. Na tyto aktivity je vyčleněno cca 22
% prostředků určených na PO1, tj. přibližně 7,4 mld. Kč.
MPSV, Úřady práce (ÚP)
Rekvalifikace
Součástí státní politiky zaměstnanosti je podpora zřizování nových pracovních míst
poskytováním příspěvků zaměstnavatelům při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, i
uchazečům samotným. Z nástrojů na podporu zaměstnanosti jsou pro KKP relevantní
rekvalifikace. Součástí aktivní politiky zaměstnanosti je i poradenství.
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ÚP zabezpečují rekvalifikaci pro uchazeče nebo zájemce o zaměstnání v případech, kdy
struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky pracovních sil a případná
rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání.
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o
zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se
vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby,
která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických
dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Za rekvalifikaci se nepovažuje řádné
studium na středních a vysokých školách.
Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o
zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za
účastníka rekvalifikace hradí ÚP náklady na rekvalifikaci a může mu poskytnout příspěvek na
úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (stravné, jízdné, nocležné,
pojištění). Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka ÚP příslušná podle místa uchazeče o
zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání
Rekvalifikace se uskutečňuje formou vzdělávání:
•

ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,

•

ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,

•

ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,

•

ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se
věnuje zvýšená pozornost při zprostředkování podle § 33 zákona o
zaměstnanosti,

•

ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy
oboru vzdělávání, v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání
nové kvalifikace nebo rozšíření stávající.

Rekvalifikace může být na základě dohody s ÚP prováděna i u zaměstnavatele v zájmu
dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Zaměstnavateli, který provádí rekvalifikaci
svých zaměstnanců, nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele tuto činnost
zajišťuje, mohou být plně nebo částečně hrazeny náklady na rekvalifikaci zaměstnanců.
Maximální částka poskytovaná ÚP zájemci o zvolenou rekvalifikaci činí 50 000 Kč. ÚP hradí
pouze náklady rekvalifikace po dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v
evidenci ÚP. ÚP hradí cenu rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení po předložení
dokladu o úspěšném absolvování kurzu.
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Fond dalšího vzdělávání (FDV):
Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Tento projekt je financován z OP Z a jeho cílem je poskytnout více než 2 000 osobám
možnost účastnit se vzdělávání praxí v konkrétní firmě a zvýšit si tak svoji kvalifikaci a tím
také uplatnitelnost na trhu práce. Je určen osobám s trvalým pobytem na území ČR.
Poskytovatelé vzdělávání praxí (firmy) účastí na projektu získají jedinečnou možnost zaškolit
a vychovat si budoucí zaměstnance. Firmám jsou zároveň náklady za poskytnuté vzdělávání
kompenzovány. Délka vzdělávání praxí závisí na konkrétním oboru, vždy se však pohybuje v
rozmezí 1 – 6 měsíců. Projekt Vzdělávání praxí je realizován od dubna 2016 do února 2019.
Projekt Cesta k uplatnění na trhu práce
Projekt pomáhá úspěšnému vstupu cílové skupiny (žáci posledních ročníků SŠ, žáci
jednoletého denního studia na jazykové škole a studenti posledních dvou semestrů vyšších
odborných a vysokých škol) na trh práce a jejímu následnému udržení se na něm. Doba
realizace 2016–2020, rozpočet 267 mil. Kč. Jedná se o komplexní vzdělávací kurz, který trvá
až šest měsíců a sestává ze tří částí – z části praktické, v jejímž rámci se účastník kurzu
pohybuje v reálném firemním prostředí, z kurzu měkkých kompetencí a dále z poradenství
orientovaného na zvýšení připravenosti pro vstup na trh práce. Očekává se podpora cca 4
500 uchazečů.
Projekt Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti I
Projekt pomáhá v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji odstraňovat překážky
pro vstup cílových skupin (uchazeči a zájemci o zaměstnání z evidence ÚP a ekonomicky
neaktivní osoby, např. na rodičovské dovolené) na trh práce a současně jim preventivně
předcházet. Doba realizace 2016–2019, rozpočet 113 mil. Kč. Očekávaný počet podpořených
osob: 4 500. Podpora prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti,
občanské gramotnosti a měkkých dovedností. Části vytipovaných a motivovaných
absolventů těchto základních aktivit je navíc poskytováno individuální poradenství.

Veřejná podpora v oblasti kultury
MK - národní dotační schémata

•

Podpora poskytovaná prostřednictvím státního fondu kinematografie.

Státní fond kinematografie jako právnická osoba byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb. Fond
poskytuje podporu kinematografie v oblastech vývoje, výroby, distribuce, propagace,
publikační a vzdělávací činnosti. Každoročně jsou vypisovány tematické výzvy na jednotlivé
činnosti. Fond rovněž podporuje filmové pobídky prostřednictvím dotace ze státního
rozpočtu. V roce 2017 byly na podporu kinematografie alokovány prostředky ve výši 397, 5
mil. Kč, na filmové pobídky bylo určeno 800 mil. Kč.
•

Program státní podpory divadel, orchestrů a sborů.
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V oblasti divadel byly v roce 2018 rozděleny prostředky ve výši 128 mil. Kč a v oblasti hudby 32 mil.
Kč.
MK – institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj VO

V souladu se zák. 130/2002 Sb. jsou prostřednictvím podpory na dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumných organizací podporovány následující subjekty (podpora přidělená na rok
2018):
Husitské muzeum v táboře
132 tis. Kč
Institut umění – Divadelní ústav
3 153 tis. Kč
Moravská galerie v Brně
2 919 tis. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně
3 917 tis. Kč
Moravské zemské muzeum
11 572 tis. Kč
Národní filmový archiv
1 251 tis. Kč
Národní galerie v Praze
4 541 tis. Kč
Národní knihovna České republiky
4 670 tis. Kč
Národní muzeum
30 247 tis. Kč
Národní památkový ústav
18 396 tis. Kč
Národní technické muzeum
2 882 tis. Kč
Národní ústav lidové kultury
3 626 tis. Kč
Památník národního písemnictví
602 tis. Kč
Slezské zemské muzeum
3 460 tis. Kč
Technické muzeum v Brně
314 tis. Kč
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
4 764 tis. Kč
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
97 tis. Kč
Součet
96 543 tis. Kč celkem
Z uvedených prostředků získávají více než polovinu dva nejvýznamnější subjekty, Národní
muzeum a Národní památkový ústav. Podporu přes 10 mil. Kč získalo také Moravské zemské
muzeum, ostatní subjekty čerpaly pod 5 mil. Kč.
Z výše prostředků na institucionální podporu MK v následujících letech lze odvodit finanční
prostředky potenciálně využitelné pro rozvoj KKP. Jedná se přibližně o 90 mil. Kč ročně.
Tabulka 11: Potenciálně využitelné prostředky na podporu KKP z prostředků na institucionální podporu MK

MK – institucionální
podpora na rozvoj
VO

2018

2019

2020

2021

90 039

93 354

93 354

93 354

Pozn.: finanční údaje jsou uváděny v tis. Kč.
Rok 2018: rozpočet podle zákona č. 474/2017 Sb. o státním rozpočtu.
Rok 2019: návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace schválený vládou.
Rok 2020 a 2021: prostředky uvedené ve střednědobém výhledu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

MMR – IROP
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví: Výzvy
zacílené na muzea, knihovny, revitalizaci vybraných památek, zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
SC 3.1 je financován prostřednictvím PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných
institucí, alokovaná podpora EFRR na tento specifický cíl činí 9,16 % celkové alokace na
program, tj. přibližně 10,8 mld. Kč.
Programy mezinárodní spolupráce
Kreativní Evropa
Jedná se o mezinárodní program EU na období 2014–2020, který je přímo zaměřen na
kulturní a kreativní průmysly. Skládá se ze dvou dílčích programů a z mezioborové části.
Dílčí program Media je zaměřen na podporu evropské kinematografie a audiovizuálního
průmyslu.
Dílčí program Kultura podporuje mezinárodní projekty v oblasti kulturních a kreativních
odvětví. Mezioborová část zahrnuje Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových
projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví. Mezioborová část také nabízí prostředky
na vypracování studií a podporuje lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro
strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi
audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.
Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa činí 1,462 mld. eur, tj. přibližně 37,4 mld. Kč.
Alokace na dílčí program Media činí 56 %, tj. cca 20,95 mld. Kč, na dílčí program Kultura je
alokováno 31 % rozpočtu, tj. 11,59 mld. Kč. Zbylých 13 % připadá na mezioborovou část.
Způsobilými žadateli jsou evropské kulturní subjekty, které jsou činné v kulturních a
kreativních odvětvích a mají sídlo v zemi EU 28, nebo EHP, nebo v kandidátské či potenciálně
kandidátské zemi EU nebo v zemi Politiky sousedství.
Z dostupných údajů o podpořených projektech v rámci programu Kreativní Evropa z počátku
roku 2019 jsou podstatné následující informace. V období od počátku realizace programu do
začátku roku 2019 bylo v programu celkem podpořeno 2 351 projektů celkovou finanční
částkou 485,2 mil. eur, tj. 12,42 mld. Kč. ČR figurovala celkem ve 135 projektech (76 z nich
připadá na dílčí program Media, zbylých 59 na dílčí program Kultura), z toho v 70 případech
je český partner koordinátorem projektu. Celkový finanční objem prostředků vynaložených
na projekty s českým partnerem činil 1,35 mld. Kč. Z uvedených údajů lze odvodit míru
finanční úspěšnosti projektů českých subjektů. Informace o finančním rozdělení prostředků
projektů na jednotlivé partnery však není dostupná, proto byl pro výpočet uvažován
předpoklad rovnoměrného rozdělení dotace mezi partnery. Odhadovaný podíl prostředků
využitých českými subjekty na podporu KKP činil přibližně 2,8 % celkové dotace, tj. cca
346,132mil. Kč za období realizace programu 2014–2018, průměrně za rok tedy 62,2 mil. Kč.
MMR – Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe (2014–2020)
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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Program navazuje na OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Central Europe)
realizovaný v minulém programovém období 2007–2013. Zasahuje na území 9 států:
Rakousko, Česká republika, Německo (vybrané regiony), Maďarsko, Itálie (vybrané regiony),
Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko.
Zaměřuje se na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení
společných problémů nadnárodního významu. Dle příručky pro žadatele se do projektů
mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru – dotace do výše 85 %
způsobilých výdajů.
Pro KKP jsou relevantní:
PO 3 – Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední
Evropě, neboť obsahuje SC 3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví
a zdrojů.
Pro vybrané KKP mohou připadat v úvahu rovněž spolupráce v rámci PO 1 – Spolupráce
v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy.
V lednu 2018 bylo ukončeno podávání projektových žádostí třetí výzvy. Čtvrtá výzva, která
v období 2014–2020 představuje zároveň výzvu poslední, bude vyhlášena na podzim 2019.
V prvních dvou výzvách v rámci PO 3 bylo podpořeno 33 mezinárodních projektů s podporou
cca 64 mil. eur, pod SC 3.2 spadá 16 z nich. Těchto 16 projektů je zaměřeno na následující
témata: ARTISTIC (2017–2020): 12 partnerů z 8 zemí, 2,04 mil. eur; partnerem je Jihočeská
hospodářská komora; posílení spolupráce mezi kulturními operátory, obyvateli a finančními
operátory; ocenění nehmotného kulturního dědictví, zajištění udržitelnosti místních
projektů – vytvoření strategie s nástroji a službami BhENEFIT (2017–2019): 13 partnerů ze 7
zemí, dotace 1,53 mil. eur; partnerem je Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z. s.; nová řešení
pro evaluaci historické hodnoty stavebních ploch a optimalizaci budov ve smyslu
energetickém, bezpečnostním i z pohledu kulturního dědictví COME-IN! (2017–2019): 14
partnerů z 6 zemí, dotace 2,79 mil. eur; bez české účasti; posílení kapacit malých a středně
velkých muzeí vedoucí ke zpřístupnění širším skupinám znevýhodněných obyvatel; návody,
postupy, training pro provozovatele muzeí.
CULTURECOVERY (2017–2020): 9 partnerů z 6 zemí, dotace 1,28 mil. eur; bez české účasti;
obnova, ochrana a management nehmotného kulturního dědictví eko-muzeí; strategie,
akční plány k ochraně a valorizaci nemateriálního kulturního dědictví ECRR European
Cultural Route of Reformation (2016 – 2019): 12 partnerů ze 7 zemí, dotace 1,90 mil. eur;
partnerem je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. a RERA, a.s. - Regionální
rozvojová agentura Jižních Čech; identifikace, výběr a propojení míst, objektů a
nemateriálních složek kulturního dědictví napříč střední Evropou, snaha vytvořit nadaci.
Forget Heritage (2016–2019): 10 partnerů ze 7 zemí, dotace 2,05 mil. eur; účast statutárního
města Ústí nad Labem; revitalizace zapomenutých objektů kulturního dědictví, management
manuály, pilotní projekty, zapojení obyvatel a kreativních průmyslových partnerů z řad MSP
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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HICAPS (2017–2020): 10 partnerů ze 4 zemí, dotace 1,5 mil. eur; bez české účasti; vývoj
konceptů k revitalizaci zámeckých parků, snaha vytvořit z parků místo pro socializaci, trávení
volného času, vzdělávací aktivity atd.
InduCult2.0 (2016–2019): 10 partnerů z 8 zemí, dotace 2,45 mil. eur; účast Krajského
sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.; posílení a využití unikátního kulturního ducha
průmyslových regionů, včetně vazeb na regionální zaměstnanost a kreativitu a inovace
NewPilgrimAge (2017–2020): 7 partnerů ze 4 zemí; bez české účasti; oživení tradice Sv.
Martina; dobrovolnictví, ochrana kulturního dědictví, digitalizace, IT aplikace na podporu
kulturních produktů a služeb, snaha oslovit mladší „digitální“ generaci, využití kreativních
přístupů ProteCHt2save (2017–2020): 10 partnerů ze 7 zemí, dotace 1,79 mil. eur; účast MČ
Praha TROJA a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; analýza rizik a
udržitelná ochrana kulturního dědictví v měnících se environmentálních podmínkách,
zamezení dopadům klimatické změny a přírodních katastrof na objekty kulturního dědictví,
ICT výstupy – webové aplikace, mapy a nástroje pro risk management a ochranu kulturního
dědictví REFREsh (2017–2020): 10 partnerů z 5 zemí, dotace 1,8 mil. eur; bez české účasti;
revitalizace industriálního kulturního dědictví a nové kreativní způsoby jeho využití, tvorba
kulturních center, nástroje pro benchmarking, regionální strategie, pilotní akce RESTAURA:
10 partnerů ze 4 zemí, dotace 1,8 mil. eur; bez české účasti; revitalizace historických měst a
budov prostřednictvím schémat spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPPs),
strategie, akční plány, testování inovativních nástrojů RUINS (2018–2020): 10 partnerů z 6
zemí, dotace 1,47 mil. eur; účast Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.;
„vdechnout druhý život“ středověkým ruinám prostřednictvím moderního managementu a
zároveň zachovat jejich historickou hodnotu, mezinárodně aplikovatelná příručka pro
management a ochranu středověkých ruin SlowFood-CE (2017–2020): 11 partnerů z 5 zemí,
dotace 2,03 mil. eur; účast Slow food Brno a Centrály cestovního ruchu, z. s. p. o.; zajistit
ekonomickou, environmentální a společenskou udržitelnost regionální gastronomie,
spolupráce veřejných a soukromých aktérů, začlenění gastronomie do sektorových politik
regionů VirtualArch (2017–2020): 10 partnerů z 8 zemí, dotace 1,73 mil. eur; účast
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (pilotní oblast Utín, Vysočina); udržitelné
využití a ochrana skrytých archeologických nalezišť, inovativní přístupy a metody vizualizace
YouInHerit (2016–2019): 12 partnerů z 5 zemí; bez české účasti; oživení starých tradic a
řemesel a zajištění jejich udržitelnosti (např. starodávné vinné sklípky v Maďarsku, solné
pánve či plovoucí mlýny ve Slovinsku, pivovary v Polsku, lodě v Itálii, olivové háje
v Chorvatsku), zapojení mladých lidí, adaptace na nové potřeby trhu, inovativní kreativní
přístupy.
Konkrétní finanční prostředky připadající na jednotlivé partnery projektů nejsou k dispozici.
Pro orientační přehled o prostředcích, které získaly subjekty z ČR, byl použit přepočet
podpory na projekty v průměru na jednoho partnera za předpokladu rovnoměrného
rozdělení prostředků mezi partnery. Pro partnery z ČR se jedná o celkovou částku přibližně
53, 5 mil. ČR, což činí cca 14,0 mil. Kč ročně.
Přestože zapojení ČR do programu Interreg Central Europe je vzhledem k objemu
rozdělovaných prostředků relativně malé (pod 1 %), je nutno tento program vnímat jako
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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příklad pro budoucí směřování aktivit KKP vedoucích k získávání podpory. Evropská Komise
jednoznačně preferuje podporu prostřednictvím komunitárních programů na úkor
operačních programů. Lze očekávat, že v programovém období po roce 2023 výrazně
poklesne možnost financovat aktivity KKP prostřednictvím operačních programů, a proto
bude zapojení do programů jako Interreg Central Europe a dalších komunitárních programů
stále významnější.

Veřejná podpora v oblasti rozvoje regionů
Programy přeshraniční spolupráce
Program INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z pohledu KKP mohou být významné především PO 2 a
PO 4.
PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti je
zaměřena na podporu růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako
součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových
oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Finanční
alokace na celé programové období 2014–2020 činí 135,7 mil. eur.
PO 4: Spolupráce institucí a komunit slouží k posilování institucionální kapacity orgánů
veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní
spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. Na tuto prioritní osu je v programovém
období 2014–2020 alokováno 54,5 mil. eur.
Na základě analýzy projektů v jednotlivých euroregionech ČR byly identifikovány KKP
relevantní projekty. Nejedná se však o projekty tematicky zaměřené přímo na KKP (rozvoj
KKP není primárním cílem), v rámci vedlejších efektů (rozvoj tradičních řemesel) a některých
výstupů projektů (např. interaktivní informační tabule, mobilní aplikace) lze nalézt
využitelnost pro KKP.
KKP relevantní projekty včetně finanční alokace jsou obsaženy v příloze. Celkem se napříč
regiony jednalo o 5 projektů v určité fázi realizace v roce 2017, další 2 projekty byly zahájeny
v roce 2018. Pokud jde o finanční vyjádření, uvedené projekty byly podpořeny z ESIF částkou
cca 103 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu dobu realizace projektů a finanční podíly jednotlivých
partnerů (v některých případech pro nedostupnost podrobných informací vypočtené jako
poměrná část na základě celkového počtu partnerů a počtu partnerů z ČR), lze za celou ČR
uvažovat o podpoře cca 39 mil. Kč ročně.
Mimo uvedené projekty je menší část podpory z programu Interreg V-A CZ-PL rozdělována
formou mikroprojektů. U mikroprojektů však nejsou dostupné anotace, proto nelze
analyticky posoudit jejich relevanci ke KKP.
Podpory prostřednictvím místních akčních skupin
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a
získávání finanční podpory z EU a z národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování
kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Podpora je realizována metodou
LEADER založenou na principu bottom-up. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet
z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola.
MAS jsou podporovány z Programu rozvoje venkova (PRV) v gesci MZe, činnost MAS je ze
strany MZe každoročně hodnocena. Projektové opatření M19 LEADER je určeno MAS,
operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie: alokace 165
mil. eur, 85 % dotace na projekty, příjemci jsou koneční žadatelé z území MAS, operace
19.3.1 příprava a provádění činností Místních akčních skupin, alokace 15 mil. eur, 80 %
dotace na technickou podporu projektů, náklady na řízení a realizaci projektů, příjemce
MAS; výzvy jsou vyhlašovány kontinuálně pro jednotlivá území.
MZe navíc přistoupilo k zařazení vybraných aktivit tzv. čl. 20 Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech do modifikace programového dokumentu PRV (úpravy se projeví
ve výzvách počínaje rokem 2019). Rozšíření by se mělo týkat následujících aktivit: veřejná
prostranství v centru obcí, mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich kapacity,
hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky – klubovny, prodejny smíšeného zboží (žadatel –
obec), vybrané kulturní památky, kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, stezky – pěší,
lyžařské, hippostezky, apod., muzea (žadatel – obec).
Podpora MAS z národních zdrojů:
MZe vypisuje každoročně dotační program „Údržba a obnova krajinných venkovských prvků“
(poslední výzva probíhala v únoru 2018). Do programu byla přidána možnost pořízení replik
původních částí drobných památek do výše 30.000 Kč. V rámci programu jsou dále
vyhlašovány podprogramy na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů a
zařízení a údržbu a opravu polních cest.
Podpora MAS z Integrovaného operačního programu (IROP):
Pro MAS jsou přímo určeny některé výzvy. Pro KKP byla relevantní např. výzva č. 68 –
Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení z února
2017 s alokací 1,9 mld. Kč z ERDF. V této výzvě byly podporovanými aktivitami mimo jiné
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol a Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání.
Podpora MAS je možná také z OPZ (např. sociální podnikání, dětské skupiny), OP ŽP (např.
pozemkové úpravy, protierozní opatření, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně)
a OP VVV (např. Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Šablony – týkající se MŠ a ZŠ).
Relevance těchto aktivit pro KKP je minimální.
Integrovaný přístup k rozvoji regionů:
„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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v souladu s Dohodou o partnerství a se Strategií regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (SRR) je
uplatňován integrovaný přístup k územnímu rozvoji.
Základním principem pro uplatnění integrovaných nástrojů je věcná (vhodně a logicky
provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve
vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová (realisticky připravený
harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanost intervencí
realizovaná na základě kvalitní strategie rozvoje území. Územní dimenze spočívá v přípravě a
realizaci Společných akčních plánů (Joint Action Plan), nejčastěji na úrovni krajů.
Z integrovaných nástrojů jsou pro KKP relevantní především Integrované územní investice
(ITI). ITI probíhají v metropolitních oblastech celostátního významu, tj. v aglomeraci Prahy,
Brna, Ostravy, Plzně a dále v Ústecko-Chomutovské, Olomoucké a Hradecko-Pardubické
aglomeraci.
Financování ITI probíhá dle zaměření z různých operačních programů (IROP, OP D, OP PIK,
OP PPR, OP VVV, OPZ a OP ŽP), v souvislosti s KKP připadají v úvahu:
•

prostředky OP IROP především na SC 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví, částečně rovněž na SC 2.2 - vznik
nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání, SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení,

•

prostředky OP VVV (např. rozvoj škol v okolí velkých měst).

Na ITI je alokováno cca 13,22 % prostředků OP IROP, tj. zhruba 15,6 mld. Kč a přibližně 3,0 %
z OP VVV, tj. cca 2,1 mld. Kč.
Odpovědnými nositeli integrovaných nástrojů jsou zejména místní samosprávy, MAS, lokální
partnerství a další formy místní a komunitní strategické rozvojové spolupráce.

„Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury“
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