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Průběh jednání

1) Zahájení veřejného projednání a představení Strategie rozvoje kultury 
a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022–2027

Setkání uvedla a veřejnost přivítala Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora.
Zástupce zpracovatele MgA. Olga Škochová Bláhová představila nově vznikající Strategii 
rozvoje kultury a kreativních průmyslů. Stručně informovala o tom, co je to strategie a 
k čemu bude sloužit, představila pracovní skupinu a realizační tým, nastínila, jaké aktivity 
směřující k tvorbě strategie již proběhly a jaké ještě budou probíhat, a následně detailněji 
představila právě dokončovanou návrhovou část tohoto dokumentu.

2) Podněty plynoucí z diskuze s veřejností

VIZE ROZVOJE

● Měla by být zmíněna i Univerzita Palackého v Olomouci. 

Odpověď: Ve vizi nejsou zmíněny konkrétní instituce, fenomén energie mladých lidí je 
zmíněn. Pokud v písemné zpětné vazbě zazní nápad, který téma lépe vyjádří, bude 
zapracován.

● Zamyslet se, zda na úkor mladého a energického nevypadává kulturní dědictví.

Odpověď: Strategie neobsahuje všechno, obsahuje věci, které chceme podstatně rozvíjet 
nebo měnit, to co nám jde dobře a dobře se o to staráme, nemusí ve strategii být. Kulturní 
dědictví je zmíněno v interakci s živou kulturou jako nosné téma pro rozvoj. Pokud něco 
není ve strategii, neznamená to, že to přestáváme dělat. Strategie je pouhým nástrojem 
řízení kvality. 

● Nevidíme ve vizi festivaly.

Odpověď: Festivaly v kontextu vize jsou obsaženy v tezi dynamické kulturní nabídky. 



● Teze o soukromém fondu je moc konkrétní. 

Odpověď: Bude přeformulováno do obecnější roviny, spolupráce se soukromým sektorem.

PILÍŘE

● Jakým způsobem budou měřeny indikátory?

Odpověď: Metodika popisu indikátorů bude stanovena dle metodiky strategického řízení 
MMOl tak, aby byly indikátory měřitelné. Pravidla implementace zároveň umožňují změnu 
indikátorů.

● Do jaké míry bude realizován monitoring tisku? (vazba na indikátor)

Odpověď: Metoda monitoringu tisku bude popsána ve spolupráci a dle praxe MMOl a 
zřizovaných organizací.   

OSTATNÍ

● Vypadává duchovně kulturní dědictví.

Odpověď: Strategie neobsahuje všechno, obsahuje věci, které chceme podstatně rozvíjet 
nebo měnit. Spolupráce muzeí, univerzity i arcibiskupství bude určitě potřebná v rozvoji 
aktivity, která se týká muzejní čtvrti. 

● Fond ve spolupráci se soukromými subjekty - nemusí být definováno jako fond, 
může tam být obecně spolupráce se soukromými subjekty, uvidí se, k čemu se 
dospěje. 

Odpověď: Bude zapracováno v duchu komentáře.

● Zamyslet se nad složením řídící skupiny, posílit roli kulturní komise.

Odpověď: Finální způsob pravidel implementace bude koordinován i s koncepcí sportu, 
aby bylo řízení realizace obou strategií co nejjednodušší pro odbor. 

● Nutnost posílení stávajícího oddělení kultury.

Odpověď: Potřebu posílení odboru kultury vede politická reprezentace i vedení odboru v 
patrnosti. 

● Zřízení administrativy akčního plánu musí být propojeno s financováním.

Odpověď: Ano, dle pravidel implementace budou projekty akčního plánu na další rok vždy 
zpracovány i s dopady do rozpočtu dle metodiky strategického řízení MMOl.

● Bude i grafické zpracování dokumentu Strategie? 

Odpověď: Ano, počítá se s tím.




