MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI MEZI
MINISTERSTVEM KULTURY A MINISTERSTVEM
PRŮMYSLU A OBCHODU PŘI TVORBĚ A IMPLEMENTACI
STRATEGIE ROZVOJE A PODPORY KULTURNÍCH A
KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

Smluvní strany:

Ministerstvo kultury České republiky
Se sídlem: Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1
IČ: 000 23 671,
jejímž jménem jedná PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury
(dále jen "MK" nebo „Ministerstvo kultury“)

a
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 476 09 109,
jejímž jménem jedná doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, ministr průmyslu a
obchodu
(dále jen "MPO" nebo „Ministerstvo průmyslu a obchodu“)

Preambule
Smluvní strany, hodlajíce přispět
-

k rozvoji kreativity na poli kultury a podnikání,
ke zvýšení konkurenceschopnosti domácích kulturních a kreativních průmyslů,
k posílení jejich role tvořitele vysoké přidané hodnoty a jejich významu pro
transformaci kultury, ekonomiky a průmyslu,

uzavírají toto Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem kultury a
Ministerstvem průmyslu a obchodu při tvorbě strategie rozvoje a podpory kulturních a
kreativních průmyslů (dále jen „memorandum“)

Článek 1
Obecná ustanovení
1) Usnesením č. 266 ze dne 15. dubna 2015 vzala vláda České republiky na
vědomí priority, záměry a opatření Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s
výhledem do roku 2025) a uložila ministru kultury a ostatním členům vlády je
realizovat.
2) Prioritou státní kulturní politiky je mj. využití kulturního dědictví a kulturních
činností, služeb a statků pro rozvoj hospodářství a zvyšování
konkurenceschopnosti.
3) Opatření 4.1.1 ukládá MK, ve spolupráci také s MPO, navrhnout meziresortní
nástroje podpory konkurenceschopnosti kulturních a kreativních průmyslů.

Článek 2
Obsah memoranda
1) Memorandum slouží k naplnění úkolů podle článku 1.
2) Ministerstvo kultury podle § 8 zákona 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro:
umění, kulturně výchovnou činnost, pro věci církví a náboženských společností,
pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních
prostředků, pro přípravu návrhu zákonů a jiných právních předpisů pro oblast
rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro
výrobu a obchod v oblasti kultury, pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů;
3) Ministerstvo průmyslu a obchodu podle § 13 zákona 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy mj. pro:
státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku,
zahraniční obchod a podporu exportu, věci malých a středních podniků a pro
věci živností či průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií.
Článek 3
Nástroje realizace memoranda
MK a MPO se dohodly, že navrhnou meziresortní
konkurenceschopnosti kulturních a kreativních průmyslů:

nástroje

podpory

1) Budou spolupracovat na podpoře rozvoje kulturních a kreativních průmyslů (dále
jen „KKP“). Důraz bude kladen na znalostní ekonomiku, transfer know-how a
technologií, spolupráci s kreativními podniky v rámci výzkumu, vývoje a inovací, na
oborový výzkum, týkající se KKP, rozvoj infrastruktury pro rozvoj KKP, zvyšování
poptávky po produktech a službách KKP ze strany průmyslu i státní správy,
podpoře exportu KKP a jejich prezentace v zahraničí, podpoře vyjednávání jejich
zájmů v ČR i zahraničí a rovněž v zajištění systémové podpory a financování KKP.
2) Budou spolupracovat na propagaci memoranda a projektů, které budou podporovat
kreativní a kulturní průmysly.

3) Zavazují se, že při plnění závazků vyplývajících z tohoto memoranda budou vždy
postupovat tak, aby svým jednáním nepoškodily dobré jméno podniku či jiného
subjektu, jemuž bude podpora dle tohoto memoranda určena nebo kterého se bude
dotýkat.
4) Zřizují meziresortní pracovní skupinu složenou 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 2 krát až 4 krát ročně. Vedoucí pracovní
skupiny je kontaktní osoba za MK.
5) Členové pracovní skupiny za MPO jsou jmenováni kontaktní osobou dle čl. 6 odst.
1 a dle čl. 6. odst. 2 za MK.

Článek 4
Doba účinnosti memoranda
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek 5
Ukončení memoranda
Memorandum může být vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud jedna ze
stran bezdůvodně nesplní některý ze závazků podle tohoto memoranda, a to ani po
písemné výzvě druhé strany, směřující k nápravě, případně v této lhůtě nepodá
uspokojivé vysvětlení.

Článek 6
Kontaktní osoby
1) MK určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda státního tajemníka.
2) MPO určuje jako kontaktní osobu ve věcech memoranda náměstka sekce
průmyslu, surovin a stavebnictví.
3) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou stranu v záležitostech
naplňování memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit
memorandum nebo jeho obsah.
4) Mezirezortní pracovní skupina zřízená dle čl. 3 odst. 4 každoročně ve spolupráci
s kontaktními osobami vyhodnotí plnění memoranda a hodnocení předá smluvním
stranám.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1) Změny a doplnění memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných
písemných dodatků podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se
vyžaduje dohoda obou smluvních stran o celém jeho obsahu.
2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána
osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu
kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v tomto memorandu.
3) Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou stran
obdrží jeden.
4) Smluvní strany jsou přesvědčeny o nutnosti spolupráce v oblasti obsahu tohoto
memoranda, vyjadřují zájem na rozvíjení tohoto memoranda a plně si uvědomují
potřebu podpory tohoto memoranda a jeho následné realizace s využitím
společného postupu při jeho technicko-organizačním řešení.

