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1/ÚVoD 
Česká ekonomika patří mezi nejotevřenější na světě a je dominantně orientovaná 
na export. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 
2012–2020 deklaruje jako svou hlavní vizi přispět k tomu, aby se do roku 2020 stala 
jednou z 20 nejkonkurenceschopnějších zemí světa (Ministerstvo průmyslu a obcho-
du, 2011). V současné chvíli orientace českého exportu podle národních strategií – 
viz dále např. Národní program reforem ČR (do roku 2020) − má směřovat i do služeb 
s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se především o nastavení institucionálního rám-
ce a vytvoření vhodných podmínek pro využití tohoto potenciálu. Do oblasti služeb 
a produktů s vysokou přidanou hodnotou spadají i výstupy kulturních a kreativních 
průmyslů (dále jen KKP), které však pro zajištění konkurenceschopnosti na zahranič-
ních trzích potřebují státní strategickou podporu. 

KKP jsou stále více považovány za klíčová, rychle rostoucí odvětví, která významně 
přispívají k ekonomickému a společenskému růstu a zaměstnanosti. Jako prioritní 
oblasti jsou nahlíženy i v rámci politiky vnějších vztahů Evropské unie. Rada EU se 
ve svých závěrech k pracovnímu plánu pro kulturu na období let 2011–2014, který 
byl přijat ve dnech 18. a 19. listopadu 2010, rozhodla zřídit pracovní skupinu pro 
KKP. Výsledkem práce této pracovní skupiny v roce 2014 byla Zpráva o osvědčených 
postupech pro strategii na podporu vývozu a internacionalizace kulturních a tvůrčích 
odvětví. Podle této zprávy KKP zaujímají strategickou pozici, díky níž mohou pod-
porovat inteligentní a trvale udržitelný růst podporující začleňování v celé Evropské 
unii. Zpráva klade zvláštní důraz na vývoz a internacionalizaci těchto odvětví a dává 
doporučení pro podpůrné mechanismy.

Na základě mapování podpory exportu KKP, které v roce 2013 provedli Judith Staines 
a Colin Mercer pro Evropskou komisi, export a internacionalizace KKP mají v Evropě 
celou řadu příkladů strategií a také různých zaměření podpory (Staines, Mercer, 2013). 

Podporu poskytují rozmanití aktéři (státní i regionální veřejnoprávní a soukromé sub-
jekty). Většina strategií a podpůrných nástrojů je velmi tradičních a jsou provozová-
ny již řadu let. Nicméně existují i inovativní formy podpůrných nástrojů a projektů, 
ve kterých dochází k úzkému propojení světa kultury a obchodu. 
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Tradičním a intenzivně podporovaným sektorem v oblasti exportu a internacionaliza-
ce je audiovizuální sektor. Většina členských států má speciální strategie na podporu 
exportu filmů. Mezi další podporovaná odvětví či jejich segmenty patří oblast kniž-
ního trhu a designu (včetně módy, architektury či šperků apod.). Obecně design má 
vysokou prioritu v řadě zemí, neboť designové produkty se velmi dobře vyváží a také 
přispívají k vytvoření image států a měst. Podobně úspěšným vývozním artiklem je 
i hudba (Staines, Mercer, 2013). 

ČR patří k zemím, které dosud jednotnou strategii podpory v této oblasti nemají. 
Přestože v řadě strategických materiálů se již pracuje s kreativními průmysly a jejich 
potenciálem, stále chybí jednotné směřování. Tato studie by měla napomoci přípravě 
strategického dokumentu v ČR. Materiál vychází a navazuje na další, obecnější studie, 
které vznikly v rámci výzkumného projektu NAKI Mapování kulturních a kreativních 
projektů v ČR 2011−2015.1 

1.  Žáková, Eva, Bednář, Pavel, a kolektiv. (2015) Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – 
Svazek I. – Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty, Institut umění − Divadelní 
ústav. Dostupné [on-line] na: http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-
cr-sv, a Žáková, Eva, a kolektiv. (2015) Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – Svazek II. 
– Stav, potřeby a trendy, Institut umění − Divadelní ústav. Dostupné [on-line] na: http://www.idu.cz/
media/document/mapovani-kkp2_final.pdf. 
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2/Vymezení KKP a metoDologie 
Návrh na vymezení KKP pro ČR podle ekonomických činností na základě klasifikace 
(CZ-NACE)2 byl vypracován v rámci výzkumného projektu mapování KKP v ČR a zve-
řejněn v prvním svazku tzv. mapovacího dokumentu v roce 2015. Jedná se o systém 
sestávající ze čtyř modulů. První z nich je totožný s vymezením účtu kultury, který 
pro ČR zpracovává Český statistický úřad a Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu. 

Druhý modul obsahuje ekonomické činnosti vztahující se k odvětví informačních 
a komunikačních technologií. Zbylé dva moduly jsou označeny jako navazující a pod-
půrné a obsahují činnosti týkající se řemesel a oděvního průmyslu, rekreačních čin-
ností, tisku a rozmnožování nahraných nosičů.

Pro účely této studie budou brány v potaz především první dva moduly, tedy všechna 
odvětví sledovaná účtem kultury (viz trojsektorová tabulka níže) a odvětví digitál-
ního obsahu. 

Tabulka 1: Vymezení ekonomických činností dle CZ-NACE − modul 1 – Účet kultury

Sektor Odvětví Kategorie 
ekon. 
činností  
CZ-NACE

Popis kategorie CZ-NACE

Kulturní 
sektor

Kulturní 
dědictví

91.03 Provozování kulturních památek, historických 
staveb a obdobných turistických zajímavostí

91.02 Činnosti muzeí

91.01 Činnosti knihoven a archivů

47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím 
ve specializovaných prodejnách (část)

47.79 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách (část)

Scénická 
umění

90.01 Scénická umění

90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění

90.04 Provozování kulturních zařízení

Výtvarné 
umění

74.20 Fotografické činnosti

90.03 Umělecká tvorba

2.  Výraz NACE je akronym vytvořený z názvu Nomenclature générale des Activités économiques dans 
les Communautés Européennes a je statistickou klasifikací ekonomických činností, kterou používá 
Evropská unie, resp. Evropské společenství, od roku 1970. 
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Sektor Odvětví Kategorie 
ekon. 
činností  
CZ-NACE

Popis kategorie CZ-NACE

Kulturní 
a umělecké 
vzdělávání

85.52 Umělecké vzdělávání

Umělecká 
řemesla

nemají 
samostat-
né NACE

jsou zahrnuta většinou pod následujícími NACE: 
14 Výroba oděvů 
15 Výroba usní a souvisejících výrobků 
16  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, 

korkových, proutěných 
a slaměných výrobků, kromě nábytku

23  Výroba ostatních nekovových minerálních 
výrobků

25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných 
výrobků, kromě strojů a zařízení

31 Výroba nábytku 
32 Ostatní zpracovatelský průmysl 
43  Specializované stavební činnosti 

(je nutné sledovat na základě adresářů 
výběrového statistického šetření)

Kulturní 
průmysly 

Film a video 59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních 
programů

59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních 
programů

59.13 Distribuce filmů, videozáznamů a televizních 
programů

59.14 Promítání filmů

77.22 Pronájem videokazet a disků

47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy (část)

Hudba 59.20 Pořizování zvukových nahrávek a hudební 
vydavatelské činnosti

47.63 Maloobchod s audio- a videozáznamy (část)

Televize 60.20 Tvorba televizních programů a televizní vysílání

Rozhlas 60.10 Rozhlasové vysílání

Knihy a tisk 58.11 Vydávání knih

58.13 Vydávání novin

58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických 
publikací

47.61 Maloobchod s knihami
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Sektor Odvětví Kategorie 
ekon. 
činností  
CZ-NACE

Popis kategorie CZ-NACE

47.62 Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým 
zbožím

63.91 Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří 
a agentur

74.30 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Videohry 58.21 Vydávání počítačových her

Kreativní 
průmysly 

Architektura 71.11 Architektonické činnosti

Reklama 73.11 Činnosti reklamních agentur

Design 74.10 Specializované návrhářské činnosti

Neznámá 
oblast 
(správní 
činnosti)

84.11 Všeobecné činnosti veřejné správy (část)

84.12 Regulace činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální 
péčí, kromě sociálního zabezpečení (část)

94.99.2 Činnosti organizací na podporu kulturní činnosti

Zdroj: Žáková, Eva, Bednář, Pavel, a kolektiv. (2015) Mapování kulturních a kreativních 
průmyslů v ČR − Svazek I. − Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty.
 
Tabulka 2: Vymezení ekonomických činností dle CZ-NACE − modul 2 – Informační 
a komunikační činnosti

Vydavatelské činnosti 58.12 Vydávání adresářů a jiných seznamů

58.19 Ostatní vydavatelské činnosti

58.29 Ostatní vydávání softwaru

Činnosti v oblasti 
informačních technologií

62 lze zahrnout celý NACE 62

62.01 Programování

62.02 Poradenství v oblasti informačních technologií

62.03 Správa počítačového vybavení

62.09 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií

Informační činnosti 63 lze zahrnout celý NACE s tím, že NACE 63.91 je 
zařazen i v účtu kultury 

63.11 Činnosti související se zpracováním dat 
a hostingem

63.12 Činnosti související s webovými portály

63.99 Ostatní informační činnosti j. n.

Zdroj: Žáková, Eva, Bednář, Pavel, a kolektiv. (2015) Mapování kulturních a kreativních 
průmyslů v ČR − Svazek I. − Vymezení, kvantitativní mapování a strategické dokumenty.
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Problematika internacionalizace firem je předmětem mnoha mezinárodních výzkumů.  
Pro firmy znamená změnu stavu spojenou s dynamickou proměnou. Podle výzkumů také 
víme, že růst firem je pro jejich internacionalizaci sice základní podmínkou, ale ne 
vždy ji přináší automaticky. Firma může na zahraniční trh proniknout několika způsoby, 
především pak exportem, prodejem licencí a přímým investováním (Buckley, 1999). 

Export je tou nejpřímější cestou ze všech tří výše uvedených způsobů. Je ale také pro 
danou firmu spojen s nutnými fixními náklady − od vytvoření kontaktu, vyjednávání 
o ceně až po náklady spojené s propagací výrobku. V případě, že se jedná o malý 
podnik, může být proto internacionalizace velmi ztížená. Proto je ve většině zemí 
vytvořen ze strany státu systém, jak internacionalizaci a export firem maximálně 
usnadnit. Pro KKP platí stejné zákonitosti jako pro ostatní průmysly. Nicméně vzhle-
dem k tomu, že oblast KKP je tvořena z naprosto převažující části malými a středními 
podniky a individuálními živnostníky, musí být jejich strategické podpoře věnována 
i o to větší pozornost. 

Pro účely této studie internacionalizací KKP rozumíme rozšiřování obchodní činnos-
ti v oblasti KKP za hranice daného státu. Exportem KKP rozumíme vývoz produktů 
a služeb KKP do zahraničí. 

Existuje množství různých aspektů internacionalizace kulturní oblasti. Tato studie se 
zabývá většinou z nich, včetně mezinárodní spolupráce,3 mezinárodní kulturní výměny, 
kulturní diplomacie či mobility v oblasti umění formou rezidenčních pobytů a krát-
kodobých výjezdů do zahraničí. Materiál se však detailněji nezabývá tradičními kul-
turními aktivitami obsahujícími mezinárodní prvek, jakými jsou např. festivaly či 
další projekty organizované v ČR a podporované v rámci dotačních řízení či programů 
na úrovni státu, krajů a měst, oblastí upravující export kulturního dědictví a dále se 
jen velmi okrajově dotýká i oblastí, jako je národní branding, kulturní turismus a in-
vestiční pobídky, které jsou provázány s exportem a internacionalizací KKP, nicméně 
nejsou prioritou této studie.

3.  V roce 2011 Institut umění – Divadelní ústav v rámci projektu Studie stavu, struktury, podmínek 
a financování umění v ČR vydal publikaci Studie současného stavu podpory umění, Svazek II., kde je 
mimo jiných aspektů podrobně popsána i situace za jednotlivá odvětví umění v oblasti mezinárodní 
spolupráce. Jsou zde popsáni aktéři veřejné i soukromé sféry, spolupracující subjekty a programy 
podpory mezinárodní spolupráce. 
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3/  analýza stáVajících strategicKých  
materiálů a Programů na PoDPoru  
exPortu a internacionalizace KKP V Čr  

3/1 Strategické dokumenty 

3/1/1 Národní strategie

Národní program reforem ČR (do roku 2020)4 
Národní program reforem z roku 2012 představuje příspěvek ČR k plnění cílů Strategie 
Evropa 2020 a shrnuje hlavní zásady reformních opatření, zatímco konkrétní kroky 
a podrobné návrhy mají obsahovat strategické dokumenty zpracovávané v jednotli-
vých oblastech. Program je rámcově koncipován na celé období do roku 2020 a bude 
každoročně aktualizován v rámci tzv. evropského semestru, a to s ohledem na do-
sažený pokrok v ČR a vývoj politických priorit vlády ČR. Národní program reforem 
má celkem sedm priorit, mezi které patří například podpora podnikání, digitalizace 
a rozvoj digitálního trhu (včetně digitalizace kulturního obsahu) či podpora založená 
na výzkumu a inovacích nebo vzdělání jako cesty ke konkurenceschopnosti a vyšší 
produktivitě práce.

Přestože větší část českého vývozu směřuje na evropské trhy, mělo by být cílem státu 
zvyšovat atraktivitu dalších zahraničních odbytišť, zejména v segmentu malých a střed-
ních podniků. V oblasti exportu mimo Evropskou unii (dále jen EU) existuje v české 
ekonomice stále značný nevyužitý potenciál, a to i ve srovnání s ostatními unijními 
státy. Zejména jihovýchodní Asie včetně Číny a Latinská Amerika představují oblasti, 
v nichž lze nepochybně podporovat český export. Vytipování konkrétních trhů třetích 
zemí, na které by měla být zaměřena prioritní podpora ze strany státu, je rozpracováno 
mj. v Exportní strategii a Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti – viz dále. 

Národní inovační strategie ČR (pro období 2012−2020)5 
Strategie schválená vládou v roce 2011 reaguje na doporučení obsažená v dokumentu 
Evropské komise Unie inovací.6 Globálním cílem je posílení významu inovací a vyu-
žívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování je-
jich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst 
a pro rozvoj kvality života na území ČR. Jedním z faktorů hospodářského úspěchu 
jsou podle strategie kreativní lidé.

4.  Viz: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_czech_cs.pdf. 
5.  Viz: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-inovacni-strategie-cr.
6.  Evropská komise. (2010) Unie inovací. Dostupné [on-line] na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

CS/TXT/?uri=URISERV:em0041.



11

Analýza stávajících strategických materiálů a programů  
na podporu exportu a internacionalizace KKP v ČR / 3

Maximální pozornost je pak třeba věnovat internacionalizaci podnikání firem, které 
vznikly a vznikají v ČR. Vedle efektivní podpory exportu je nutné rozvinout služby 
usnadňující orientaci firem v trendech probíhajících na světových trzích a pomoci jim 
tak včas a s ekonomickým přínosem reagovat na vznikající příležitosti a eliminovat 
nová rizika.

Strategie spatřuje prioritu rovněž v aktivní podpoře vytváření a rozvíjení kontaktů 
místních firem na světová technologická centra, ale i na potřebné partnery v rozvíje-
jících se ekonomikách. Součástí je podpora transferu technologií (jako je vyhledávání 
partnerů pomocí databáze nabídek a poptávek či prostřednictvím technologických 
burz, veletrhů a podnikatelských misí v zahraničí), dále asistence při exportu, včetně 
efektivních nástrojů zajištění proti rizikům spojeným s exportem na rozvíjející se 
trhy. Velmi důležitá je cílená tvorba a distribuce strategických informací o vznika-
jících příležitostech a rizicích pro klíčové obory místní ekonomiky stejně jako asis-
tence při přípravě a realizaci zahraničních investic českých firem. Významné je také 
poskytování informací o možnostech účasti podniků, především MSP v komunitárních 
programech na podporu inovací, vč. asistence při přípravě projektového návrhu.

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky  
pro období 2012–20207

Jedná se o strategii vypracovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO), 
která by měla ČR připravit pro budoucnost v globalizovaném světě. Příprava strategie 
vycházela z definice OECD,8 podle níž je konkurenceschopnost vymezena schopností 
produkovat zboží a služby, které obstojí v testu mezinárodní konkurence, a zároveň 
schopností udržovat nebo zvyšovat reálný hrubý domácí produkt. Strategie je konzis-
tentní se Strategií Evropa 2020 a Národním programem reforem České republiky. 

Exportní výkonnost a konkurenceschopnost každé země jsou úzce provázány – kon-
krétně exportní výkonnost země se odvíjí od její konkurenceschopnosti, či je dokonce 
často konkurenceschopnost vnímána přímo jako exportní výkonnost země. Strategie 
konkurenceschopnosti tedy logicky obsahuje i část o podpoře exportu – návrh pro-
exportní politiky. Proexportní politika by měla být vystavěna na základě opatření, 
na nichž by bylo možné postavit kvalitní a dynamickou exportní strategii ČR na léta 
2012–2020. Jedná se o tato opatření: 

–  spolupráce mezi MPO a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen MZV) – budo-
vání páteřní sítě zahraničních zastoupení a úprava kompetencí v oblasti 

–  informační a analytické zázemí pro export v ČR a z něj vycházející chytré služby 
pro exportéry a investory 

7.  Viz: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Strategie-mezinarodni-
konkurenceschopnosti-Ceske-republiky.pdf.

8.  OECD − Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj).
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–  optimalizace systému exportního financování a vztahů České exportní banky, 
Exportní garanční a pojišťovací společnosti a komerčních bank a financování 
proexportních aktivit 

–  mechanismy aktualizace nastavení proexportních aktivit, vzdělávání pro export

Hlavním cílem strategie je vybudování dobrého jména a pozice ČR na zahraničních 
trzích, čemuž by měly napomoci tyto dílčí cíle:

–  spravedlivé podmínky mezinárodního obchodu − lobbing za otevření trhu u or-
ganizací, smlouvy o volném obchodu, globální rozvoj e-commerce a podmínek 
k jeho realizaci, boj proti porušování ochrany duševního vlastnictví, rozvoj 
exportu služeb a licencí aj. 

–  koordinace reprezentace ČR v zahraničí s ohledem na ekonomické zájmy ČR – ze-
jména zabezpečování hlavních proexportních aktivit s činnostmi, které je dopl-
ňují, s exportéry v rámci jejich nezávislých platforem, v poskytování rozvojové 
a humanitární pomoci, vymáhání historického zahraničního dluhu, organizace 
zahraničních cest oficiálních reprezentantů (PSP ČR, regiony aj.), kulturní, vý-
zkumné a vzdělávací výměny 

–  budování dobrého jména ČR v zahraničí − zvyšování zahraniční informovanosti 
o reformách, usnadnění získávání víz do ČR za účelem obchodu (Fast Track), vy-
budování sítě českých krajanů, rozvíjení a cílená prezentace těch komparativních 
výhod ČR, které k nám lákají zahraniční investory a zvyšují prestiž ČR v zahraničí

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (do roku 2030)9 
Rámec schválený vládou již v roce 2010 stanovuje vizi udržitelného rozvoje v ČR, 
definuje základní principy udržitelného rozvoje a měřicí indikátory, dále určuje klí-
čové priority a cíle udržitelného rozvoje, rozdělené do pěti vzájemně provázaných 
prioritních os. Všemi se prolínají kultura, kulturní diverzita a mezikulturní dialog. 
Mezi prioritami je i podpora exportu konkurenceschopné produkce.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014−202010 
KKP jsou sektorem, který je z velké většiny tvořen právě malými a středními podniky 
(dále jen MSP). Tato koncepce se soustředí na větší zpřístupnění rozvojového i pro-
vozního kapitálu, na podporu exportu i na oblast výzkumu, vývoje, inovací a vzdělá-
vání. Oblast KKP je zahrnuta do podporovaných odvětví. 

  9.  Viz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-
20100602.pdf.

10.  Viz: http://www.mpo.cz/dokument119071.html.
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Jednou z priorit koncepce je podpora internacionalizace MSP. Podle ní stále velká část 
malých a středních podniků o internacionalizaci ani neuvažuje, přestože již dnes čelí 
na domácím trhu výrazné mezinárodní konkurenci. Aktivní internacionalizace navíc po-
siluje růst, zvyšuje konkurenceschopnost a podporuje dlouhodobou udržitelnost podni-
ku. Zahájení mezinárodních aktivit je však pro většinu malých společností dosud příliš 
velký krok. Tyto společnosti většinou nemají zdroje a kontakty, které by je upozornily 
na vhodné obchodní příležitosti, potenciální partnery a mezery na zahraničních trzích.

Mnoha MSP, které se nachází v nejranějších stadiích internacionalizace, chybí zdro-
je a odborné znalosti potřebné pro rozpoznání obchodních příležitostí v zahrani-
čí, nalezení potencionálních obchodních partnerů či partnerů pro technologickou 
spolupráci, osvojení zahraničních obchodních praktik, efektivní ochrana duševního 
vlastnictví, zvládnutí vývozních postupů, dovozních předpisů, technických norem 
a výrobkových specializací, právních a správních předpisů, marketingových požadav-
ků apod. Za účelem zvládnutí těchto překážek a usnadnění vstupu na zahraniční trhy 
bude MSP poskytována podpora v podobě specifického exportního vzdělávání a ško-
lení i dalších podpůrných služeb. Rozvoj specializovaných poradenských služeb pro 
malé a střední podnikatele zajistí co nejjednodušší přístup k informacím důležitým 
z hlediska exportu a přispěje ke kontinuálnímu snižování prvotních nákladů a rizik 
souvisejících se zahájením jejich mezinárodních aktivit. Dostupnost těchto klíčových 
informací má totiž i přímý vliv na kvalitu internacionalizační strategie podnikatelů.

Poradenské služby budou zacíleny na poskytování informací o zahraničních trzích, 
o uplatnění technologií na těchto trzích, o možnostech financování a pojištění ex-
portu, o službách sítě pro podporu exportu a o Enterprise Europe Network (EEN).11 
Dále se zaměří na pomoc s vyhledáváním partnerů obchodních i pro technologickou 
spolupráci, identifikaci a předvídání nových trendů a směrů vývoje a globální po-
ptávky (foresight), individuální poradenství „na míru“ či vytváření sítí spolupráce 
v oblasti informačních služeb.

Významným nástrojem pro zvýšení poptávky po českém exportu a usnadnění interna-
cionalizace MSP je podpora jejich účasti na specializovaných veletrzích a výstavách 
v zahraničí, incomingových misích, zahraničních obchodních misích za přítomnosti 
zástupců české politické reprezentace a při jiných specializovaných networkingových 
aktivitách v zahraničí.

Současně budou moci české MSP ucházející se o veřejné zakázky v zahraničí získat 
podporu ve formě záruky za návrh do veřejné zakázky. Neexistence tohoto opatření 
může totiž výrazně limitovat přístup českých MSP k těmto tendrům.

11. Enterprise Europe Network. Dostupné [on-line] na: http://www.enterprise-europe-network.cz/cs.
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Podpora zapojení českých MSP do přeshraničních a mezinárodních klastrových inici-
ativ přispěje k jejich rozvoji na cílových trzích, nalezení strategických či obchodních 
partnerů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. S těmito cíli souvisí také podpora 
účasti českých společností v mezinárodních projektech (např. projekty vnější pomoci 
EU, unijní programy pro podporu vědy, výzkumu a inovací a podnikání), podpora 
bilaterálních programů mezinárodní spolupráce firem či podpora jejich inkubace v za-
hraničí.

Pro povzbuzení pronikání MSP na trzích třetích zemí a rychle rostoucích ekonomik 
(high growth markets) je nezbytné, aby státní instituce (Česká exportní banka, Ex-
portní garanční a pojišťovací společnost), komerční banky a komerční pojišťovny 
(s případnou státní podporou) ve svém produktovém portfoliu nabídly takové export-
ní pojištění a financování, jež bude vyhovovat potřebám malých a středních firem.

V oblasti státem podporovaného financování a pojišťování vývozu je připraveno ně-
kolik programů, které umožní MSP získat financování přímých vývozních aktivit nebo 
subdodávek v rámci financování střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů re-
alizovaných významnými českými exportéry. Programy realizuje Česká exportní banka 
(dále jen ČEB) formou přímého financování nebo ve spolupráci s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou, Exportní garanční a pojišťovací společností a komerč-
ními bankami – viz dále. V současné době je v EU věnována zejména velká pozornost 
odbourávání bariér na vnitřním trhu unie, nicméně pro české podnikatele stále před-
stavuje státní hranice významnou překážku při rozšíření podnikání a někteří z nich 
se spoléhají pouze na domácí poptávku. Proto bude kladen velký důraz i na podporu 
aktivní internacionalizace a hledání nových exportních teritorií a příležitostí.

Oblasti podpory:

–  vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci

–  informační, zpravodajské a poradenské služby pro podporu internacionalizace MSP

–  podpora hledání partnerů obchodních a pro technologickou spolupráci

–  vytváření sítí spolupráce a inkubačních center v zahraničí

–  podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách

–  podpora MSP ve veřejných zakázkách v zahraničí

–  bilaterální i multilaterální programy mezinárodní spolupráce, nadnárodní pro-
jekty evropských a mezinárodních organizací

–  financování a pojištění exportu
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Exportní strategie České republiky pro období 2012–202012 
Exportní strategie České republiky 2012–2020 je dokument MPO, který shrnuje cel-
kovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřed-
nictvím má k jejich naplnění dojít. Na rozdíl od předchozích dokumentů (Koncep-
ce proexportní politiky 2003–2006 a Exportní strategie ČR pro období 2006–2010  
s aktualizací pro rok 2011) se tato strategie snaží přistupovat k proexportním čin-
nostem relativně široce – to znamená, že se zaměřuje nejen na činnosti a postupy, 
které mají přímý a výhradní vztah k exportním procesům, ale i na další, související 
a navazující politiky státu. 

Cílem je zejména navýšení podílu českého exportu mimo země EU, ale i kvalitní podpo-
ra státu. Strategie klade důraz na podporu vývozu s vysokou přidanou hodnotou. Počítá 
také s podporou diverzifikace exportu ČR s důrazem na 12 prioritních zemí (Brazílie, 
Čína, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA a Vietnam) 
a na 25 zemí zájmu ČR.13 

Jak je ve strategii zmíněno, z konzultací realizovaných při její přípravě vyplynulo, 
že marketing a branding14 ČR a českých značek v zahraničí a lobbing za české ekono-
mické zájmy je exportéry vnímán jako jedna z nejslabších proexportních služeb státu. 
Tam, kde přímí zahraniční konkurenti získávají při exportních projektech plnou pod-
poru svých domovských zemí, se v minulosti čeští exportéři v některých případech 
potýkali s nízkou mírou aktivity českých reprezentantů, což oslabuje jejich globální 
konkurenceschopnost. 

Ani image značky ČR jako spolehlivého obchodního partnera a země vstřícné k obcho-
du a investicím, s kvalifikovanou pracovní silou a inovačním potenciálem není zatím 
příliš silná (zejména v zemích mimo EU), což vede k výraznému oslabení ČR na glo-
bální úrovni. Potenciál pro zlepšení je i v oblasti lobbingu za české zájmy v zahraničí 
a v mezinárodních organizacích a institucích EU.

Strategie se zaměřuje nejen na exportní podniky z odvětví průmyslu, ale i na export 
služeb s vysokou přidanou hodnotou (např. z oblasti ICT, kreativních průmyslů, 
poradenství, služeb vědy a výzkumu nebo turistiky).

V exportní strategii je zdůrazňována role designu, přičemž analýzy a služby ve vzta-
hu k plánování a designu nových výrobků/služeb včetně jejich exportního potenciálu 
v ČR plní především v rámci svých asistenčních služeb CzechTrade, dále na komerční 
bázi řada soukromých, zejména zahraničních subjektů.

12. Viz: http://www.mpo.cz/dokument103015.html.
13.  Zájmové země jsou: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, 

Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, 
Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko.

14.  Národní branding má několik definic. Vhodná i pro naše účely je definice Simona Anholta, který jej 
chápe jako celkovou strategii národní značky, založenou na strategické vizi země – více na http://
www.simonanholt.com.
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Jedním z navržených konkrétních opatření je i projekt Informačního One Stop Shopu, 
který má exportérům maximálně usnadnit přístup a rozšířit možnosti, jak jednoduše 
získat potřebné informace o zahraničním obchodě. Strategie se podporou KKP více 
nezabývá podobně jako předcházející strategické dokumenty.

Koncepce zahraniční politiky České republiky15 
Koncepce byla vládou schválena v roce 2015. Navazuje na předcházející materiál 
z roku 2011 a rovněž i na programové prohlášení vlády z roku 2014. Pokud jde o pro-
speritu, koncepce spatřuje její základ zejména v členství v jednotném vnitřním trhu 
EU. Základním nástrojem pro zvyšování prosperity je pak ekonomická diplomacie. 
Koncepce v souladu i s dalšími dokumenty vlády bude věnovat pozornost české eko-
nomické diplomacii v mimoevropských teritoriích. Ekonomická diplomacie bude po-
máhat při navazování kontaktů v zahraničí a vytvářet podmínky pro přístup českých 
subjektů na trhy třetích zemí.

Nástroje proexportní podpory představují zejména Klientské centrum pro podnikate-
le (viz dále CzechTrade), což je jednotná síť ČR pro podporu exportu, zahrnující eko-
nomické činnosti zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade s klíčovou 
koordinační rolí vedoucích zastupitelských úřadů stejně jako společný Katalog služeb, 
usnadňující českým vývozcům orientaci v nabídce služeb státu pro podporu exportu.

Stěžejní roli v podpoře dobrého jména ČR koncepce přikládá kultuře. Podle ní kultura 
dává ČR nezaměnitelnou tvář v rámci mezinárodního společenství. Představuje při-
rozený nástroj k vytváření čitelného obrazu hodnot, k nimž se ČR hlásí. Jazyk, který 
využívá, je přitom všeobecně srozumitelný a přenosný. Aktivní kulturní politika v za-
hraničí navíc přispívá k vytváření a posilování vazeb, které dalece přesahují oblast 
kulturní výměny.

3/1/2 Resortní strategické dokumenty

Strategie činnosti Českých center 2012−201516 
Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen 
MZV). Síť Českých center je aktivní nástroj zahraniční politiky ČR v oblasti veřejné 
diplomacie. Jedná se o agenturu zřízenou pro celkovou propagaci ČR v zahraničí. 
Propojuje působení v oblasti kultury, podpory vnějších ekonomických vztahů a ces-
tovního ruchu. V současné době mají Česká centra 22 poboček ve 20 zemích světa 
na třech kontinentech. 

V oblasti kultury prosazují českou kulturní scénu ve všech kreativních odvětvích (vý-
tvarné umění, architektura, design, móda, scénická umění, film, hudba a literatura). 
Prezentují ČR jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí.

15.  Viz: http://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf.
16.  Viz: http://www.czechcentres.cz/_sys_/FileStorage/download/4/3673/czech-centres.pdf.
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Česká centra ve své strategii uvádí, že budou každoročně zpracovávat zprávy o pří-
ležitostech pro kreativní průmysly a v zemích, v nichž mají zastoupení, hodlají pod-
porovat český vývoz. Budou se spolupodílet na vytvoření koncepčního podkladu pro 
propagaci českých kreativních průmyslů v zahraničí. 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice 
na období 2014−202017 
Koncepce v gesci Ministerstva pro místní rozvoj představuje základní strategický 
střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období let 2014–
2020, jehož hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestov-
ního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i po-
zitivních dopadů na sociokulturní a environmentální rozvoj. Cestovní ruch má silně 
meziresortní a průřezový charakter ovlivňující dílčí sektorové politiky, další aktivity 
a činnosti mnoha subjektů veřejné správy, a to zejména regionální rozvoj, trh práce, 
malé a střední podnikání, obchod, kulturu, dopravu, životní prostředí, zdravotnictví, 
venkovský prostor, infrastrukturu atd. 

Globálním cílem koncepce je zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví cestovního 
ruchu na národní i regionální úrovni. Mezi opatření vedoucí ke globálnímu cíli patří 
zkvalitnění nabídky přírodního a kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu. 

Koncepce je propojená s realizací národního marketingu, který je popsaný a spe-
cifikovaný ve schválené Marketingové koncepci cestovního ruchu agentury Czech-
Tourism. Tato koncepce je výstupem projektu s názvem Rebranding a marketingová 
podpora příjezdového cestovního ruchu, který agentura CzechTourism realizuje v rámci 
Integrovaného operačního programu v letech 2011−2015. 

Oba materiály byly připravovány současně, a jsou tedy vzájemně provázané. Marke-
tingová koncepce hovoří o ČR mimo jiné jako o tzv. kulturní destinaci a podtrhuje 
především kulturní potenciál země, tradiční i moderní živou kulturu, kulturní krajinu 
a kulturní tradici a také nové pojetí kultury jako kreativního sektoru a místo mezi-
kulturního dialogu.

Státní kulturní politika České republiky na léta 2015−2020 
(s výhledem do roku 2025)18 
Materiál vychází z předchozích strategických dokumentů Ministerstva kultury ČR (dále 
jen MK). Oblast kulturních a kreativních průmyslů je reflektována především v prioritě 4: 

17.  Viz: http://www.mmr.cz/getmedia/dac4627c-c5d4-4344-8d38-f8de43cec24d/Koncepce-statni-
politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-na-obdobi-2014-2020.pdf?ext=.pdf.

18.  Viz: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2015--2020--s-
vyhledem-do-roku-2025-252032/.
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Využití kulturního dědictví a kulturních činností, služeb a statků pro rozvoj hos-
podářství a zvyšování konkurenceschopnosti, podpora mobility, a to v záměru 4.1 
Podporovat kulturní a kreativní odvětví, konkrétně pak opatření 4.1.1 Navrhnout 
meziresortní nástroje podpory konkurenceschopnosti kulturních a kreativních 
odvětví, na jehož naplňování se má podílet MK ve spolupráci s MPO, MZV a Hospo-
dářskou komorou, a dále opatření 4.1.2 Digitalizovat a zpřístupnit kulturní obsah 
důležitý pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví včetně vyřešení autorsko-
právních aspektů prezentace digitalizovaných děl (MK ve spolupráci s Minister-
stvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra).

V kulturní politice jsou i další úkoly spojené s mobilitou, např. zřízení Infopointu 
pro mobilitu na podporu a usnadnění exportu českého umění do zahraničí (víza, cla, 
daňová problematika) i jeho dovozu do ČR.

V prioritě 1 jsou pak opatření:

–   vytvořit a realizovat jednotnou koncepci působení ČR v zahraničí ve spolupráci 
s MZV

–  implementovat a aktualizovat Koncepci účinnějšího působení Ministerstva kul-
tury České republiky ve vztahu k zahraničí na léta 2013–2018

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury České republiky ve vztahu 
k zahraničí na léta 2013−201819 
Tato koncepce vychází ještě z předchozí kulturní politiky státu − Státní kulturní 
politiky České republiky na období 2009–2014. Nová Státní kulturní politika na léta 
2015−2020 zahrnuje rovněž úkol, podle kterého se koncepce má implementovat a ak-
tualizovat.

Cílem této koncepce je dát zahraničnímu kulturnímu působení MK určité směřování, 
na které by mohly navazovat koncepce dalších subjektů činných v oblasti kultury. Své 
zahraniční kulturní působení uskutečňuje ministerstvo především v rámci celkové-
ho evropského integračního procesu, členství ve světových organizacích působících 
v oblasti kultury a duševního vlastnictví, zejména UNESCO a WIPO,20 a bilaterálních 
vztahů. Pokud jde o export umění, vychází koncepce především z prezentace kulturní-
ho bohatství, z kulturní výměny a dialogu mezi kulturami. Zároveň hovoří o podpoře 
vývozu české kultury jako o nástroji mezinárodních politických vztahů a dosahování 
obecných cílů české zahraniční politiky a otevírání dveří českému hospodářskému 
exportu. Koncepce chce zintenzivnit zapojení soukromé sféry do prezentace české 
kultury v zahraničí a propojení uměleckých a podnikatelských aktivit. 

19.  Viz: http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/koncepce-ucinnejsiho-pusobeni-ministerstva-kultury-
ceske-republiky-ve-vztahu-k-zahranici-na-leta-2013---2018-191411/.

20.  WIPO – World Intellectual Property Organization (Světová organizace duševního vlastnictví). 
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Ve spolupráci s MPO a Hospodářskou komorou a bilaterálními obchodně průmyslovými 
komorami chce také usilovat o komplexnější charakter vysílaných akcí, tedy za účasti 
představitelů českých hospodářských a obchodních kruhů. V této souvislosti se zasa-
dí o efektivní vynaložení státních prostředků sdílením nákladů s ostatními zúčastně-
nými subjekty. Koncepce také nastiňuje své geografické priority, konkrétně bude MK:

–  rozvíjet intenzivnější bilaterální kulturní výměnu a společné projekty se sou-
sedními státy (Spolková republika Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko) 
a s evropskými kulturními velmocemi (Francie, Itálie a Vatikán) a posilovat 
tak interkulturní dialog a spolupráci v rámci subregionu a regionu (Visegrádská 
skupina, Fórum slovanských kultur, Rada Evropy) 

–  přispívat k interkulturnímu dialogu mezi střední a jihovýchodní Evropou

–  udržovat a posilovat vazbu v oblasti kultury na globální velmoci (USA) a moc-
nosti na vzestupu − BRIC (Brazílie, Ruská federace, Indie a Čína)

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 
2011−201621 
Vláda ČR v roce 2010 schválila Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie 
a filmového průmyslu 2011–2016 a vzala na vědomí Strategii konkurenceschopnosti 
českého filmového průmyslu 2011−2016. Především šlo o to určit směřování státní 
podpory české kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu, popsání mno-
hých specifik sektoru a upozornit na nedostatky a dlouhodobě neřešené problémy. 

Koncepce obsahuje systém 14 opatření, která jsou navrhována tak, aby v co nej-
širší míře splňovala potřeby a možnosti rozvoje české kinematografie. Opatření č. 7 
je věnováno strategii prezentace a propagace české kinematografie a filmového 
průmyslu v zahraničí. Podle koncepce se český film v zahraničí prosazuje velmi ob-
tížně podobně jako i  další kinematografie, které jsou omezeny jazykovou bariérou. 
Tuzemský trh je příliš malý na to, aby mohl samofinancovat českou filmovou výrobu 
jako celek – českou kinematografii podporují finanční prostředky státního rozpočtu, 
Státního fondu kinematografie a EU, viz dále.

Hlavními nositeli propagace tohoto sektoru v zahraničí jsou činnosti České filmové 
komory (dále jen ČFK) a Českého filmového centra (dále jen ČFC) – jejich aktivity jsou 
dále popsány v kapitole 3.2.

21.  Viz: http://www.mkcr.cz/assets/media-a-audiovize/kinematografie/Koncepce-podpory-a-rozvoje-
ceske-kinematografie-2011---2016.pdf.
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V koncepci je popsán rovněž nově vzniklý nástroj podpory kinematografie, a to Pro-
gram podpory filmového průmyslu, který je rovněž sekundárním nástrojem propagace 
české kinematografie v zahraničí a zahrnuje tzv. filmové pobídky – viz též kapitola 3.2. 
Mezi jeho přínosy patří i marketing ČR a jednotlivých regionů, kulturních a přírodních 
památek v zahraničí prostřednictvím zahraničních filmů natáčených v ČR stejně jako 
propagace českých umělců, řemeslníků a pracovníků audiovizuálního sektoru, kteří se 
na filmech podílejí a vytvářejí širší dramaturgické a organizačně-technické zázemí. 

Koncepce účinnější podpory umění na léta 2015−202022 
Koncepce navazuje na předchozí materiál platný do roku 2013. Současná koncepce 
hovoří o umění jako o pilíři národní identity, protože se podílí na vytváření národní 
značky (brandu). Zmiňuje například skutečnost, že na základě řady zahraničních pří-
kladů je umění hojně využíváno v národních exportních strategiích. 

Podle koncepce ČR v porevolučním vývoji umění coby součásti kreativních odvětví spíše 
napodobovala zahraniční vzory, neukazovala se až na výjimky jako umělecky originální, 
autentická, sebevědomá země, která má co nabídnout a která přichází s původními pro-
dukty či službami. Takovéto chování vedlo až ke snížené konkurenceschopnosti na zahra-
ničních trzích. Oblast umění proto potřebuje jasné impulzy ve formě stanovených priorit 
podpory. Jednotlivé oblasti umění mají různé potřeby a také různou stávající podporu. 
Prioritou je vytvoření solidních exportních podmínek pro všechny oblasti umění. Vhod-
nými příklady mohou být např. založení Czech Music Export Office a Českého literárního 
centra, dalším nástrojem jsou výroční a tematické projekty (např. Rok české hudby). 

Konkrétní úkoly jsou pak obsaženy především v cíli III. materiálu – Podpora meziná-
rodní spolupráce a exportu, a to v opatřeních:

– mezinárodní spolupráce

– export

– kulturní diplomacie

Mezi konkrétní úkoly spadá například podpora programů a projektů, které usnadňují 
mobilitu umělců, uměleckých děl a služeb, a v této souvislosti též podpora projektů 
mezinárodních rezidencí umělců, teoretiků a uměleckých manažerů v ČR i v zahraničí.

Dále se jedná o úkol podporovat vstup českých subjektů, zboží a služeb na nové trhy 
a o podporu účasti umělecké prezentace českých subjektů na zahraničních veletrzích, 
přehlídkách, festivalech a fórech s cílem rozšířit distribuci a zvýšit export. V této sou-
vislosti se hovoří o podpoře každoroční národní prezentace na nejdůležitějších veletr-
zích knižních, performing arts, současného umění a hudebních. A zároveň o podpoře 
propagace českého umění v zahraničí a jeho postavení na zahraničních trzích v úzké 
spolupráci s profesními organizacemi, asociacemi a sítěmi ve všech oblastech umění.

22. Viz: http://host.divadlo.cz/koncepceumeni/.
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Mezi úkoly spadá i založení a podpora činnosti kanceláře Czech Music Export Office 
zaměřené na propagaci současné hudby v zahraničí a její postavení na zahraničních 
trzích a založení a podpora činnosti Českého literárního centra za účelem zkvalitně-
ní aktivit směřujících k propagaci české literatury a českého knižního trhu v zahraničí 
a usnadnění mezinárodní spolupráce v oblasti literatury. V této souvislosti bude pro-
vedeno ve spolupráci s profesními asociacemi a sítěmi vyhodnocení systému podpory 
propagace české literatury v zahraničí včetně propagačních tiskovin. 

Všechny tyto úkoly jsou zadány v návaznosti na novou Státní kulturní politiku a její 
prioritu Podporovat zahraniční prezentaci českého profesionálního i neprofesionálního 
umění.

Úkolem koncepce je rovněž prosazení většího zapojení umění do exportní strate-
gie vlády ČR. V této souvislosti je úkolem připravit koncepci spolupráce byznysu 
a umění při prosazování ekonomických cílů a šíření dobrého jména ČR v zahrani-
čí, a to opět v návaznosti na Státní kulturní politiku a její opatření ohledně vytvoření 
a realizace jednotné koncepce působení ČR v zahraničí.

Zvláštním úkolem koncepce je pak příprava samotné Strategie podpory kulturních 
a kreativních odvětví navazující na Koncepci podpory umění. V této souvislosti je 
pak potřeba připravit pobídkové a podpůrné programy a projekty na podporu umělec-
kého trhu a návazných podnikatelských aktivit. 

3/2  Existující aktéři, programy a nástroje podpory exportu  
a internacionalizace KKP

Nejdůležitějšími aktéry podpory internacionalizace a exportu jsou v tomto ohledu 
kromě MK další dvě ministerstva – MZV a MPO. Pokud se jedná o strategický přístup 
ke KKP, přímo se mu věnuje i jeden z nově založených výborů Rady vlády pro konku-
renceschopnost a hospodářský růst. 

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst23

Rada poskytuje vládě znalostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních 
otázkách konkurenceschopnosti a hospodářského růstu včetně nových odvětví z ob-
lasti kulturních a kreativních průmyslů a digitální ekonomiky tak, aby bylo dosaženo 
efektivní provázanosti a koordinace resortních a národních postojů a strategií. Rada 
má celkem pět výborů, a sice výbor pro malé a střední podniky, výbor pro investice, 
výbor pro technické vzdělávání, výbor pro výzkum, vývoj a inovace a výbor pro digi-
tální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly. Členy rady a výboru pro digitální 
ekonomiku a KKP jsou zástupci vedení MK.

23.  Viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/archiv/rada-vlady-pro-konkurenceschopnost-a-hospodarsky-
rust-126168/.
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Ministerstvo zahraničních věcí24

MZV je velmi důležitým hráčem především v oblasti kulturní diplomacie. Nejdůležitěj-
ší jím zřizovanou institucí jsou Česká centra. 

Česká centra25 
MZV je zřizovatelem Českých center, příspěvkové organizace, jejíž pobočky v jednotli-
vých zemích mají prosazovat českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilovat 
dobré jméno ČR ve světě. Česká centra se zaměřují na podporu exportu českých kul-
turních projektů, iniciují mezirezortní spolupráci, zprostředkovávají výzvy pro umělce 
na svých webových stránkách, zprostředkovávají kontakty mezi domácími a zahranič-
ními kulturními institucemi a spoluorganizují rezidenční umělecké pobyty – více též 
kapitola 3.1. 

Kromě toho MZV organizuje řadu dalších aktivit souvisejících s exportem KKP (nejdů-
ležitější z nich jsou uvedeny níže). 

Národní účast ČR na Všeobecných světových výstavách EXPO
Ministerstvo je též zřizovatelem příspěvkové organizace Kancelář generálního komisaře 
ČR na EXPO 2015 v Miláně, která zajišťovala účast na Všeobecné světové výstavě EXPO 
2015 Milán. MZV je tradičně organizátorem účastí na všeobecných světových výstavách. 

České technologické dny
Specifickým programem na podporu uplatnění nových technologií a aplikovaného vý-
zkumu jsou České technologické dny, které představují další intenzivně využívanou for-
mu podpory pronikání českých subjektů na zahraniční trhy. Během jejich existence byly 
(ve spolupráci s MPO, CzechInvestem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace a samotnými univerzitami a podniky) zorgani-
zovány akce v prakticky všech technologicky pokročilých zemích světa (od USA a Brazí-
lie přes Izrael, Finsko až po Japonsko, Čínu či Jižní Koreu). MZV se angažovalo v uzavření 
řady memorand o spolupráci, navázání kontaktů na úrovni týmů, malých a středních 
inovativních firem pro společný vývoj a komercionalizaci nových technologií. 

Projekty ekonomické diplomacie
Jedná se o cíleně zaměřené akce na podporu českého exportu a prezentace českých 
podnikatelských subjektů, jež mohou být realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR 
v různých podobách, jako např. oborové prezentace, byznys fóra, semináře, účasti na vý-
stavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod. Hlavní snahou MZV je podpořit projekty 
v teritoriích a sektorech relevantních pro český export. Každý projekt je posuzován indi-
viduálně s ohledem na potenciální dopad pro české podnikatele a jejich nové příležitos-
ti. Nové sektorové priority hledá především v rámci aplikací moderních technologií s vy-
sokou přidanou hodnotou (včetně informačních, environmentálních a biotechnologií).

24. Viz: http://www.mzv.cz/jnp/.
25. Viz: http://www.czechcentres.cz/.
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Obchodní mise 
Na podporu českých exportérů zavedlo MZV nový model podnikatelských (obchod-
ních) misí doprovázejících ministra zahraničních věcí nebo náměstka ministra při 
jejich cestách do zahraničí.

Setkání s velvyslanci
Podnikatelé stále více vyžadují přímý a intenzivní kontakt s našimi diplomaty působí-
cími v zahraničí. K nejnovějším a zároveň nejžádanějším formám vzájemného kontak-
tu se zařadila vznikající tradice pravidelných neformálních setkání nových velvyslan-
ců s manažery exportních firem, bank a podnikatelských svazů před jejich odjezdem 
do země působení s cílem představit své záměry a seznámit se s aktivitami českých 
firem v dotčených zemích. Zástupci firem a podnikatelského sektoru tak mohou využít 
jedinečnou příležitost osobního seznámení s novým ambasadorem směřujícím do země 
jejich zájmu.

Individuální konzultace s diplomaty
Každý rok se v Praze (obvykle na konci června) koná týdenní setkání českých diplo-
matů zabezpečujících ekonomickou agendu, kteří působí v zahraničí. Během něj mají 
firmy možnost se s diplomaty sejít osobně a prodiskutovat s nimi své plány a postupy 
na zahraničních trzích. 

Spolupráce se zastupitelskými úřady
MZV disponuje unikátní sítí diplomatů s ekonomickou agendou, která tvoří páteřní 
infrastrukturu podpory exportu a rozvoje internacionalizace českých podniků. Tato 
síť plně koresponduje s teritoriálními nároky Exportní strategie ČR a je kompetentní 
poskytnout českým firmám kvalitní obchodně ekonomické informace, kontakty na ob-
chodní partnery nebo doporučit služby právních kanceláří, obchodních komor, bank 
a dalších institucí v zemi působení. 

Spolupráce s honorárními konzuláty
Využívání sítě honorárních konzulátů je příležitost nejen pro pomoc českým občanům 
v nouzi, ale především nástroj pro prosazování ekonomických zájmů ČR v zahraničí. 
Tyto úřady jsou vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají postavení 
tradičního kariérního diplomata a nejsou zaměstnanci MZV. Většinou se jedná o dob-
ře situované občany hostitelských zemí, kteří na vlastní náklady provozují kancelář 
a zaměstnávají asistenty. Kromě pomoci v nouzi a vyřizování konzulárních agend 
mohou být mnozí honorární konzulové dobře využitelní i pro potřeby českých firem 
a podnikatelů.
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Obchodní příležitosti pro české dodavatele v mezinárodních organizacích
V rámci zajišťování vztahů k mezinárodním organizacím a podpory českých ekonomic-
kých zájmů klade MZV velký důraz na maximální využití možností, které nabízí členství 
ČR v mezinárodních organizacích. Jedná se především o zajímavé obchodní příležitosti 
vyplývající z potřeby zajistit rozmanité dodávky zboží a služeb pro fungování jednotli-
vých mezinárodních organizací, do kterých se mohou zapojit i české subjekty.

Program rozvojově-ekonomického partnerství (B2B)
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, jejímž primárním cílem je snižování chudoby 
a plnění Rozvojových cílů tisíciletí, s sebou přináší možnosti pro zvyšování povědomí 
o průmyslové vyspělosti ČR a pro přenos českých technologií.

Při snaze o zvýšení efektivnosti zahraniční rozvojové spolupráce ČR usiluje ministerstvo 
ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou o její dlouhodobou udržitelnost prostřed-
nictvím komerční návaznosti jednotlivých rozvojových aktivit. V mnoha případech se 
díky dobrému jménu, které získala ČR v rozvojových zemích, daří českým firmám násled-
ně kontrahovat významné obchodní zakázky. Bezprostředním cílem programu rozvojo-
vě-ekonomického partnerství je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů 
s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) 
a technologií. Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek 
obyvatel rozvojových zemí a na posilování konkurenceschopnosti místních společností. 
Program má za cíl rozvíjení a stabilizaci tržního prostředí v partnerských zemích. Tento 
nový nástroj je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat 
další podnikatelské příležitosti pro subjekty z ČR i z partnerské země.

Projekt Žijeme v zahraničí26 
MZV podporuje projekt Žijeme v zahraničí, který je novým proexportním řešením. Pro-
střednictvím jedinečné sítě „ekonomicky zajímavých kontaktů“ na krajany pomáhá 
služba tuzemským firmám bořit řadu exportních bariér. V současnosti projekt nabízí 
1868 zahraničních kontaktů ve 115 zemích. Tento originální projekt dává českým 
podnikatelům k dispozici síť kontaktů, která jim pomůže efektivně prověřit exportní 
příležitosti či posílit jejich stávající obchodní pozici v zahraničí. Díky takto získaným 
kontaktům se pak podnikatelé snáze vypořádají například s nedostatkem obchodních 
styků na lokální úrovni, s neznalostí místního jazyka u netradičních destinací nebo 
s nízkou informovaností o ekonomickém potenciálu dané země. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu27 
MPO disponuje řadou programů a nástrojů, které podporují export českých produktů 
a služeb i v oblasti KKP. Institucí zaměřenou přímo na podporu exportu a zřizovanou 
MPO je agentura CzechTrade (viz níže např. program Design pro konkurenceschopnost).

26. Viz: http://www.zijemevzahranici.cz.
27. Viz: http://www.mpo.cz/.
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CzechTrade a CzechInvest28 
CzechTrade je agentura specializující se na podporu exportu podřízená MPO. Jejím cí-
lem je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu 
na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Cílem Ex-
portní strategie pro léta 2012−2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, 
jejich podpora při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diver-
sifikace vývozu nebo zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. Relevantní 
a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli. CzechTrade 
disponuje řadou unikátních nástrojů, jak informace nejen získávat, ale jak je i rychle 
předávat českým firmám a tím zvyšovat jejich šance na úspěšný vstup na zahraniční 
trhy. Nabídka služeb pro exportéry vychází ze tří nosných pilířů Exportní strategie 
(Zpravodajství pro export, Rozvoj exportu a Rozvoj obchodních příležitostí), je po-
skytována společně zahraniční sítí MPO, centrálami agentur CzechTrade a CzechInvest 
a v neposlední řadě regionálními kontaktními místy, přítomnými ve všech krajích ČR.

Portfolio služeb zahrnuje čtyři základní oblasti:

– služby zahraniční sítě MPO v teritoriích

– exportní poradenství v ČR

– informační služby

– vzdělávání

Specifickou službou CzechTrade je tzv. Zelená linka pro export.

Zelená linka pro export (dále jen ZLPE)
Hlavním úkolem ZLPE je zprostředkovat informace a být prvním kontaktním místem pro 
podnikatele, kam se mohou obrátit na počátku své cesty k úspěšnému exportu. ZLPE 
společně s informačním portálem Businessinfo.cz, jejichž zřizovatelem je MPO, před-
stavují informační zdroje, které slouží především k úspoře času při přípravě exportu. 
Kromě informací o exportu ZLPE zprostředkovává informace týkající se také importu.

Mapa oborových příležitostí29 
Byla sestavena MZV ve spolupráci s CzechTrade a funguje jako nástroj podpory eko-
nomické diplomacie prostřednictvím hledání oborových příležitostí českého exportu. 
Je výsledkem analýzy, jejímž cílem je identifikovat perspektivní možnosti uplatně-
ní českých podniků na zahraničních trzích a přiblížit tak potenciálním exportérům 
přehled o konkrétních příležitostech vývozu do konkrétních teritorií. Nicméně mapa 
nezahrnuje ve výčtu KKP, přestože některé jejich obory jsou v ní obsaženy. 

28. Viz: http://www.czechtrade.cz/ a http://www.czechinvest.org/.
29. Viz: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html.
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Podle své charakteristiky se zaměřuje především na sektory s nevyužitým potenciálem, 
přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifi-
ka místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích 
stabilně roste poptávka a v současné době v nich není plně využitý exportní potenciál 
ČR. Seznamy pro jednotlivé země byly verifikovány ze strany podnikatelských asociací.

Klastry – nástroj na podporu internacionalizace
Klastr je geograficky koncentrované seskupení nezávislých firem a přidružených in-
stitucí, které si navzájem konkurují, ale také kooperují a jejichž vazby mají potenciál 
k upevnění a zvýšení konkurenceschopnosti. Vznik a rozvoj klastrů podporuje agen-
tura CzechInvest. Téma internacionalizace se dotýká všech klastrových organizací, 
které v ČR dosud působí − viz Národní klastrová asociace.30 Vyhledávání spolupráce se 
zahraničními klastry, zapojování se do společných mezinárodních projektů a klastro-
vých platforem, vytváření zázemí pro expandující členské firmy klastru v zahraničí či 
vznik silných oborových evropských metaklastrů je trend, který podporuje i Evropská 
komise v rámci své klastrové politiky. 

3/3 Nástroje podpory a podporovatelé v jednotlivých oblastech KKP
Následující přehled uvádí nejdůležitější existující nástroje podpory a podporovatele 
v jednotlivých vybraných oblastech KKP.

3/3/1 Kinematografie a audiovize
Oblast je podporována komplexně, z různých zdrojů a různou formou. Jako jediná ze 
všech KKP je podporována i formou investičních pobídek. Hlavními aktéry podpory 
jsou Státní fond kinematografie a Národní filmový archiv, ve kterém působí České fil-
mové centrum, Česká filmová komise a Kancelář programu EU Kreativní Evropa – dílčí 
program MEDIA.

Státní fond kinematografie31 
Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb., 
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zá-
kon o audiovizi). Standardními výdaji fondu jsou platby autorských honorářů a provize 
prodejcům licencí.

30. Viz: http://www.nca.cz/cs/.
31. Viz: http://www.fondkinematografie.cz.
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Státní fond kinematografie podporuje zejména:

– distribuci kinematografických děl

– propagaci českých kinematografických děl

– filmové festivaly a přehlídky v oblasti kinematografie

–  přiděluje koprodukční statut podle úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o fil-
mové koprodukci

– přiděluje filmové pobídky

Filmové pobídky nejsou spojeny přímo s podporou exportu KKP, ale především s pod-
porou tuzemského trhu. Nicméně přispívají k exportu podpořených českých projektů 
a brandingu České republiky (propagace filmových lokací) následnou distribucí. Pod-
pora ve formě tzv. filmových pobídek se řídí zákonem o audiovizi32 a dále Statutem 
fondu.33 Pobídku lze poskytnout na audiovizuální dílo (dále jen AVD), které je alespoň 
částečně realizováno v ČR a je buď hraným, nebo animovaným filmem určeným pro dis-
tribuci v kinech nebo pro televizní vysílání nebo dokumentárním filmem určeným pro 
distribuci v kinech a pro televizní vysílání nebo epizodním dílem televizního seriálu.

Pobídku lze poskytnout pouze takovému AVD, které vyhovuje tzv. kulturnímu testu 
a není pornografické povahy ani neschvaluje násilí nebo neuráží lidskou důstojnost. 
Výrobcem nebo koproducentem AVD musí být český subjekt (podle sídla a registrace 
u plátce daně); nelze tedy pobídku poskytnout AVD, které je českým subjektem pouze 
zakázkově vyráběno pro zahraničního objednatele, není-li současně český subjekt 
jeho koproducentem.

Pobídka činí 20 % uznatelných nákladů, s výjimkou takových, které jsou odměnami 
zahraničním hercům nebo členům štábu, pokud jsou takové odměny předmětem sráž-
kové daně v ČR – tam činí pobídka 10 %.

České filmové centrum34 
Kancelář ČFC byla založena roku 2002 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi 
s cílem systematicky zviditelňovat současnou českou kinematografii a filmový průmy-
sl především v zahraničí. Po několika letech úzké spolupráce s MK, které také činnost 
ČFC finančně majoritně podporovalo, se od ledna 2013 stalo součástí Národního fil-
mového archivu, příspěvkové organizace MK.

32. Viz: http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/zakon-o-audiovizi.pdf.
33. Viz: http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/statut-statniho-fondu-kinematografie.pdf.
34. Viz: http://filmcenter.cz.
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Hlavní náplní činnosti ČFC je propagace české kinematografie. K tomu slouží celá řada 
projektů a aktivit, které ČFC celoročně realizuje. Lze je rozdělit do několika základních 
kategorií:

–  propagační činnost − zastupování české kinematografie na významných meziná-
rodních festivalech a trzích (Berlín, Cannes, Clermont-Ferrand, Locarno, Benátky, 
Toronto, Busan ad.), pravidelná spolupráce přibližně se 60 filmovými festivaly, 
členství v zahraničních organizacích, koordinace propagačních aktivit v rámci 
festivalů v ČR, pořádání přehlídek českých filmů, komunikace s asi 80 festivaly 
krátkometrážní tvorby, pořádání kombinovaných programů krátkých filmů atp.

–  publikační činnost − vydávání ročních katalogů, DVD, newsletterů, katalogů při-
pravovaných projektů a dalších pravidelných či příležitostných publikací o čes-
kém filmu a filmovém průmyslu

–  informační činnost − poskytování aktuálních informací o stavu české kinemato-
grafie a filmového průmyslu

–  networking − navazování a udržování kontaktů v oblasti mezinárodního filmové-
ho průmyslu a zprostředkování potřebných kontaktů jak českým filmovým profe-
sionálům, tak i zahraničním institucím, organizacím, produkcím a distribučním 
společnostem s cílem napojit se na již existující i nové struktury fungující 
v této oblasti

–  konzultační činnost a vzdělávání − komunikace s mezinárodními vzdělávacími 
programy, organizacemi, koprodukčními trhy, konzultace pro české profesionály

Jednou z důležitých aktivit ČFC je organizace pravidelných, často i putovních přehlí-
dek českých filmů v zahraničí, které vznikají nezřídka ve spolupráci s Českými centry 
nebo se zastupitelskými úřady dané země či ve spolupráci se zahraničními partnery 
(kina, festivaly, nadace atd.). 

Česká filmová komise35 
ČFK je oficiální národní filmová kancelář, která podporuje a propaguje audiovizuální 
produkci v ČR a zároveň poskytuje domácím i zahraničním filmovým producentům 
informace a rady pro efektivní natáčení.

ČFK propaguje ČR jako atraktivní filmovou destinaci a slouží zahraničním filmařům jako 
vstupní brána do českého audiovizuálního průmyslu. Je prostředníkem mezi lokálními 
a zahraničními společnostmi a institucemi. Napojuje zahraniční filmové tvůrce na lo-
kální partnery, infrastrukturu a místní úřady a pomáhá koordinovat jejich aktivity.

Na druhé straně nabízí ČFK českým producentům podporu při jednáních s úřady státní 
správy a samosprávy, propojení s regiony vstřícnými k filmovým produkcím, ale také 
informace o filmových kancelářích v Evropě i ve světě.

35. Viz: http://www.filmcommission.cz/cs.
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Služby kanceláře zahrnují především:

–  poskytování všech relevantních informací o podmínkách a možnostech filmo-
vání v ČR od nutných povolení k natáčení přes lokace až po aktuální právní 
předpisy

–  propojování zahraničních producentů s odpovídajícími místními partnery − po-
skytování kontaktních informací na poskytovatele služeb, zařízení apod.

– podpora při předběžných obhlídkách lokací

– komunikace s národními a místními orgány

– poradenství o finančních a koprodukčních možnostech

Kancelář ČFK byla založena v roce 2004 v rámci neziskové organizace Česká filmová 
komora, o. p. s., a od ledna 2013 je součástí Národního filmového archivu, příspěv-
kové organizace MK. Kancelář je členem European Film Commissions Network a Asso-
ciation of Film Commissioners International. 

Kreativní Evropa − dílčí program MEDIA36 
Dílčí program MEDIA je součástí programu EU Kreativní Evropa a navazuje na před-
chozí generaci programu MEDIA 2007. Vznikl v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování 
konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. 
Od roku 1991 je program implementován v rámci pěti- až sedmiletých období. Sou-
časný program Kreativní Evropa − MEDIA byl zahájen 1. ledna 2014 a potrvá do konce 
roku 2020.

Zeměmi zapojenými do dílčího programu MEDIA jsou v současné době všechny člen-
ské státy EU, státy patřící do Evropského hospodářského prostoru (Island a Norsko) 
a Bosna a Hercegovina.

Program je otevřen i kandidátským zemím EU a potenciálním kandidátům, jako jsou 
Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie a Ko-
sovo, a zemím zapojeným do Politiky sousedství: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Li-
bye, Palestina, Sýrie a Izrael. Nečlenské země EU se mohou stát členy programu 
na základě zvláštních smluv a musí uhradit vstupní poplatek za účast v programu. 

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. eur. 
Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 000 eur).

Finanční podporu může získat každá společnost nebo organizace, jejíž projekt spl-
ní kritéria stanovená pro přidělení této podpory. O podporu je možné žádat pouze 
v rámci pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí.

36. Viz: http://www.mediadeskcz.eu.
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Finanční podpora dílčího programu MEDIA pokrývá tyto oblasti audiovize:

–  podpora producentů

–  vývoj filmových a televizních projektů a videoher 

–  televizní programy − mezinárodní televizní koprodukce

–  distribuce evropských filmů v kinech

–  selektivní podpora 

–  automatická podpora 

–  podpora sales agentů 

–  vzdělávací programy pro filmové profesionály (vývoj scénářů, management a fi-
nancování, nové technologie)

–  filmové festivaly

–  přístup na trh 

–  evropské filmové trhy, burzy námětů, koprodukční fóra

–  on-line distribuce

–  video on demand

–  práce s publikem

3/3/2 Design

Design pro konkurenceschopnost 2013–201437 
Interní projekt agentury na podporu obchodu CzechTrade v rámci operačního progra-
mu Podnikání a inovace 2007−2013 zahrnuje aktivity zaměřené na posílení mezi-
národní konkurenceschopnosti průmyslových podniků prostřednictvím efektiv-
ního využívání designu v inovačním procesu. Agentura v rámci projektu vyhlásila 
otevřenou výzvu k zasílání přihlášek a podpora byla určena na realizaci projektů 
zaměřených na oblast zpracovatelského průmyslu a služeb v souladu se seznamem 
ekonomických činností CZ-NACE. 

Mezi podporované aktivity patřila například individuální spolupráce s designérem dle 
vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů,38 který je nově přístupný v an-
glické verzi také designérům z EU, nebo propagace průmyslového designu na odbor-
ném zahraničním veletrhu formou společné expozice.

37. Viz: http://www.czechtrade.cz/programy-eu/projekty-czechtrade/design/.
38.  CzechTrade (2013) Adresář designérů CzechTrade. Dostupné [on-line] na: http://www.designers-

database.eu/cz/.
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V rámci projektu byla vydána rovněž publikace Design pro konkurenceschopnost,39 kte-
rá přináší názory odborníků, praktické zkušenosti průmyslových designérů, úspěšné 
případy z projektu Design pro konkurenceschopnost a je určena všem, kdo rozhoduje 
o rozvoji podniků a inovacích – v českém a anglickém jazyce.

Design 2 
V období let 2016–2018 by měl být realizován program s názvem Design 2 navazující 
na program Design pro konkurenceschopnost (2013–2014). Těžiště programu spočívá 
v podpoře českých výrobců pomocí jejich spolupráce s designéry. V období 2016−2018 
se počítá s podporou zhruba 195 konkrétních projektů, rozpočet programu bude asi 
10 mil. Kč40 a umožní mimo jiné i prezentaci designérů na zahraničních veletrzích.

Pro podporu účasti na zahraničních veletrzích v rámci programu OP PIK jsou způso-
bilými žadateli i subjekty KKP.41  

Projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích 
agentury CzechTrade42 
Agentura CzechTrade byla realizátorem projektu SVV 2013−2014 zaměřeného na zvý-
šení marketingové připravenosti zejména malých a středních podniků na zahranič-
ních trzích.43 

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí, která pro-
bíhala i v roce 2015, je podporována z operačního programu Podnikání a inovace 
2007−2013 – program MARKETING. Cílem projektu bylo poskytnout prostřednictvím 
společné účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí 
cílovým skupinám (profesním a oborovým organizacím a individuálním podnikům, 
zejména malým a středním) zvýhodněné služby zaměřené na zvyšování konkuren-
ceschopnosti výrobků a služeb firem se sídlem v ČR na zahraničních trzích. Seznam 
prioritních veletrhů dle jednotlivých oblastí byl každoročně upravován. Mezi klasicky 
podporované obory patřily sklo a bižuterie. V seznamu pro rok 2015 jsou například 
nanotechnologie, design, řemesla, informativní a komunikační technologie, hudební 
nástroje či kamenosochařství. 

39.  CzechTrade. (2015) Design pro konkurenceschopnost. Praha. Dostupné [on-line] na: http://www.
czechtrade.cz/d/documents/01/Design/Design-pro-konkurenceschopnost_publikace2.pdf.

40.  Na podzim 2015 byla podána žádost agentury CzecTrade v rámci OP PIK, programu MARKETING, 
na financování programu Design 2, viz: http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik.

41. Viz: http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik.
42. Viz: http://www.czechtrade.cz/programy-eu/projekty-czechtrade/svv-2013-2014/.
43.  Již v roce 2010 MPO vyhlásilo projekt Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích 

v zahraničí 2009–2012, který byl zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti 
profesních organizací a individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách 
v zahraničí. Realizátorem projektu byla agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou ČR.
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Podpora účasti na specializovaných výstavách a veletrzích bude pokračovat i v na-
vazujícím období Evropských investičních a strukturálních fondů do roku 2020 v rám-
ci programu MARKETING. Jeho hlavním cílem je podpořit efektivní prezentaci malých 
a středních podniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mohou navazovat 
nová obchodní partnerství. Program MARKETING pracuje do roku 2020 s celkovým 
rozpočtem blížícím se 1,5 mld. Kč. Výše dotace se bude pohybovat v rozmezí od 0,2 
do 5 mil. Kč a bude určena malým a středním podnikům na pronájem, zřízení a provoz 
stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, na dopravu vystavovaných exponátů, 
stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a marketingové propagační 
materiály pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě.44 

3/3/3 Informační a komunikační technologie

CzechAccelerator 2011−201445 
Projekt CzechAccelerator agentury CzechInvest byl realizován v rámci operačního 
programu Podnikání a inovace 2007–2013 − program PORADENSTVÍ. Projekt navazo-
val na předchozí úspěšnou pilotní část, která proběhla od dubna roku 2010 do března 
2011 v Silicon Valley v USA.

Projekt CzechAccelerator pomáhal inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním 
na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb 
od zahraničních mentorů. Firmy mohly rozvíjet své manažerské zkušenosti, marke-
tingové dovednosti a zúčastnit se množství seminářů, konferencí a networkingových 
akcí. Společnosti navíc čerpaly příspěvek na právní služby, především na ochranu du-
ševního vlastnictví, služby poradců a místních expertů, ubytování a letenku. Od roku 
2011 proběhlo šest výzev, během kterých bylo podpořeno 39 společností. 

Každá firma se zúčastnila několikaměsíčního pobytu ve vybrané destinaci – na západ-
ním nebo východním pobřeží USA, v Singapuru, Izraeli nebo ve Švýcarsku. Zúčastnit se 
mohly inovativní společnosti podnikající v oboru ICT, biotechnologií, nanotechnologií, 
life sciences, přesného strojírenství, zdravotnické techniky a čistých technologií.

V zahraničních inkubátorech měly firmy k dispozici vybavené kancelářské prostory, mož-
nost navštěvovat velké množství networkingových akcí, příležitost setkat se s investory 
a potenciálními partnery, šanci zlepšit své komunikační a prezentační dovednosti či 
přepracovat podnikatelské plány. Pod obory informačních technologií mohla být zařa-
zena i část subjektů podnikajících v kreativních odvětvích souvisejících s informačními 
technologiemi. Příklad úspěšného projektu je například webový portál Designeros,46 
sloužící jako exkluzivní globální nákupní galerie, která umožňuje návrhářům a umělcům 
prezentovat a prodávat díla on-line.

44. Viz: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/marketing.
45. Viz: http://www.czechaccelerator.cz.
46. Designeros, s. r. o. Dostupné [on-line] na: https://www.designeros.com/cz/page/what-we-do.
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V rámci nového programového období Evropských investičních a strukturálních fon-
dů do roku 2020 by měl pokračovat i projekt CzechAccelerator 2 v rámci programu 
Poradenství 2 zaměřeného na internacionalizaci firem v rámci operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.47 

Podnikatelské subjekty z odvětví digitálního obsahu i jiných KKP mají k dispozici i další 
podpůrné nástroje v rámci OP PIK, z nichž některé se mohou týkat i oblasti interna-
cionalizace a exportu (např. internacionalizace klastrů). Sekce Úřadu vlády pro vědu, 
výzkum a inovace vicepremiéra Pavla Bělobrádka společně s MPO vypracovala v roce 
2015 sérii informačních materiálů popisujících, jak mohou zástupci KKP a digitální eko-
nomiky využít nové dotační programy OP PIK. Materiály představují příklady projektů, 
podporovaných aktivit, harmonogramy výzev či míru podpory, kterou je možné získat. 
V prvním kroku tak poslouží k rychlé nabídce dotačních titulů, ve které se lze snadno 
orientovat a předejít tak zdlouhavému pročítání velkého množství textu.48 

3/3/4 Řemesla

České umění skla49 

Nejedná se o specifický program na podporu exportu, ale o iniciativu, v rámci které 
se spojili skláři, školy, oborové svazy a další instituce. Projekt vznikl za podpory mi-
nisterstev zahraničí, průmyslu a kultury, agentury CzechTrade a Hospodářské komory. 
Sdružení má jedenáct zakládajících členů, mezi nimi jsou například Preciosa, Moser 
nebo Egermann. Sdružení chce při podpoře exportu úzce spolupracovat s obchodními 
rady na českých ambasádách. 

Zvláštní pozornost je soustředěna na ruční práci, přidanou tvůrčí hodnotu práce a její 
popularizaci a zaměřuje své úsilí na to, aby se sklářský a bižuterní průmysl stal samozřej-
mou, trvalou a významnou součástí české kultury a její prezentace doma i v zahraničí.

Mezi hlavní cíle patří: 

–  podpora zejména rukodělné sklářské výroby, proexportní politiky a zaměstnanosti 

–  snaha získávat státní podporu zejména v oblasti exportu a zahraničních aktivit

–  navazování všestranně užitečných vztahů na prioritních a zájmových trzích 
exportu ČR

–  příprava a realizace koordinovaných marketingových projektů na podporu exportu, 
zejména pak projektu Concerto Glassico50 jako stěžejního marketingového nástroje

47. Viz: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/poradenstvi.
48.  OP PIK podporuje nově vznikající průmysly. Dostupné [on-line] na: http://www.vyzkum.cz/

FrontClanek.aspx?idsekce=753961.
49. Viz: http://czechartofglass.com.
50. Concerto Glassico. Dostupné [on-line] na: http://czechartofglass.com/projekty.
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Mezi projekty spolku patří i Český a moravský sklářský klastr,51 jehož posláním je 
vytvoření efektivní a dynamické platformy v rámci českého a moravského sklářství, 
která nabídne interaktivní prostor pro firmy, odborně-vědecká pracoviště a školy spo-
lečně s podpůrnými, dodavatelskými, výzkumnými a doplňkovými institucemi. Zá-
kladní a hlavní činností klastru je podpora a rozvoj tohoto odvětví v jednotlivých 
regionech ČR a v zahraničí. V současnosti směřuje klastr k jedinému cíli: v horizontu 
10 let posílit prestiž českého sklářství a docílit toho, aby zvýšilo svoji konkurence-
schopnost a dostalo se na prestižní pozice doma i v zahraničí. Klastr tím přispívá 
k posílení konkurenceschopnosti v oblastech vědy, výzkumu, inovací a ze své pod-
staty zastřešuje kooperaci mezi sklářským školstvím a průmyslem. V současné době 
má klastr 14 členů.

Z dalších oblastí KKP, jako jsou scénická umění, hudba či výtvarné umění, je většina 
podporována spíše tradiční formou v rámci mezinárodní umělecké spolupráce. Hlav-
ním podporovatelem je MK.

3/3/5 Scénická umění, hudba, výtvarné umění (včetně řemesel a designu) 
a literatura (knihy a tisk)
V souvislosti s podporou exportu můžeme hovořit o následujících čtyřech existujících 
nástrojích v oblastech scénická umění, hudba, výtvarné umění (včetně řemesel 
a designu) a literatura (knihy a tisk):

A)  podpora mobility umělců a dalších kulturních pracovníků formou rezidenčních 
a stipendijních pobytů

B)  podpora exportu v oblasti literatury formou vydávání překladů české literatury 
v zahraničí

C)  podpora krátkodobých explorativních cest pracovníků v oblasti kultury

D)   podpora účasti českých subjektů na zahraničních veletrzích, přehlídkách, fes-
tivalech a fórech s cílem rozšířit distribuci a zvýšit export

51. Český a moravský sklářský klastr. Dostupné [on-line] na: http://czechartofglass.com/klastr.



35

Analýza stávajících strategických materiálů a programů  
na podporu exportu a internacionalizace KKP v ČR / 3

A)  Podpora mobility umělců a dalších kulturních pracovníků formou rezidenč-
ních a stipendijních pobytů

Existuje celá škála možností rezidenčních pobytů umělců, které poskytují a podporují 
různé instituce a organizace po celém světě, ČR nevyjímaje. Rezidenční pobyty mají 
sloužit jako možnost pro soustředěnou uměleckou práci, ale jsou i zdrojem poznání, 
net workingu, čerpání nových zkušeností a inspirace. Existuje rovněž velké množství 
typů rezidencí. Příkladem mohou být umělecké rezidence v průmyslových podnicích, 
v zemědělství atp. Stejně tak hledají možnosti spolupráce s uměním a kreativními po-
stupy i partneři z jiných oborů (firmy, podniky a organizace všeho druhu), které chtějí 
využít působení umělce pro lepší organizaci práce, inovativnost svých služeb a produk-
tů apod. Příkladem takové spolupráce je program uměleckých intervencí ve firmách, 
dlouhodobě realizovaný např. švédskou organizací TILLT. V ČR je realizován pilotní 
projekt KREKR v rámci Plzně 2015 – Evropského hlavního města kultury.

MK každoročně vyhlašuje Program příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely podle zá-
kona č. 203/2006 Sb. Příspěvková organizace ministerstva Institut umění – Divadelní 
ústav (dále jen IDU) pak každoročně již od roku 2004 vyhlašuje Program tvůrčích 
mezinárodních rezidenčních pobytů. Další subjekty, které v ČR a v zahraničí pod-
porují rezidenční pobyty, je možné hledat např. na http://www.culturenet.cz/ nebo 
na webovém portále mezinárodní sítě zaměřené na mobilitu v oblasti kultury On the 
Move,52 kde lze rovněž nalézt celou řadu dalších užitečných informací.

Podpora mobility umělců a dalších kulturních pracovníků je řešena i na úrovni Evrop-
ské komise, která prostřednictvím expertních pracovních skupin vydává doporučení 
a příručky – např. Policy Handbook on Artists‘ Residencies.53 

B)  Podpora exportu v oblasti literatury formou vydávání překladů české litera-
tury v zahraničí

MK podporuje přímý export v oblasti literatury při vydávání překladů české literatury 
(poezie, beletrie, eseje, dramatické texty, komiksy a dětská literatura). O podporu 
žádá zahraniční vydavatel. Grant je hrazen po vydání publikace a je určen prioritně 
na náklady spojené s překladem. 

C) Podpora krátkodobých explorativních cest pracovníků v oblasti kultury
Od roku 2013 IDU poskytuje dvakrát ročně příspěvky na tzv. krátkodobou mobili-
tu (krátkodobé explorativní cesty), a to konkrétně na vysílání účastníků odborných 
konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů 
na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. 

52. Viz: http://on-the-move.org/.
53.  Policy Handbook on Artists‘ Residencies. (2014) Dostupné [on-line] na: http://ec.europa.eu/culture/

policy/cultural-creative-industries/documents/artists-residencies_en.pdf.
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D)  Podpora účasti českých subjektů na zahraničních veletrzích, přehlídkách, 
festivalech a fórech s cílem rozšířit distribuci a zvýšit export 

Jedná se o podporu každoroční národní prezentace na nejdůležitějších veletrzích 
a přehlídkách, a to v kombinaci s vysíláním expertů z jednotlivých oblastí, ať už to 
jsou spisovatelé, nakladatelé, promotéři, programeři atd. 

Konkrétně v oblasti knižního trhu a literatury se jedná o mezinárodní knižní ve-
letrhy např. v Lipsku, Bologni, Frankfurtu či Moskvě, v oblasti hudby pak veletrhy 
MIDEM, WOMEX či EUROSONIC a v oblasti performing arts např. PAMS Korea, TPAM 
Japonsko, Cinars Kanada, APAP v USA či Tanzmesse v SRN. 

V oblasti výtvarného umění a architektury je to především podpora realizace české 
reprezentace na Bienále výtvarného umění a Bienále architektury v italských Be-
nátkách. Národní prezentace se koná ve výstavním pavilonu v Giardini v Benátkách, 
o který se na základě dohody z roku 2002 společně starají a také ho společně využí-
vají Česká a Slovenská republika.

Národní prezentace je podporována MK, a to často ve spolupráci s jeho příspěvkovými 
organizacemi – Národní galerií v Praze (výtvarné umění), IDU (scénická umění, hud-
ba) a Moravskou zemskou knihovnou v Brně (knihy a literatura).

Program Kreativní Evropa – podprogram KULTURA54 

Kromě těchto nástrojů je významným zdrojem podpory v této oblasti evropský program 
Kreativní Evropa – podprogram KULTURA. V novém programu EU Kreativní Evropa pro 
období let 2014–2020 došlo ke sloučení předchozích evropských programů KULTURA 
a MEDIA. Dílčí program KULTURA je i nadále zaměřen především na podporu nezisko-
vých projektů subjektů z kulturních a kreativních odvětví (kromě audiovize). 

Podprogram KULTURA otevřel možnosti financování ve čtyřech oblastech:

– mezinárodní projekty spolupráce

– literární překlady

– evropské sítě

– evropské platformy

Program Kreativní Evropa chce podporovat větší mezinárodní spolupráci mezi sub-
jekty v oblasti kultury i další šíření kultury a uměleckých děl. Důležitá je především 
podpora rozvoje publika pro evropská kulturní a umělecká díla. Program Kreativní 
Evropa chce proto podporovat aktivity, které zajistí dovednosti a know-how pro pře-
chod kulturních a kreativních odvětví na digitální technologie, otestují nové přístupy 
k rozvoji divácké základny a nové obchodní modely. 

54. Viz: http://www.programculture.cz.
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Program Kreativní Evropa by měl vytvořit rovněž nový finanční nástroj – fond, který 
bude garantovat bankovní půjčky pro provozovatele ziskových i neziskových projektů 
v oblasti kultury. Půjčky by měly být komplementární ke grantovému systému, z ně-
hož je kultura nyní financována především.

Program Kreativní Evropa podporuje kromě výše uvedených také projekt Evropské 
hlavní město kultury (v ČR naposledy Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015).

Kromě programu Kreativní Evropa lze na podporu projektů s kulturním a uměleckým 
rozměrem čerpat i v dalších komunitárních programech EU. V programovacím obdo-
bí 2014–2020 se to týká např. programů Erasmus+ (oblast vzdělávání), Evropa pro 
občany (aktivní evropské občanství), Cosme (podpora podnikání), Horizont 2020 
(výzkum) či programů vnější spolupráce, jako tomu bylo doposud. 
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4/  Další Programy na PoDPoru  
exPortu Kultury  

Mezinárodní visegrádský fond55 
Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrad Fund) vznikl v roce 2000 
a představuje nejvýznamnější nástroj na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti 
kultury v rámci zemí Visegrádské skupiny (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Po-
skytuje finanční prostředky na společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací 
projekty, výměny mládeže, rozvoj turismu a na přeshraniční spolupráci. Většina pří-
jemců grantů jsou nevládní organizace, obce a místní samosprávy, univerzity, školy 
a další veřejné instituce i jednotliví občané. Fond spravuje také projekt na podporu 
rezidenčních pobytů Visegrad Artists Residencies Programme (VARP), který byl vy-
tvořen v roce 2006 za účelem usnadnění mobility a výměny umělců. Program nabízí 
tříměsíční rezidenční pobyty pro umělce; žadatel musí mít pro svůj pobyt schválený 
projekt organizací v Polsku, Maďarsku či na Slovensku.

Česko-německý fond budoucnosti56 
Tato mezistátní instituce je konkrétním výsledkem Česko-německé deklarace z roku 
1997. Jejím posláním je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci a po-
skytovat za tímto účelem finanční podporu partnerským projektům z obou zemí. Fond 
budoucnosti obdržel na financování svých úkolů v období let 1998 až 2007 od obou 
vlád částku 84 886 389 eur, která byla jako příjmy fondu poskytována po dobu prvních 
čtyř let jeho existence. Činnost fondu byla původně rozvržena na 10 let. Na základě 
dohody mezi vládami obou zemí v roce 2007 byl nadační majetek fondu navýšen. ČR 
přispěla do fondu první splátkou ve výši 75 mil. Kč, Spolková republika Německo vložila 
7,5 mil. eur. V roce 2008 byly schváleny dotace ze státních rozpočtů obou zemí, česká 
strana přispěla dalšími 75 mil. Kč a německá strana 5 mil. eur. Díky těmto příspěvkům 
je zajištěna nadační činnost fondu na dalších 10 let. Fond poskytuje podporu projek-
tům týkajícím se oblastí kultury, vědy, vydávání publikací, obnovy památek, sociálních 
projektů a menšin, partnerství obcí i zájmových sdružení a uděluje stipendia. V oblasti 
kultury podporuje fond koncerty, výstavy, setkání umělců, divadelní a taneční před-
stavení, autorská čtení, filmové nebo hudební festivaly. Mezi již několikrát podpořené 
festivaly patří Dny české kultury v Drážďanech, festival Uprostřed Evropy, Pražský di-
vadelní festival německého jazyka a Festival českého umění a kultury v SRN. Fond bu-
doucnosti podporuje také mnohé menší akce, na nichž je prezentováno umění sousední 
země nebo které vznikají za spolupráce českých a německých umělců. V oblasti výstav 
jsou podporovány jak výtvarné projekty, tak výstavy s kulturněhistorickou tematikou.

55. Viz: http://visegradfund.org.
56. Viz: http://www.fondbudoucnosti.cz. 
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Fond spolupráce Středoevropské iniciativy57 

Fond uděluje finanční podporu kulturním projektům v rámci aktivit spolupráce, které 
mají charakter malých mezinárodních projektů typu seminářů, workshopů, tréninko-
vých kurzů apod. v jedné z oblastí spolupráce zaměřené na podporu mezikulturního 
dialogu a respektování kulturní rozmanitosti. Mezikulturní dialog je chápán ve velmi 
širokém smyslu, mezi podpořenými akcemi jsou také klasické kulturní akce. Fond 
poskytuje na tyto typy projektů podporu do výše 50 % celkových nákladů projektu, 
maximálně však 30 tis. eur na projekt. Žadateli mohou být subjekty z veřejného i sou-
kromého sektoru. Projekty spolupráce jsou podporovány od roku 2002 a do fondu 
přispívají všechny členské státy. 

Česko-polské fórum58 
Česko-polské fórum vzniklo na základě Memoranda o porozumění, které podepsali mi-
nistři zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a Radosław Sikorski v roce 2008 v Praze. 
Základním posláním fóra je podpora rozvoje stávajících a vzniku nových společných 
iniciativ nevládních subjektů obou zemí. V rámci fóra jsou podporovány projekty 
nevládních organizací, obcí, krajů, škol, výzkumných institucí a dalších subjektů. 
Ministerstva zahraničí obou zemí se tak snaží stimulovat další rozvoj a prohlubování 
česko-polských vztahů. Projekty schvalují jednou ročně programové rady Česko-pol-
ského a Polsko-českého fóra při zasedání v Praze a ve Varšavě. Mezi vhodnými a pod-
porovanými aktivitami jsou i společné kulturní projekty a akce, například koncerty, 
festivaly, kde je hlavní partner z Polska.

57.  Viz: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/cei_stredoevropska_iniciativa/index.
html a http://www.ceinet.org.

58. Viz: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum.
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5/  FinanČní nástroje na PoDPoru exPortu 
ČesKých Kulturních ProDuKtů a služeb 
Do zahraniČí

Možnými, přestože ne primárně zaměřenými nástroji státní podpory exportu kultur-
ních statků a služeb jsou Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., (dále 
jen EGAP) a Česká exportní banka, a. s., (dále jen ČEB). Více o celé státní podpoře 
v Exportní strategii České republiky pro období 2012 až 2020.

Exportní garanční a pojišťovací společnost59

EGAP je specializovaná státní úvěrová pojišťovna. Jako součást státní podpory exportu 
poskytuje vývozcům a bankám financujícím vývoz ochranu před rizikem nezaplacení 
z komerčních i teritoriálních důvodů. EGAP od samého počátku své existence, tedy 
od roku 1992, plně hradí veškeré provozní náklady, včetně výplat pojistných plnění 
poškozeným klientům, z výnosů z vlastní činnosti a funguje jako soběstačný, ale při-
tom cíleně a opět v dlouhodobém horizontu de facto neziskový nástroj státní podpory 
exportu. EGAP byla založena jako akciová společnost plně vlastněná státem. ČR svá 
akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR, MPO, MZV a Mini-
sterstva zemědělství ČR. Ve své činnosti se řídí zákonem o pojišťovnictví a zákonem č. 
58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. 
Státní podpora spočívá v ručení státu za závazky, vyplývající z uzavřených pojistných 
smluv, a je považována za standardní nástroj podpory exportu s rychlou návrat-
ností vložených prostředků, za nástroj výrazně prorůstový a protikrizový, používaný 
ke stimulaci ekonomiky ve všech vyspělých zemích. Státem podporované vývozy se 
řídí souborem pravidel OECD a EU, která zajišťují, že si vývozci z jednotlivých zemí 
nekonkurují rozsahem státní podpory, ale výlučně kvalitou a cenou zboží a služeb. 

Česká exportní banka, a. s.60 
ČEB je jako nedílná součást systému státní podpory exportu připravena poskytnout 
vývozcům financování vývozu a spolu s ním také další finanční služby tak, aby byly 
komplexně pokryty potřeby související s exportem. Je to specializovaná bankovní in-
stituce pro státní podporu vývozu přímo a nepřímo vlastněná státem. Vznikla v roce 
1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky.
Banka klade důraz na komplexnost nabídky produktů financování vývozu. V poslední 
době vidí svou úlohu vedle financování exportu zboží a služeb také v nabídce finan-
cování inženýrských, především liniových staveb v zahraničí. Realizuje rovněž řadu 
modelů strukturovaného a projektového financování. Českým investorům poskytuje 
výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo 
kapitálově vstoupit do zahraničních firem. Rovněž výrazně rozšířila služby financová-
ní malých a středních podniků, jejichž činnost je svázána s exportem.

59. Viz: http://www.egap.cz.
60. Viz: http://www.ceb.cz.
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6/  analýza zahraniČních PostuPů a Praxí
Jako příklady zahraničních postupů byly zvoleny dvě severské země Finsko a Švédsko, 
sousední Rakousko a dále Španělsko. Uvedeny jsou nejdůležitější strategické doku-
menty, podpůrné programy a jednotliví aktéři.

6/1 Finsko

Cultural Export Promotion Programme 2007−2011, Ministerstvo školství a kul-
tury Finska 
Závěrečná zpráva programu z roku 2012 Cultural exportation is visible, leads to renewal 
and has an impact61 shrnuje implementaci a výsledky programu. Ukazuje, že export 
kultury se stal významnou součástí byznysu, přestože původního ambiciózního plánu 
na ztrojnásobení hodnoty kulturního exportu se nepodařilo dosáhnout.62 Rovněž se 
ukázalo, že potřeby celého sektoru přesáhly možnosti programu. Nicméně se program 
stal účinnou platformou spolupráce mezi jednotlivými příslušnými ministerstvy − 
například školství a kultury, pro zaměstnanost a hospodářství či zahraničních věcí.

Strategie kulturní politiky do roku 2020, Ministerstvo školství a kultury Finska63 
Strategie kulturní politiky do roku 2020 se zaměřuje na ekonomiku kultury a její kon-
kurenceschopnosti, a to s cílem umístění Finska do roku 2020 mezi top země celého 
světa, pokud se jedná o duševní vlastnictví a kreativitu.

Národní rozvojový program Programme for Business Growth and Internationaliza-
tion of Creative Industries 2007−201364 
Program byl kofinancován z Evropského sociálního fondu a koordinátorem se stala 
nově vzniklá instituce Creative Industries Finland − viz dále. 

Vládní program (2011–2015), Ministerstvo zaměstnanosti a ekonomiky65 
Vládní program (2011–2015) zahrnuje množství opatření s cílem rozvoje podnikání 
a obchodu v kreativních průmyslech, a to včetně podpory exportu a marketingu v kre-
ativních odvětvích.

61.  Ministry of Education and Culture. (2012) Cultural exportation is visible, leads to renewal and has an 
impact. Dostupné [on-line] na: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/
liitteet/OKM31.pdf?lang=fi.

62. Tamtéž, viz Assesses the implementation and results of the programme.
63. Viz: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Kulttuuripolitiikan_strategia_2020?lang=en.
64.  Viz: http://www.rakennerahastot.fi/vanhat_sivut/rakennerahastot/tiedostot/ESR_keh_ohj_A4_

esittelyt_englanniksi/Competence/the_development_programme_for_business_growth_and_
internationalisation_in_the_creative_industries.pdf.

65. Viz: http://www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=2727.
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Arts Promotion Centre Finland (TAIKE)66 
Státní instituce pod Ministerstvem školství a kultury původně existovala pod ná-
zvem Arts Council. Později se přejmenovala na Arts Promotion Centre Finland s cílem 
více akcentovat export a kulturní spolupráci v oblasti umění. Granty jsou směřovány 
především na zahraniční kulturní spolupráci, export a výměnné projekty v různých 
oblastech umění. 

Creative Industries Finland (CIF)67 
Creative Industries Finland zprostředkovává informace a služby pro oblast kreativ-
ních průmyslů. Pravidelně zveřejňuje novinky, data a fakta, napomáhající většímu 
porozumění a rozvoji kreativní ekonomie, realizuje workshopy a další akce, které 
zároveň vytvářejí platformu pro networking a koordinaci rozvoje aktivit na národní 
i mezinárodní úrovni. CIF byl založen v roce 2008 jako koordinátor národního rozvo-
jového programu Ministerstva školství a kultury Programme for Business Growth and 
Internationalization of Creative Industries 2007−2013, viz výše.

Creative Tampere68 

Organizace Creative Tampere byla založena v roce 2012 s cílem zlepšit kreativní eko-
nomii v regionu Tampere. Hlavní náplní je vedení, trénink, projekty v jednotlivých 
odvětvích, z nichž je řada zaměřena právě na export (např. projekt Klub Tampere) či 
vytvoření centra pro kreativní průmysly. V roce 2013 zorganizovala Světové kreativní 
forum, největší výroční konferenci pro kreativní ekonomii. 

Cirkus Info Finland69 
Cirkus Info Finland zajišťuje informační služby o finském cirkusu doma i v zahraničí. 
Zajišťuje rovněž statistiky, mimo jiné i o vývozu finského cirkusu.

Dance Info Finland70 
Hlavním úkolem Dance Info Finland je mimo zlepšení statutu současného tance ve Fin-
sku rovněž zvýšení povědomí o finském tanci v zahraničí. Instituce vyvíjí dlouhodobé 
formy spolupráce např. s Japonskem či Koreou, pravidelně se účastní zahraničních ve-
letrhů. Každoročně rovněž zveřejňuje statistické údaje o tanci (Dance Statistics), které 
zahrnují data o místu, počtu představení i návštěvníků finského tance v zahraničí.

66. Viz: http://www.taike.fi/en/frontpage.
67. Viz: http://www.creativeindustries.fi.
68. Viz: http://www.luovatampere.fi.
69. Viz: http://www.designforum.fi/en.
70. Viz: http://www.danceinfo.fi/dance-info-finland/about-us-2/dance-info-finland-s-tasks-and-activities/.
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Design Forum Finland71

Design Forum Finland je organizace propagující finský design. Mezinárodní projekty 
jsou zaměřeny na zvýšení exportu designových výrobků a služeb, na jejich internaci-
onalizaci a zviditelnění. Hlavními cílovými destinacemi jsou střední Evropa, Rusko, 
Japonsko a USA. 

Finnanimation72 
Finnanimation je nezisková organizace založená finskými producenty v oblasti filmo-
vé animace v roce 2005. Zajišťuje velké množství různých propagačních a exportních 
aktivit po celém světě.

Finnish Film and Audiovisual Export (FAVEX)73 
FAVEX je sdružení, které napomáhá propagaci, marketingu a prodeji finských kultur-
ních děl a služeb s audiovizuálním obsahem v oblasti televize, filmu a publicistiky. 
FAVEX slouží jako kontaktní bod jak pro finské produkční společnosti, tak pro zahra-
niční nákupčí a distributory v audiovizuálním průmyslu stejně jako pro malé a střední 
podniky v tomto sektoru. Zároveň je reprezentantem a mluvčím pro otázky zahrnující 
mezinárodní vztahy a export, a to ve spolupráci s dalšími profesními organizacemi, 
které působí ve stejném sektoru nebo se zabývají exportem jiného kulturního obsahu 
(hudba, design, umění či literatura).

Finnish Film Foundation74 
Hlavním úkolem Finské filmové nadace je podpora a rozvoj domácí filmové produkce, 
distribuce a prezentace. Je rovněž zodpovědná za export finského filmu. Cílem za-
hraniční propagace je zlepšit znalost a povědomí o finské kinematografii a v širším 
kontextu rovněž o celé finské kultuře v zahraničí. Zaměřuje se na prezentaci finských 
filmů na řadě zahraničních festivalů a při dalších událostech. Každoročně zveřejňuje 
statistická data včetně mezinárodní distribuce finské kinematografie.

Finnish Literature Exchange (FILI)75 
FILI je odborná a exportní organizace, která podporuje překlad, tisk a vydávání finské 
literatury v zahraničí. Rovněž se stará o zvyšování povědomí o finské literatuře v za-
hraničí. Zároveň v této souvislosti uděluje i cestovní granty finským autorům k účasti 
na propagačních akcích a čteních. Finsko bylo v roce 2014 hlavní zemí na Mezinárod-
ním knižním veletrhu ve Frankfurtu. 

71. Viz: http://www.designforum.fi.
72. Viz: http://www.finnanimation.fi.
73. Viz: http://www.favex.fi.
74. Viz: http://www.ses.fi.
75. Viz: http://www.finlit.fi.
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Finnish Theatre Information Centre (TINFO)76 
TINFO spolupracuje s profesionály z oblasti divadla, mimo jiné za účelem lepšího 
touringu. Publikuje výroční statistiky o divadle a zajišťuje informace a poradenství 
v oblasti mezinárodní mobility. Mezi mnoha aktivitami této instituce jsou i gran-
ty na překlady finského dramatu, které využívají mezinárodní potenciál jako jedno 
z evaluačních kritérií. 

FINNVERA77

FINNVERA nabízí finanční řešení pro start-upy, jejich růst, internacionalizaci a ex-
port. Jedná se o oficiální exportní úvěrovou agenturu. Příkladem úspěšné spolupráce 
může být finská architektonická kancelář PES-Architects exportující své designové 
služby do Číny právě prostřednictvím spolupráce s agenturou FINNVERA.

Finpro78 
Finpro prostřednictvím své části Export Finland buduje růst a úspěch malých a středních 
podniků na mezinárodních trzích. Soustředí se na podporu exportu prostřednictvím své 
části Export Finland, ale také na podporu investic ve Finsku a propagaci turistického 
ruchu. Internacionalizace a export jsou podporovány řadou programů, poradenskou 
činností, ale i networkingem. Jedním z úspěšných programů je Luovimo, viz níže.

Luovimo79 
Luovimo je mezinárodní prorůstový program pro firmy z oblasti kreativních průmyslů. 
Napomáhá mezinárodnímu růstu, usnadňuje vstup na trh a networking a sdílí infor-
mace mezi podniky z různých odvětví. Zvláště se soustředí na oblast hudby, filmu, TV 
a rozhlasu, na scénická umění, design a herní průmysl. Luovimo je financován z pro-
středků Ministerstva ekonomiky a zaměstnanosti a Ministerstva školství a kultury. 

Music Finland80 
Music Finland byl založen v roce 2012, a to sloučením Music Export Finland a Finnish 
Music Information Centre. Music Export Finland byl založen již v roce 2002 dvanácti 
různými skupinami a organizacemi jako exportní partnerství. Cílem bylo usnadnění 
propagace, marketingu a prodeje finské populární hudby do zahraničí. V roce 2005 se 
Music Export Finland stal exportní asociací, která reprezentuje celý sektor finského 
hudebního průmyslu. 

76. Viz: http://www.tinfo.fi.
77. Viz: https://www.finnvera.fi.
78. Viz: http://www.finpro.fi/web/finpro-eng/internationalization. 
79. Viz: http://www.exportfinland.fi/luovimo.
80. Viz: http://musicfinland.fi.
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Neogames81 

Neogames je nezisková organizace, jejímž posláním je akcelerace, koordinace a pod-
pora rozvoje finského herního klastru. Je to zastřešující organizace pro celý sektor 
herního průmyslu od byznysu po vzdělávání a výzkum. Je to rovněž informační cent-
rum, které slouží vývozu a internacionalizaci finského herního průmyslu do zahraničí. 
Každoročně zveřejňuje statistiky ze sektoru.

Network for Cultural Export82

Webová stránka založená na propagaci finského Cultural Export Programmu 2007−2011. 
Poskytuje všechny dostupné informace o skončeném programu včetně závěrečné zprávy 
v anglickém jazyce. 

6/2 Švédsko
Ve Švédsku neexistuje žádná speciální strategie na podporu rozvoje KKP v souvislosti 
s jejich exportem a internacionalizací, nicméně existuje jednotná strategie rozvoje 
KKP. Velmi zásadním faktem je i to, že všichni důležití hráči od ministerstev kultury, 
zahraničních věcí a průmyslu až po firmy společně spolupracují s jedním cílem − po-
sílení růstu KKP.

Swedish Arts Council83 
Švédská rada pro umění naplňuje jednotlivá opatření státní kulturní politiky. Mezi 
nimi je i internacionalizace kulturní sféry, která by měla zároveň splňovat specifické 
potřeby pracovníků z různých odvětví kultury.

Prioritně existují konkrétní systémy podpory internacionalizace a vývozu v oblasti 
literatury, hudby a divadla. Mezi dlouholeté nástroje podpory patří granty na pře-
klady švédské literatury do zahraničí či granty pro zahraniční agentury a vydavatele 
na cestu na knižní veletrh v Göteborgu. Od roku 2013 Rada rovněž připravuje národ-
ní prezentace na specializovaných veletrzích a přehlídkách v zahraničí (Tanzmesse, 
knižní veletrhy, Cinars, APAP apod.). Švédská rada pro umění podporuje i organizace, 
které podporují mezinárodní kulturní výměnu a účastní se mezinárodních sítí.

Rada vypisuje celkem čtyřikrát ročně výzvy na zahraniční touring, výstavy, umělecké 
výměny v oblasti scénických umění, výtvarného umění, ale např. i uměleckých řeme-
sel. Dvakrát ročně pak vypisuje výzvy na výrobu, distribuci a mezinárodní propagaci 
nahrávané hudby, třikrát ročně pak v oblasti literatury na zahraniční literární překla-
dy a pětkrát ročně na akce spojené s propagací překladu švédské literatury. 

81. Viz: http://www.neogames.fi.
82. Viz: http://www.kulttuurivienti.fi.
83. Viz: http://www.kulturradet.se.
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Export Music Sweden84 
Export Music Sweden (dále jen ExMS) působí v rámci hudebního průmyslu a hlavním 
cílem je pomoci švédským umělcům nalézt vhodné obchodní a kulturní kontakty 
na mezinárodním hudebním trhu. Podporuje a koordinuje švédskou účast na meziná-
rodních hudebních veletrzích, seminářích, festivalech a dalších podobných akcích. 
Stejně důležitou součástí činnosti je poskytování školení a know-how pro švédský 
hudební průmysl, jak nejlépe proniknout na mezinárodní trh, např. praktické infor-
mace o získávání pracovních povolení mimo EU. ExMS se zasazuje o užší spolupráci 
švédského hudebního průmyslu s dalšími oblastmi, např. filmem či videohrami. 

Swedish Film Institute85 
Švédský filmový institut podporuje zahraniční propagaci švédského filmového prů-
myslu. Spolupracuje s producenty na zajištění financování filmové produkce, včet-
ně vyhledávání koproducentů, a dále prezentuje švédské filmy na nejdůležitějších 
filmových festivalech. Zároveň institut shromažďuje a zveřejňuje výroční statistiky 
o švédském filmovém průmyslu, včetně dat o zahraničních prodejích švédského filmu.

Ministerstvo zahraničních věcí86 
Ministerstvo iniciovalo tzv. kalendář propagace s cílem zviditelnění hudby, módy, fil-
mu, literatury a švédské kuchyně prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí. 
Hlavním cílem je jednak podpora KKP a zvýšení jejich exportu a dále zesílení národ-
ního brandu prostřednictvím KKP. Ministerstvo vše koordinuje především prostřednic-
tvím Švédského institutu,87 který mimo jiné podporuje švédskou účast na vybraných 
profesních veletrzích a dalších mezinárodních akcích. Oproti Ministerstvu kultury, 
které nemá mezi svými prioritami přesahy do dalších oblastí KKP, Ministerstvo zahra-
ničí a jeho instituce mezi hlavními sektorovými prioritami mají film, hudbu či lite-
raturu, ale i počítačové hry, módu, design, marketingovou komunikaci a literaturu. 

Svensk Form88 
Svensk Form je nezisková organizace podporovaná přímo státem za účelem propagace 
švédského designu a uměleckých řemesel jak ve Švédsku, tak především v zahraničí. 
Využívá k tomu např. jeden z nejstarších časopisů o designu a architektuře Form,89 
který má několik set zahraničních abonentů, či prostřednictvím účasti na zahranič-
ních konferencích, veletrzích, výstavách a organizováním zahraničních odborných 
návštěv ve Švédsku. Zároveň Svensk Form organizuje v řadě švédských měst Pecha 
Kucha setkání a tím přispívá k internacionalizaci a diverzitě ve společnosti.

84. Viz: http://www.exms.com.
85. Viz: http://www.sfi.se.
86. Viz: http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-for-foreign-affairs/.
87. Viz: https://eng.si.se/about-si/.
88. Viz: http://svenskform.se/en/about-svensk-form/.
89. Viz: http://www.formmagazine.com/en.aspx.
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Business Sweden90 
Švédská obchodní komora nabízí profesionální služby k internacionalizaci švédských 
firem. Má na 150 konzultantů po celém světě. Je partnerem Symbio Create – projektu, 
který má napomoci švédským kreativním firmám v internacionalizaci. Symbio Create 
koordinuje zahraniční tripy (market visits), zajišťuje marketingové aktivity a národní 
pavilony na mezinárodních výstavách a veletrzích.

The Swedish Agency for Economic and Regional Growth91 

Agentura se zaměřuje na podporu ekonomického růstu, mimo jiné posilováním malé-
ho a středního podnikání v KKP. V oblasti mezinárodní dimenze se jedná především 
o následující priority: podnikání v oblasti kulturního a kreativního vzdělávání, rozvoj 
kompetencí kulturních organizací a podniků, především pak v oblasti nových médií, 
podpora spolupráce nových modelů spolupráce mezi kulturou a podnikáním a podpo-
ra inovací a designu.

6/3 Španělsko
Španělsko a především Katalánsko se problematice KKP věnují systematicky již dlou-
hou dobu a mají též řadu studií na téma export a internacionalizace kultury a dopo-
ručení ke zlepšení (Staines, Mercer, 2013).

Národní zahraničně-kulturní akční plán, Ministerstvo zahraničních věcí a spolu-
práce92

Od roku 2011 má Španělsko v platnosti první vládní strategický dokument, který byl 
vypracován ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Plán stanovuje společné strategie 
k internacionalizaci KKP.

Kulturní strategie, Ministerstvo vzdělávání, kultury a sportu93 
V roce 2012 ministerstvo přijalo novou kulturní strategii Plan Estratégico General 
2012−2015. Tento strategický dokument zahrnuje rovněž silný internacionalizační pr-
vek směřující k posílení brandu Španělska v zahraničí. Plán zahrnuje zlepšení podmínek 
pro internacionalizaci KKP, konkrétně podporou španělské kinematografie v zahraničí, 
podporou výtvarného umění, oblasti performing arts a hudby dotacemi iberoamerickým 
programům a spolupráce.

Od roku 2011 má ministerstvo v kompetenci také rozvojový plán pro KKP Plan de 
Fomento de las Industrias Culturales y Creativas.94 

90. Viz: http://www.business-sweden.se/en/Trade/.
91. Viz: http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/englishpages.4.21099e4211fdba8c87b800017332.html.
92. Viz: http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx.
93.  Viz: http://www.mcu.es/principal/docs/novedades/2012/PlanEstrategicoGeneral2012-2015.pdf  

a http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales.html.
94.  Ministerio de Cultura. (2011) Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas. Dostupné  

[on-line] na: http://www.calameo.com/read/0000753350b1ce9d39fb9.
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Ministerstvo jednak přizpůsobilo svoji vnitřní strukturu novému konceptu a dále po-
stupuje podle plánu v podpoře a rozvoji jednotlivých oblastí KKP na národní i regio-
nální úrovni. Plán obsahuje rovněž množství nástrojů internacionalizace KKP od ma-
lých grantů pro mladé kulturní profesionály k účasti na mezinárodních festivalech 
a obchodních trzích v Evropě až po velké cílené podpory rozvoje KKP směrem do za-
hraničí. 

Kromě toho ministerstvo spravuje i státní program půjček pro KKP.

CREA SGR95

Státní půjčkový program na podporu budování kapacit malých a středních podniků 
v oblasti KKP, včetně internacionalizačních strategií KKP.

ICEX96 
ICEX je státní exportní a investiční agentura. Jedním ze strategicky podporovaných 
sektorů jsou i KKP. Již v roce 2007 byl proto připraven první z internacionalizačních 
programů na podporu KKP, který zahrnoval celou řadu propagačních a prezentačních 
akcí, jež byly realizovány prostřednictvím husté sítě kanceláří ICEX celkem v 77 zemích 
celého světa.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)97 
Státní institut kinematografie a audiovizuálních děl slouží k regulaci a finanční podpoře 
v oblasti kinematografie a audiovize. Podporuje propagaci španělské kinematografie 
a audiovize jak na národní, tak mezinárodní úrovni, zajišťuje národní prezentace na za-
hraničních filmových festivalech a přehlídkách, vyjednává zahraniční koprodukční do-
hody, reprezentuje Španělsko v koprodukčních programech a regionálních organizacích.

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)98 
Tento institut je rovněž založen a financován Ministerstvem kultury a zaměřuje se 
na oblast scénických umění a hudby. Jedním z jeho cílů je zahraniční propagace for-
mou přímé i nepřímé podpory. Podporuje například platformu Sound from Spain, která 
je zaměřena na prezentaci španělské hudby na mezinárodních hudebních veletrzích. 
Zároveň od roku 2013 ve spolupráci s Acción Cultural Española realizuje tzv. visiting 
program k zajišťování účasti zahraničních odborníků na španělských festivalech. Má 
rovněž svůj program krátkodobé mobility k účasti španělských umělců na prestižních 
festivalech a událostech v zahraničí. 

95. Viz: http://www.creasgr.com/CREASGR_Sectores.asp.
96. Viz: http://www.icex.es.
97. Viz: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html.
98. Viz: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas.html.
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Zinc Shower99 
Akce je od roku 2013 každoročně organizována v Madridu za podpory Ministerstva 
kultury. Jedná se o celonárodní setkání španělských podnikatelů, investorů a dalších 
profesionálů v oblasti KKP. Snaží se tak podpořit podnikatelské projekty a usnadnit 
networking.

Katalánsko

ACCIÓ100 
Katalánská státní agentura podporuje internacionalizaci katalánského inovativního 
podnikání.

Barcelona Design Centre101 
Design centrum je podporované katalánskou vládou a mimo jiné provozuje program 
na podporu exportu designu do zahraničí.102 Tento internacionalizační program slouží 
k propagaci brandu barcelonského designu (tedy produktů a služeb „made in Barcelo-
na“) a zároveň je z něj podporována účast profesionálů a firem na veletrzích, konferen-
cích a dalších cestách k průzkumu trhu a navázání obchodních kontaktů.

Cambra del Llibre103 
Katalánská knižní komora je nezisková profesní organizace sdružující katalánské knih-
kupce, distributory, vydavatele a další podnikatelské subjekty pohybující se v oblasti 
knižního průmyslu a přispívá k exportu katalánských knih.

Creative Catalonia104 
Institut Català de les Empreses Culturals (Katalánský institut pro kulturní organizace) 
je státní instituce zaměřená na podporu katalánského kulturního průmyslu. Byla zalo-
žena v roce 2002 a má své pobočky i v zahraničí, a to v Berlíně, Bruselu, Londýně a Pa-
říži, a tím napomáhá internacionalizaci katalánských KKP. Mezi hlavní služby patří ko-
ordinace katalánské účasti na mezinárodních veletrzích, festivalech a trzích, průzkum 
trhu a konzultační služby spojené s exportem a internacionalizací projektů, vytváření 
propagačních a marketingových nástrojů a podpora účasti v zahraničních médiích. 

  99. Viz: http://zincshower.com.
100. Viz: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/.
101. Viz: http://www.bcd.es/en/page.asp?id=1.
102. Viz: http://www.bcd.es/en/page.asp?id=143.
103. Viz: http://www.cambrallibre.cat/.
104. Viz: http://www.gencat.cat/cultura/icec.
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Catalan Films & TV105 
Organizace byla založena s cílem podpory internacionalizace katalánských audiovizu-
álních společností, vytvoření místních, národních i mezinárodních kontaktů a k pod-
poře účasti katalánských producentů a společností na trzích a festivalech. Audiovizu-
ální sektor je podporován především formou showcasů s cílem zvýšení mezinárodního 
zviditelnění a povědomí o katalánské produkci a partnerství.

Institut Ramon Llull106 
Institut byl založen s cílem propagace katalánského jazyka a kultury v zahraničí. Mezi 
jeho aktivity patří podpora překladů do jiných jazyků, podpora internacionalizace 
uměleckých děl či mezinárodního povědomí o výtvarném umění.

Andalusie

CLAND107 
CLAND je obchodní klastr působící v regionu Andalusie. Sdružuje společnosti, které 
působí v oblasti rozvoje technologických inovací a digitálního obsahu, a snaží se 
o propojování různých subjektů s cílem vytváření inovativních projektů a nových ob-
chodních modelů v digitálním průmyslu. Jednou z priorit je i mezinárodní podnikání 
– mezinárodní mise a podpora internacionalizace a exportu. 

Baskicko

EIKEN – Audiovisual Cluster of the Basque Country108 
EIKEN je obchodní klastr složený z nejdůležitějších společností v Baskicku s cílem 
tvorby a šíření obsahu, produktů a služeb v audiovizuálním sektoru, a to včetně in-
ternacionalizace sektoru.

105. Viz: http://www.catalanfilms.cat/en/index.jsp.
106. Viz: http://www.llull.cat.
107. Viz: http://www.cland.es.
108. Viz: http://www.eikencluster.com.



6/4 Rakousko

Creativ Wirtschaft Austria (CWA)109 

Kreativní ekonomika Rakouska je organizace, která se dlouhodobě věnuje zvyšování 
povědomí o rakouském kreativním průmyslu (kam zařazuje architekturu, design, hud-
bu, knižní a vydavatelský průmysl, umělecké aktivity, reklamu, rozhlas a TV, video 
a film, software a hry, knihovny a muzea, ale i botanické a zoologické zahrady), a to 
jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Vydává komplexní zprávy o kreativní ekono-
mice v Rakousku. V roce 2015 byla zveřejněna v pořadí již šestá zpráva (první zpráva 
je z roku 2003) o KKP Rakouska.110 

CWA je integrální součástí Rakouské obchodní komory. Mezi její aktivity patří rovněž 
posilování kapacit, advokacie a budování znalostního hubu. Je partnerkou iniciativy 
EVOLVE – programu na podporu kreativních podnikatelů, viz dále v textu.

Austria Design Net111

Austria Design Net je iniciativa, která sdružuje sedm nejdůležitějších rakouských 
institucí v oblasti designu. Jejím cílem je propagace rakouského designu v zahraničí 
a účast na nejdůležitějších zahraničních veletrzích a dalších designových akcích.

Austrian Film Commission112 
Rakouská filmová komise je organizace, která se soustavně věnuje propagaci rakouské 
kinematografie ve světě. Cílem je zvýšení povědomí o rakouské filmové tvorbě v za-
hraničí a upevnění pozic na mezinárodním trhu. Komise reprezentuje rakouský film 
na nejdůležitějších filmových festivalech a trzích. 

Austrian Film Institute113 

Rakouský filmový institut je národní agentura sloužící k podpoře kinematografie a fil-
mové tvorby a zvyšování její kvality stejně jako celého rakouského filmového průmys-
lu, a to v Rakousku i v zahraničí. Podporuje výrobu, distribuci i marketing rakouských 
filmů se zaměřením na zlepšování mezinárodní distribuce, především prostřednictvím 
podpory koprodukcí. Některé granty institutu jsou zaměřeny přímo na export a mezi-
národní šíření rakouských filmů, resp. filmů rakouských autorů.

Analýza zahraničních postupů a praxí / 6
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109. Viz: http://www.creativwirtschaft.at.
110. Viz: http://www.creativwirtschaft.at/factsfigures/kreativwirtschaftsberichtecreativ.
111. Viz: http://www.austriadesign.net/AustriaDesignNet/.
112. Viz: http://www.austrianfilms.com/news.
113. Viz: http://www.filminstitut.at.
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Austrian Music Export114 

Iniciativa sloužící propagaci rakouské hudby v zahraničí je společným partnerstvím 
Rakouského hudebního informačního centra (Music Austria) a Rakouského hudebního 
fondu v úzké spolupráci s organizátory rakouské národní účasti na mezinárodních 
hudebních veletrzích. Portál slouží jako hlavní zdroj pro exportéry v oblasti současné 
rakouské hudby všech žánrů ve všech aspektech. Zajišťuje informace o rakouských 
umělcích a skupinách, vytváří spojení mezi profesionály z hudebního průmyslu a mé-
dii, realizuje cestovní a marketingové granty (ve spolupráci s Federální rakouskou 
ekonomickou komorou) a reprezentuje rakouskou hudby na mezinárodních přehlíd-
kách, konferencích a festivalech. Je členem evropských projektů a sítí. 

Austrian Music Fund115 
Financování Rakouského hudebního fondu je zajištěno sdruženými financemi ze Spol-
kového ministerstva pro vzdělávání a ženy a dále z příspěvků dalších institucí, které 
se zaměřují na export včetně IFPI, rakouských nahrávacích společností či autorsko-
právních a profesních organizací. 

Fond je zaměřen na podporu rakouské profesionální hudební produkce s cílem mimo 
jiné posílit její distribuci a prosazovat Rakousko jako kreativní destinaci. Fond je 
otevřen nejen pro skladatele hudby, ale i pro interprety, producenty, vydavatele a vy-
davatelské labely.

Granty jsou hodnoceny zejména podle kritérií, jakými jsou např. udržitelnost jako 
uměleckého díla typického pro Rakousko, kvalita produkce a jeho použitelnost pro 
domácí i zahraniční publikum. Fond rovněž podporuje zahraniční touring.116 

Bundeskanzleramt – sektion Kunst und Kultur117 
Sekce umění a kultury Úřadu spolkového kancléře podporuje prostřednictvím svých 
grantových programů jak internacionalizaci a export KKP, tak i další formy meziná-
rodní spolupráce, studijní a rezidenční pobyty, cesty či výzkum. 

Jedním z druhů podpory jsou i granty pro komerční výtvarné galerie, které dostávají 
podporu k účasti na zahraničních výtvarných veletrzích.118 Obdobně existují i granty 
k účasti filmových profesionálů na významných zahraničních festivalech a jsou udě-
lovány rovněž pro mladé architekty k získání profesních zkušeností v mezinárodně 
uznávaných architektonických kancelářích v zahraničí. 

114. Viz: http://www.musicexport.at.
115. Viz: http://www.musikfonds.at.
116. Více na: www.toursupport.at.
117. Viz: http://www.kunstkultur.bka.gv.at/site/4859/default.aspx.
118. Viz: http://www.kunstkultur.bka.gv.at/site/8052/default.aspx#a6.
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departure – Creative Center of the Vienna Business Agency119 

departure existuje od roku 2003 jako kreativní centrum Vienna Business Agency. Na-
bízí vídeňským společnostem z oblasti kreativních průmyslů od architektury po mul-
timédia kompletní služby a networkingovou asistenci při internacionalizaci a expor-
tu. Zároveň nabízí velké množství dotačních programů. Mezi ně patří např. program 
curated by_vienna, který zprostředkovává od roku 2009 vídeňským galeriím současné-
ho umění možnost soustavné spolupráce se zahraničními kurátory.120 

designaustria121 
Instituce pro design patří ke třem nejstarším podobným institucím v Evropě, byla za-
ložena v roce 1927. Zastupuje a prezentuje více než 1300 designérů a designérských 
ateliérů v Rakousku i v zahraničí prostřednictvím značky Design in Austria. 

Je partnerem širší platformy, která sdružuje sedm institucí: kromě designaustria také 
designforum Wien, Creative Industries Styria, MAK – Austrian Museum of Applied 
Arts/Contemporary Art, Vienna Design Week, CREATIVE.REGION Linz & Upper Austria 
a departure.122 Cílem platformy je internacionalizace a propagace rakouského designu.

Evolve123

Evolve je iniciativou Spolkového ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství a je-
jím cílem je podpora dalšího rozvoje kulturních a kreativních podniků. Je financována 
společně agenturami Austria Wirtschaftsservice, Kreativwirtschaft a Creativ Wirtschaft 
Austria, které implementují služby poskytované Evolve. Vedle přímé podpory firem 
a projektů z kreativního sektoru Evolve zároveň slouží k propagaci kreativních průmyslů 
a k jejich udržitelnosti. Vytváří platformu, která by měla spojit všechny nejdůležitější 
hráče v sektoru a tím vytvořit lepší postavení jak v Rakousku, tak především v zahraničí. 

go-international124 
Jedná se o společnou iniciativu Wirtschaftskammer Österreich/Rakouské hospodářské 
ko mory a Spolkového ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství. Iniciativa má 
za cíl podporu větší internacionalizace a exportu rakouských produktů. Nabízí kon-
zultační služby, společnou propagaci a další finanční stimuly. V novém programovém 
období do března 2019 na základě úspěchů z předchozího období chce ještě více 
zintenzivnit podporu a přijmout taková opatření, která zvětší dopad na nové zahra-
niční trhy. 

119. Viz: https://viennabusinessagency.at/creative-industries/about-departure/.
120.  Více na: https://wirtschaftsagentur.at/kreativwirtschaft/curated-by-vienna/ueber-curated-by-

vienna/.
121. Viz: http://www.designaustria.at.
122. Viz: www.austriadesignet.at.
123. Viz: http://www.evolve.or.at; http://www.impulse-awsg.at/iP/.
124. Viz: http://www.go-international.at/index.html.
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Advantage Austria125 
Advantage Austria se svými více než 110 pobočkami v 70 zemích je velkým pomocní-
kem potenciálních exportérů při nacházení správných obchodních vazeb v zahraničí. 
Mezi jejich aktivity patří rovněž prezentace rakouských firem zahraničním distributo-
rům a agentům. Součástí jsou samozřejmě podniky z oblasti KKP. 

Austria Wirtschaftsservice126 
Je federální banka, která slouží k implementaci inovativních projektů formou půjček, 
dotací, bankovních záruk a garantovaných výhodných úrokových sazeb v případě, že 
firma nemůže na svůj projekt získat financování z jiných zdrojů. Důležitou součástí 
je i podpora expanze firem z oblasti kreativních průmyslů, a to především v podobě 
programů Impuls.

WKO – Rakouská hospodářská komora127 

Kreativní průmysly jsou její pevnou součástí a komora pravidelně na svých webových 
stránkách informuje o aktuální situaci, trendech a nabídkách v tomto sektoru. 

125. Viz: http://www.advantageaustria.org/international/index.en.html.
126. Viz: http://awsg.at/Content.Node/en/index.en.php a http://www.impulse-awsg.at/iP/.
127. Viz: http://portal.wko.at/wk/startseite_th.wk?sbid=2202.
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7/  teze PoDPory KKP V Čr
V současné době v ČR neexistuje napříč státní správou jednotná strategie podpory 
exportu a internacionalizace KKP, a to ani v rámci stávajících strategických dokumen-
tů. V každém z nástrojů podpory jsou možnosti pro její využití i pro KKP, ale cíleně 
nejsou prioritní, jak je tomu například v sousedním Rakousku či v dalších zemích.

Přímo v resortu kultury existuje cíleně v tuto chvíli podpora účasti na veletrzích, pře-
hlídkách a festivalech, a to především prostřednictvím IDU (oblast performing arts 
a hudby), dále knižního trhu prostřednictvím MK, resp. Moravské zemské knihovny 
v Brně, a podpora filmového trhu prostřednictvím Státního fondu kinematografie. 
Ostatní oblasti KKP nejsou až na výjimky pokryty. 

Na příkladech ze zahraničí můžeme vysledovat několik typů strategického směřování: 

–  cesta specializovaných institucí, které s intenzivní účastí státu podporují inter-
nacionalizaci a export jednotlivých KKP – severská cesta

–  cesta státem usměrňované cílené podpory prostřednictvím programů, většinou 
ve spolupráci více subjektů státní správy i komerční sféry – Rakousko

– kombinace obou přístupů – Španělsko

Stávající strategické dokumenty ČR, především Státní kulturní politika na léta 2015–2020 
(s výhledem do roku 2025) a návrh Koncepce podpory umění na léta 2015–2020, 
podporují vytvoření dalších specializovaných institucí (České literární centrum, Czech 
Music Export Office), které by doplnily již existující subjekty, jakými jsou Česká filmo-
vá komise při Národním filmovém archivu (film) či Divadelní ústav (performing arts). 

Cílem strategie podpory exportu a internacionalizace v ČR by mělo být především 
sjednocení dosavadních nástrojů podpory ve smyslu koordinace existujících proex-
portních aktivit, vytvoření nových nástrojů pro oblasti, kde doposud podpora chybí, 
a jejich jasné zaštítění ze strany státu. 

Pracovní skupina Otevřené metody koordinace pro kulturní a kreativní průmysly v rámci 
své zprávy128 provedla analýzu dostupných příkladů dobré praxe, strategií a podpor 
a doporučila vytváření příslušných politik a opatření na národních úrovních, která by 
dokázala odstranit slabá místa a problémy, jež v současnosti brzdí vývozní potenciál 
evropských KKP. 

128.  Evropská komise. (2014) Zpráva o osvědčených postupech pro strategie na podporu vývozu a 
internacionalizace kulturních a tvůrčích odvětví. Dostupné [on-line] na: http://www.kreativnicesko.
cz/export-kulturnich-a-kreativnich-odvetvi/.
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Pracovní skupina navrhla konkrétní doporučení pro zvyšování vývozního potenci-
álu KKP na evropské úrovni. Z nich vybíráme následující, která slouží zároveň i jako 
příklady pro součinnost na národních úrovních: 

1) Oblast podpory a financování 
–  přidělení konkrétní subvence klíčovým opatřením na podporu vývozu v oblasti 

marketingu a propagace značky

–  zřízení fondu na podporu rozvoje produkce i v jiných segmentech KKP, než jsou 
ty tradiční

–  návrh opatření na posílení kapacit managementu, agentů a dalších zprostřed-
kovatelů

–  zavedení vhodných systémů podpory pro účast společností z KKP na zahranič-
ních festivalech, odborných veletrzích a přehlídkách

–  podpora informovanosti o obchodních modelech se záměrem přilákat více veřej-
ných i soukromých zdrojů financování včetně grantů, půjček, záruk, kapitálu atd.

–  zlepšení součinnosti a koordinace mezi různými programy veřejné podpory 
a programy za účelem vytvoření uživatelsky příjemných způsobů internaciona-
lizace a růstu

2) Oblast práv duševního vlastnictví
–  zajištění vysoké úrovně ochrany autorských a práv souvisejících, včetně účin-

nosti a transparentnosti jak kolektivní správy autorských práv, tak přeshranič-
ního udělování licencí 

–  angažování se ve třetích zemích s cílem zlepšit prosazování jejich právních 
předpisů v oblasti autorských práv a boje proti pirátství

–  spolupráce na rozvoji metod vyhodnocování hodnoty práv duševního vlastnictví 
a nehmotných aktiv s cílem usnadnit jejich využívání jako záruk subjektů KKP 
za účelem získání garancí, půjček a dalšího financování

3) Oblast spolupráce a zviditelňování KKP
–  podpora národních a mezinárodních sítí a klastrů v KKP s cílem lépe podporovat 

vývoz kultury z EU, její internacionalizaci a otevírání zahraničním trhům

–  rozvíjení evropské přeshraniční podpory pro účely vývozu mimo EU pod její 
záštitou pro konkrétní klastry

–  organizace udílení cen nebo pořádání soutěží v zájmu zvýšení viditelnosti vý-
vozu a internacionalizace 

–  realizace kampaní za účelem zvyšování informovanosti s příklady osvědčených 
postupů s důrazem na to, jak by ostatní odvětví mohla mít v oblasti vývozu 
prospěch ze spolupráce s KKP

–  pořádání výstav na evropské úrovni i ve třetích zemích
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129.  Kapitola Východiska a strategie podpory KKP v ČR v rámci publikace: Žáková, Eva, a kolektiv. (2015) 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – Svazek II. – Stav, potřeby a trendy. Institut 
umění − Divadelní ústav. Dostupné [on-line] na: http://www.idu.cz/media/document/mapovani-
kkp2_final.pdf.

4) Oblast odborného a dalšího vzdělávání a odborné přípravy
–  příprava a rozvoj pobídek pro výměnu informací mezi vzdělávacími institucemi, 

které poskytují mezinárodní rozměr jak pro KKP, tak pro podpůrné disciplíny 
(umělecký management apod.), a podpora výměny vzdělávacích kurzů mezi uni-
verzitami nebo katedrami

–  zvýšení informovanosti o potřebě začlenit dovednosti obecného řízení a inter-
nacionalizace a vývozu KKP do učebních osnov a v této souvislosti podporovat 
začleňování odborníků do vzdělávacího procesu 

–  podpora vzdělávání v oblasti profesionálního řízení (např. speciální semináře/
workshopy ve spolupráci s vnitrostátními úřady zodpovědnými za vývoz nebo 
těmito úřady prováděné)

–  podpora účasti zprostředkovatelů při školeních a vytváření sítí

–  podpora uznávání dovedností a profesí v kulturních a tvůrčích oblastech pro-
střednictvím financování profesních sdružení 

7/1 Návrh tezí podpory internacionalizace a exportu KKP v ČR
Návrh tezí je východiskem pro přípravu strategických dokumentů. Koncepce podpory 
umění na léta 2015−2020 má jako jeden ze svých úkolů stanovenu přípravu návrhu 
Strategie podpory kulturních a kreativních odvětví, jejíž součástí by měla být i pod-
pora exportu. Následující teze vycházejí z těch obecnějších strategie podpory KKP 
v ČR, které byly vytvořeny v rámci projektu mapování KKP a které mezi mnoha jinými 
oblastmi obsahují i stručné doporučení, týkající se exportu a internacionalizace.129 

Základní analýza potřeb jednotlivých kulturních a kreativních odvětví, která byla 
realizována v rámci projektu Mapování KKP v ČR v letech 2011–2015, dospěla k obec-
nému zjištění, že všechna odvětví jsou sice schopna označit úspěchy konkrétních 
jednotlivců, skupin či firem, nicméně žádné z nich v současnosti nedosahuje úspěchu 
typu české školy, vlny či podobného fenoménu, jako tomu bylo v minulosti (česká 
nová vlna v oblasti filmu, bruselský styl v oblasti designu, úspěchy české architektury 
v období 1. poloviny 20. století apod.) či jako dnes v případě některých evropských 
států (finská architektura a design, dánská filmová škola, severská literatura apod.).

Analýza nicméně dospěla i k následujícím konkrétním zjištěním vztahujícím se ke sta-
novení strategicky prioritních oblastí: 

–  Film – konkurenceschopnými segmenty s největším proexportním potenciálem 
jsou v současné době animovaný a dokumentární film. 
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–  Literatura – konkurenceschopným segmentem s největším potenciálem je 
v současné době dětská (ilustrovaná) literatura.

–  Scénická umění – aktuálně aktivní a poměrně úspěšná v mezinárodním kon-
textu je oblast současného tance a úspěšným fenoménem je nový cirkus, který 
se etabluje do pozice lídra v rámci středovýchodní Evropy. Specifickým českým 
fenoménem je rovněž loutkové divadlo. Potenciál pro prosazení se na asijských 
trzích má i původní český muzikál či nastudování a realizace světových titu-
lů českých souborů. Některé hudební soubory klasické hudby se prosazují též 
v arabských teritoriích a zahraniční ocenění získávají především česká komorní, 
zejména smyčcová tělesa. V zahraničí se prosazují rovněž individuální umělci 
jako pěvci a dirigenti.  

–  Populární hudba − nejlépe se aktuálně v zahraničí prosazují žánry hip hop, rap, 
elektro, jazz a alternativní world music. 

–  Digitální hry – toto odvětví má vysoký exportní potenciál, o čemž svědčí sku-
tečnost, že již několik titulů českých vývojářů dosáhlo celosvětových úspěchů. 

–  Umělecká řemesla − některé uměleckořemeslné výrobky jsou aktuálně úspěš-
nější v zahraničí než u nás. Pojmem je např. česká krajka, skleněné dekorace 
nebo český porcelán. 

–  Design – nejsilnějšími segmenty v ČR jsou produktový a grafický design, sklářské 
výrobky mohou být využity jako brandingový nástroj českého signu. 

–  Odvětví digitálního obsahu – má vysoký proexportní potenciál díky digitálním 
produktům a službám českých subjektů.

U stanovování prioritních oblastí je však nutné mít vždy na zřeteli i potenciál od-
větví, která sice nejsou v současné době konkurenceschopná, ale díky strategické 
podpoře by mohla v budoucnu dosáhnout dobrých výsledků.

Přehled jednotlivých tezí:

Teze I. 
Stanovení strategicky prioritních oblastí KKP, které jsou perspektivní z pohledu 
internacionalizace a exportu
V této souvislosti využít dosavadních výsledků poznání a odborných studií. Od prio-
ritních oblastí KKP se odvíjí i prioritní teritoriální zaměření. Pro každou z prioritních 
oblastí by měla být vytvořena specifická strategie internacionalizace a exportních 
aktivit v úzké spolupráci s nimi či přímo profesionálními zástupci daných oblastí. 
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Teze II.
Posílení a budování silné infrastruktury institucí na podporu exportu KKP
S ohledem na stanovené priority v této souvislosti posílit stávající instituce, které 
úspěšně prosazují české KKP na zahraničních trzích. 

Zároveň napomoci založení a úspěšnému fungování dalších odborných institucí typu 
Czech Export Music Office, Literární centrum či Design centrum. 

Teze III.
Meziresortní spolupráce 
V této souvislosti založit funkční meziresortní komunikační platformu v oblasti in-
ternacionalizace a exportu KKP, jejímž cílem bude lepší využití stávajících dotačních 
programů jednotlivých ministerstev a dalších nástrojů podpory na ministerské i in-
stitucionální úrovni (MK, MZV, Česká centra, MPO, CzechTrade, CzechInvest, MMR, 
CzechTourism, MŠMT, Hospodářská komora a další organizace, případně projekty).

Teze IV.
Vymezení pro oblast KKP ve stávajících nástrojích podpory
Prosadit větší prostor a jasné vymezení pro oblast KKP ve stávajících nástrojích pod-
pory ostatních průmyslů, jako jsou bankovní záruky, půjčky, databáze, zastupování, 
účasti na veletrzích apod.

V této souvislosti rovněž zvýšit podporu účasti na zahraničních přehlídkách, festi-
valech, veletrzích a dalších akcích. Při zahraničních prezentacích je mnohdy vhodné 
spolupracovat s dalšími zeměmi regionu. To se týká především zámořských akcí, ale 
již uskutečněné akce spolupráce dokládají vhodnost spojení i v rámci akcí v Evropě. 
Akcent při zahraniční propagaci, prezentaci a prosazení se na zahraničních trzích by 
měl být kladen na propojení principů tradice a inovace.

Teze V.
Vytvoření doplňkových zdrojů finanční podpory na úrovni měst
V této souvislosti vést účinnou advokacii a nalézt vhodné motivační nástroje na lo-
kální úrovni, které by vedly k novým podpůrným nástrojům i na nižší správní úrovni.

Teze VI.
Podpora marketingu
V této souvislosti cílit na specifika KKP v rámci ostatních marketingových vývozních 
strategií vlády a vytvářet národní branding ČR s obsahem KKP a kreativního potenciálu. 

Teze VII.
Podpora vzdělávání a budování kapacit
V této souvislosti především podporovat management KKP a posilovat jeho sebedůvě-
ru při zahraniční komunikaci, například formou networkingových tripů, vyhledávání 
a zprostředkování nových kontaktů a přímého zastupování.
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Teze VIII. 
Podpora aktivit nezávislých odborných institucí a sítí
V této souvislosti podporovat především iniciativy, které přicházejí přímo z odborné 
veřejnosti a vážou se na zlepšení internacionalizace KKP.

Teze IX.
Podpora sběru statistických dat o exportu v jednotlivých KKP
Statistická data jsou jedním z důležitých nástrojů pro rozhodování o prioritách v jed-
notlivých sektorech KKP. Data je nejlepší shromažďovat v úzké spolupráci s profesní-
mi a odbornými organizacemi. 
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8/záVěr
Cílem studie je zmapovat současnou situaci v ČR a pro porovnání ukázat příklady 
možných zahraničních strategických přístupů. 

Analýza ukázala rozdíly mezi základními a velmi obecnými nástroji na podporu ex-
portu a internacionalizace českých produktů a služeb KKP v ČR a mezi velmi jasným 
a precizním členěním nástrojů podpory těchto průmyslů v několika dalších evrop-
ských zemích. 

Minimálně ve srovnání s Finskem, Švédskem, Španělskem a Rakouskem poukázala rov-
něž na absenci národní shody ohledně zařazení oblasti KKP mezi dynamická odvětví 
národního hospodářství, která potřebují státní podporu pro svůj růst na zahraničních 
trzích. KKP dosud nejsou − až na výjimky − explicitně zahrnuty do žádných z národ-
ních strategických dokumentů zaměřených na konkurenceschopnost a export.

Analýza ukazuje, že dosud není vybudováno ani dostatečné zázemí odborných in-
stitucí, které by mohly přinášet podněty pro lepší exportní politiku státu v oblasti 
KKP. Iniciativy jsou často roztříštěné, kompetence jsou rozdělené bez vzájemné pro-
vázanosti mezi různá ministerstva a instituce, neexistují detailní oborové exportní 
statistiky.

Existuje tak velké množství bariér, které je potřeba postupně odstraňovat. Napomo-
ci by tomu mělo především vytvoření návrhu Strategie podpory a rozvoje kulturních 
a kreativních odvětví v ČR, která bude obsahovat i opatření pro internacionalizaci 
a export KKP, stejně jako udržitelná meziresortní spolupráce, jež může za účasti od-
borné podnikatelské veřejnosti přinést shodu na společném postupu.
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9/seznam zKrateK

APAP − Association of Performing Arts Presenters

AVD – audiovizuální dílo  

BRIC – uskupení Brazílie, Ruské federace, Indie a Číny

CIF – Creative Industries Finland

CINARS − Conférence internationale des arts de la scène

CWA – Creativ Wirtschaft Austria

ČEB – Česká exportní banka

ČFC – České filmové centrum

ČFK – Česká filmová komise

ČR – Česká republika

EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost

EU – Evropská unie

FAVEX – Finnish Film and Audiovisual Export

FILI – Finnish Literature Exchange

ICAA – Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

ICT −  information and communication technologies/informační a komunikační 
technologie

IDU − Institut umění – Divadelní ústav

IFPI − International Federation of the Phonographic Industry

INAEM – Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

KKP – kulturní a kreativní průmysly
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MIDEM − Marché International du Disque et de l‘Édition Musicale

MK – Ministerstvo kultury České republiky

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

MSP – malé a střední podniky

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

NACE –  Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 
Européennes

NAKI –  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
národní a kulturní identity 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development

OP PIK − operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

PAMS – Performing Arts Market in Seoul

SAE – Spojené arabské emiráty

TAIKE – Arts Promotion Centre Finland

TINFO – Finnish Theatre Information Centre

TPAM – Performing Arts Meeting in Yokohama

TV – televizní vysílání

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USA – Spojené státy americké

VARP – Visegrad Artists Residencies Programme

WIPO – World Intellectual Property Organization

WKO – Wirtschaftskammer Österreich

WOMEX − World Music Expo

ZLPE – Zelená linka pro export
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Studie se zabývá exportem a internacionalizací kulturních a kreativních průmyslů 
(dále jen KKP). Obsahuje analýzu stávajících strategických materiálů a programů 
na podporu exportu a internacionalizace KKP v ČR, analýzu zahraničních postupů 
a praxí (Finsko, Švédsko, Španělsko a Rakousko) a návrh tezí podpory internaciona-
lizace a exportu KKP v ČR.

Česká ekonomika patří mezi nejotevřenější na světě a je dominantně orientovaná 
na export. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012–2020 
deklaruje jako svou hlavní vizi přispět k tomu, aby se do roku 2020 stala jednou z 20 
nejkonkurenceschopnějších zemí světa (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2011). 
V současné chvíli má orientace českého exportu podle národních strategií směřovat 
i do služeb s vysokou přidanou hodnotou, např. podle Národního programu reforem 
ČR (do roku 2020). Jedná se především o nastavení institucionálního rámce a vytvo-
ření vhodných podmínek pro využití tohoto potenciálu. Do oblasti služeb a produktů 
s vysokou přidanou hodnotou spadají i výstupy KKP, které však pro zajištění konku-
renceschopnosti na zahraničních trzích potřebují státní strategickou podporu. 

V ČR v současné době neexistuje napříč státní správou jednotná strategie podpory 
exportu a internacionalizace KKP, a to ani v rámci stávajících strategických dokumen-
tů. V každém z nástrojů podpory existují možnosti využitelné i KKP, ale cíleně nejsou 
prioritní, jako je tomu například v sousedním Rakousku či v dalších zemích.

Přímo v resortu kultury existuje cíleně v tuto chvíli podpora účasti na veletrzích, pře-
hlídkách a festivalech, a to především prostřednictvím Institutu umění – Divadelního 
ústavu (oblast performing arts a hudby), dále knižního trhu prostřednictvím Minister-
stva kultury, resp. Moravské zemské knihovny v Brně, a podpora filmového trhu pro-
střednictvím Státního fondu kinematografie. Ostatní oblasti KKP pokryty nejsou, až 
na výjimky. 

Na příkladech ze zahraničí můžeme vysledovat několik typů strategického směřování: 

–  cesta specializovaných institucí, které s intenzivní účastí státu podporují inter-
nacionalizaci a export jednotlivých KKP – severská cesta

–  cesta státem usměrňované cílené podpory prostřednictvím programů, většinou 
ve spolupráci více subjektů státní správy i komerční sféry – Rakousko

–  kombinace obou směrů – Španělsko

Stávající strategické dokumenty ČR, především Státní kulturní politika na léta 2015–2020 
(s výhledem do roku 2025) a návrh Koncepce podpory umění na léta 2015–2020, podpo-
rují vytvoření dalších specializovaných institucí (Českého literárního centra, Czech Music 
Export Office), které by doplnily již existující subjekty, jakými jsou Česká filmová komise 
při Národním filmovém archivu (film) či Divadelní ústav (performing arts). 
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130.  Kapitola Východiska a strategie podpory KKP v ČR v rámci publikace: Žáková, Eva, a kolektiv. (2015) 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR – Svazek II. – Stav, potřeby a trendy. Institut 
umění − Divadelní ústav. Dostupné [on-line] na: http://www.idu.cz/media/document/mapovani-
kkp2_final.pdf.

Cílem strategie podpory exportu a internacionalizace v ČR by mělo být především 
sjednocení dosavadních nástrojů podpory ve smyslu koordinace existujících proex-
portních aktivit, vytvoření nových nástrojů pro oblasti, kde doposud podpora chybí, 
a jejich jasné zaštítění ze strany státu. 

Návrh tezí je východiskem pro přípravu navazujících strategických dokumentů. Koncep-
ce podpory umění na léta 2015−2020 má jako jeden ze svých úkolů stanovenu přípravu 
návrhu Strategie podpory kulturních a kreativních odvětví, jejíž součástí by měla být 
i podpora exportu. Následující teze vycházejí z obecnějších tezí strategie podpory KKP 
v ČR, které byly vytvořeny v rámci projektu mapování KKP a které mezi mnoha jinými 
oblastmi obsahují i stručné doporučení, týkající se exportu a internacionalizace.130 

Základní analýza potřeb jednotlivých kulturních a kreativních odvětví, která byla 
realizována v rámci projektu Mapování KKP v ČR v letech 2011–2015, dospěla k obec-
nému zjištění, že všechna odvětví jsou sice schopna označit úspěchy konkrétních 
jednotlivců, skupin či firem, nicméně žádné z nich v současnosti nedosahuje úspěchu 
typu české školy, vlny či podobného fenoménu, jako tomu bylo v minulosti (česká 
nová vlna v oblasti filmu, bruselský styl v oblasti designu, úspěchy české architektury 
v období 1. poloviny 20. století apod.) či jako dnes v případě některých evropských 
států (finská architektura a design, dánská filmová škola, severská literatura apod.).

Analýza nicméně dospěla i k následujícím konkrétním zjištěním vztahujícím se ke sta-
novení strategicky prioritních oblastí: 

–  Film – konkurenceschopnými segmenty s největším proexportním potenciálem 
jsou v současné době animovaný a dokumentární film. 

–  Literatura – konkurenceschopným segmentem s největším potenciálem je 
v současné době dětská (ilustrovaná) literatura.

–  Scénická umění – aktuálně aktivní a poměrně úspěšná v mezinárodním kon-
textu je oblast současného tance a úspěšným fenoménem je nový cirkus, který 
se etabluje do pozice lídra v rámci středovýchodní Evropy. Specifickým českým 
fenoménem je rovněž loutkové divadlo. Potenciál pro prosazení se na asijských 
trzích má i původní český muzikál či nastudování a realizace světových titu-
lů českými soubory. Některé hudební soubory klasické hudby se prosazují též 
v arabských teritoriích a zahraniční ocenění získávají především česká komorní, 
zejména smyčcová tělesa. V zahraničí se prosazují rovněž individuální umělci 
jako pěvci a dirigenti.  
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–  Populární hudba − nejlépe se aktuálně v zahraničí prosazují žánry hip hop, rap, 
elektro, jazz a alternativní world music. 

–  Digitální hry – toto odvětví má vysoký exportní potenciál, o čemž svědčí sku-
tečnost, že již několik titulů českých vývojářů dosáhlo celosvětových úspěchů. 

–  Umělecká řemesla − některé uměleckořemeslné výrobky jsou aktuálně úspěš-
nější v zahraničí než u nás. Pojmem je např. česká krajka, skleněné dekorace 
nebo český porcelán. 

–  Design – nejsilnějšími segmenty v ČR jsou produktový a grafický design, sklářské 
výrobky mohou být využity jako brandingový nástroj českého signu. 

–  Odvětví digitálního obsahu – má vysoký proexportní potenciál díky digitálním 
produktům a službám českých subjektů

U stanovování prioritních oblastí je však nutné mít vždy na zřeteli i potenciál od-
větví, která sice nejsou v současné době konkurenceschopná, ale díky strategické 
podpoře by mohla v budoucnu dosáhnout dobrých výsledků.

Přehled jednotlivých tezí:

Teze I. 
Stanovení strategicky prioritních oblastí KKP, které jsou perspektivní z pohledu 
internacionalizace a exportu
V této souvislosti využít dosavadních výsledků poznání a odborných studií. Od prio-
ritních oblastí KKP se odvíjí i prioritní teritoriální zaměření. Pro každou z prioritních 
oblastí by měla být vytvořena specifická strategie internacionalizace a exportních 
aktivit v úzké spolupráci s nimi či přímo profesionálními zástupci daných oblastí. 

Teze II.
Posílení a budování silné infrastruktury institucí na podporu exportu KKP
S ohledem na stanovené priority v této souvislosti posílit stávající instituce, které 
úspěšně prosazují české KKP na zahraničních trzích. 

Zároveň napomoci založení a úspěšnému fungování dalších odborných institucí typu 
Czech Export Music Office, Literární centrum či Design centrum. 

Teze III.
Meziresortní spolupráce 
V této souvislosti založit funkční meziresortní komunikační platformu v oblasti in-
ternacionalizace a exportu KKP, jejímž cílem bude lepší využití stávajících dotačních 
programů jednotlivých ministerstev a dalších nástrojů podpory na ministerské i in-
stitucionální úrovni (MK, MZV, Česká centra, MPO, CzechTrade, CzechInvest, MMR, 
CzechTourism, MŠMT, Hospodářská komora a další organizace, případně projekty).
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Teze IV.
Vymezení pro oblast KKP ve stávajících nástrojích podpory
Prosadit větší prostor a jasné vymezení pro oblast KKP ve stávajících nástrojích pod-
pory ostatních průmyslů, jako jsou bankovní záruky, půjčky, databáze, zastupování, 
účasti na veletrzích apod.

V této souvislosti rovněž zvýšit podporu účasti na zahraničních přehlídkách, festi-
valech, veletrzích a dalších akcích. Při zahraničních prezentacích je mnohdy vhodné 
spolupracovat s dalšími zeměmi regionu. To se týká především zámořských akcí, ale 
již uskutečněné akce spolupráce dokládají vhodnost spojení i v rámci akcí v Evropě. 
Akcent při zahraniční propagaci, prezentaci a prosazení se na zahraničních trzích by 
měl být kladen na propojení principů tradice a inovace.

Teze V.
Vytvoření doplňkových zdrojů finanční podpory na úrovni měst
V této souvislosti vést účinnou advokacii a nalézt vhodné motivační nástroje na lo-
kální úrovni, které by vedly k novým podpůrným nástrojům i na nižší správní úrovni.

Teze VI.
Podpora marketingu
V této souvislosti cílit na specifika KKP v rámci ostatních marketingových vývozních 
strategiích vlády a vytvářet národní branding ČR s obsahem KKP a kreativního po-
tenciálu. 

Teze VII.
Podpora vzdělávání a budování kapacit
V této souvislosti především podporovat management KKP a posilovat jeho sebedůvě-
ru při zahraniční komunikaci, například formou networkingových tripů, vyhledávání 
a zprostředkování nových kontaktů a přímého zastupování.

Teze VIII. 
Podpora aktivit nezávislých odborných institucí a sítí
V této souvislosti podporovat především iniciativy, které přicházejí přímo z odborné 
veřejnosti a vážou se na zlepšení internacionalizace KKP.

Teze IX.
Podpora sběru statistických dat o exportu v jednotlivých KKP
Statistická data jsou jedním z důležitých nástrojů pro rozhodování o prioritách v jed-
notlivých sektorech KKP. Data je nejlepší shromažďovat v úzké spolupráci s profesní-
mi a odbornými organizacemi. 
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The study deals with the export and internationalisation of cultural and creative 
industries (hereafter the CCIs). It contains an analysis of the existing strategic materials 
and programmes of support for the export and internationalisation of CCIs in the CR, 
the analysis of foreign practices (Finland, Sweden, Spain and Austria) and the proposal 
of support theses for the internationalisation and export of CCIs in the CR.

The Czech economy is among the most open in the world and is predominantly 
export-oriented. The International Competitiveness Strategy of the CR for the period 
2012–2020 declares as its main vision to contribute to becoming one of the 20 most 
competitive countries of the world by 2020 (Ministry of Industry and Trade, 2011). At 
present, according to the national strategies, e.g. according to the National Reform 
Programme of the CR (by 2020), the Czech export orientation should also be directed 
towards services with high added value. This essentially concerns the setting of an 
institutional framework and the creation of appropriate conditions for using this 
potential. Also the CCI outcomes fall into the area of services and products with 
high added value, however, to ensure competitiveness in foreign markets they need 
a national strategic support.

In the CR there is currently no uniform support strategy for export and 
internationalisation of CCIs across the state administration, not even within the 
existing strategic documents. In each of the support tools there are possibilities 
usable also in CCIs, but specifically they are not a priority, as for example in 
neighbouring Austria or other countries.

Currently in the resort of culture there is a specific support for participation in 
trade fairs, exhibitions and festivals, primarily through the Arts and Theatre Institute 
(performing arts and music), as well as for the book market through the Ministry of 
Culture, or the Moravian Library in Brno, and a support for the film market through 
the State Fund for Cinematography. Other CCI areas are not covered, with some 
exceptions.

Using examples from abroad, we can see several types of strategic directions:

–  The direction of specialized institutions, which with an intense participation of 
the state support the internationalisation and export of individual CCIs – the 
Nordic Way

–  The direction of a state-regulated targeted support through programmes, 
mostly through cooperation of several government entities and the commercial 
sector – Austria

–  Combination of both directions – Spain
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The existing strategic documents of the CR, especially the National Cultural Policy 
for the years 2015–2020 (with prospect till the year 2025) and the draft Concept 
of Support for the Arts for 2015–2020 support the creation of other specialized 
institutions (the Czech Literary Centre, the Czech Music Export Office), which would 
complement the already existing entities, such as the Czech Film Commission at the 
National Film Archive (film) or the Arts and Theatre Institute (performing arts).

The aim of the support strategy for the export and internationalisation in the CR 
should be above all the unification of the existing support tools in the sense of 
coordinating the existing pro-export activities, creating new tools for the areas 
where hitherto the support is lacking, and their clear endorsement from the state.

The proposal of the thesis is a starting point for the preparation of related strategic 
documents. The Concept of Art Support for the years 2015–2020 has set as one 
of its tasks the preparation of the draft Support Strategy for Cultural and Creative 
Industries, part of which should also be the support of exports. The following theses 
are based on more general theses of the CCI support strategy in the CR, which were 
created within the CCI mapping project, and which among many other areas also 
contain concise recommendations concerning the export and internationalization.1 

The basic analysis of the needs of the individual cultural and creative industries, 
which was carried out within the project Mapping of CCIs in the CR in 2011–2015, 
reached a general conclusion that even though all sectors are able to name the 
achievements of specific individuals, groups or companies, all of them currently fall 
short of the type of success achieved in the past by the Czech school, wave or 
similar phenomenon (the Czech new wave in film, the Brussels style in design, the 
achievements of Czech architecture during the first half of the 20th century, etc.), or 
like today in case of some European countries (the Finnish architecture and design, 
the Danish film School, the Nordic literature, etc.).

However, the analysis also brings the following specific findings relating to the 
determination of strategic priority areas:

–  Film – currently animated and documentary films represent the competitive 
segment with the greatest potential for export.

–  Literature – currently children‘s (illustrated) literature is the competitive segment 
with the greatest potential.

1.  The chapter Background and Strategies of Support for CCIs in the CR within the publication: Žáková, 
Eva, et al. (2015) Mapping of Cultural and Creative Industries in the CR – Volume II. – The State, 
Needs and Trends. The Arts and Theatre Institute. Available [online] at: http://www.idu.cz/media/
document/mapovani-kkp2_final.pdf.
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–  Performing arts – the area of contemporary dance is currently active and 
quite successful in the international context, and the phenomenon of the new 
circus that has established itself into the leading position within Central and 
Eastern Europe is also successful. Also the puppet theatre is a specific Czech 
phenomenon. There is a potential for success in the Asian markets also for 
the original Czech musicals or adaptations of world titles by Czech ensembles. 
Some classical music ensembles are also successful in the Arab territories 
and international awards are obtained mainly by the Czech chamber music 
and especially string ensembles. Also individual artists, such as singers and 
conductors are successful abroad.

–  Popular music – currently hip hop, rap, electro, jazz and alternative music 
world are the genres most successful abroad.

–  Digital games – this industry has a high export potential, as evidenced by the 
fact that several titles of Czech developers have already achieved global success.

–  Arts and crafts – some arts and crafts products are currently more successful 
abroad than at home, e.g. the Czech lace, glass decorations and the Czech 
porcelain.

–  Design – the product and graphic design is the strongest design segment in 
the Czech Republic, glass products can be used as the branding tool of Czech 
design.

 –  Digital content sector – has a high export potential thanks to digital products 
and services of Czech entities.

In determining priority areas, however, it is necessary to always keep in mind also 
the potential of the sectors, which although not currently competitive could thanks 
to the strategic support achieve good results in the future.

Overview of individual theses:

Thesis I 
Determining strategically priority areas of CCIs that are promising in terms of 
internationalisation and export
In this context, use the existing results of knowledge and professional studies. Also 
the priority territorial focus is based on the priority CCI areas. For each of the priority 
areas there should be a specific strategy of internationalisation and export activities 
created in close cooperation with or directly by the professional representatives of 
the given areas.
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Thesis II
Strengthening and building a strong institutional infrastructure to support the 
CCI export 
With regard to the priorities set in this context, strengthen the existing institutions 
that successfully promote Czech CCIs in foreign markets.

At the same time assist in the establishment and successful operation of other 
professional institutions like the Czech Music Export Office, the Literary Centre or the 
Czechdesign (Design Centre).

Thesis III
Interdepartmental cooperation
In this context, establish a functional inter-departmental communication platform 
in the area of internationalisation and export of CCIs aimed at better utilization 
of the existing grant programs of individual ministries and other support tools at 
ministerial and institutional levels (Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs, 
Czech Centres, Ministry of Industry and Trade, CzechTrade, CzechInvest, Ministry of 
Regional Development, CzechTourismus, Ministry of Education, Youth and Sports, 
Chamber of Commerce and other organizations or projects).

Thesis IV
Definition of the CCI area within the existing support tools
Promote greater space and a clear definition of the CCI area within the existing 
support tools of other industries, such as – bank guarantees, loans, databases, 
representation, participation in fairs etc.

In this context also increase the support for participation in foreign exhibitions, 
festivals, fairs and other events. During foreign presentations it is often appropriate 
to cooperate with other countries in the region. This applies particularly to overseas 
events, but the already realized cooperation events demonstrate the suitability of such 
cooperation even within Europe. During foreign promotion and presentation on foreign 
markets accent should be placed on linking the principles of tradition and innovation.

Thesis V
Creating additional sources of financial support at the city level
In this context, conduct an effective advocacy and find appropriate motivational tools 
at the local level, which could lead to new support tools also at lower administrative 
levels.
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Thesis VI
Marketing support
In this context, target the CCI specificities within other marketing export strategies 
of the government and create the national branding of the CR containing CCIs and 
a creative potential.

Thesis VII
Support for training and capacity building
In this respect, especially support the CCI management and strengthen their 
confidence in international communication, for example through networking trips, 
searching and mediating new contacts and direct representation.

Thesis VIII 
Support for the activities of independent professional institutions and networks
In this context, especially support initiatives that come directly from the professional 
community and are related to improving the CCI internationalisation.

Thesis IX
Support for collecting statistical data on exports in the individual CCIs
Statistical data are one of the important tools for deciding on priorities in the 
individual CCI sectors. It is best to gather data in close cooperation with professional 
organizations.
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