Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor

PŘÍLOHY
Příloha 1 Seznam a definice ekonomických činností v oblasti kultury podle klasifikace CZ-NACE
Kulturní sektor (tradiční odvětví)
Oblast

Kulturní dědictví

Kategorie CZ-NACE
91.01
91.02

47.79 (část)
90.01
90.02
90.04
90.03
74.20

Ekonomická činnost
Činnosti knihoven a archivů
Činnosti muzeí
Provozování kulturních památek, historických staveb
a obdobných turistických zajímavostí
Ostatní maloobchod s novým zbožím
ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Scénická umění
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Provozování kulturních zařízení
Umělecká tvorba
Fotografické činnosti

85.52

Umělecké vzdělávání

91.03
47.78 (část)

Scénická umění
Výtvarná umění
Kulturní a umělecké
vzdělávání
Umělecká řemesla
Oblast

Knihy a tisk

odd.14,15,16,23,25,31,32,43
(vybraná umělecká řemesla)
(část)
Kulturní průmysly (audiovizuální a mediální sektor)
Kategorie CZ-NACE
58.11
58.13
58.14
74.30
47.61

Ekonomická činnost
Vydávání knih
Vydávání novin
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Maloobchod s knihami
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým
zbožím
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
Pořizování zvukových nahrávek a hudební
vydavatelské činnosti
Maloobchod s audio- a videozáznamy
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních
programů
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních
programů
Promítání filmů
Pronájem videokazet a disků
Maloobchod s audio- a videozáznamy
Rozhlasové vysílání
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
Vydávání počítačových her

47.62
63.91
Hudba

59.20
47.63 (50%)
59.11
59.12

Film a video

59.13

Rozhlas
Televize
Videohry

59.14
77.22
47.63 (50%)
60.10
60.20
58.21

Kreativní průmysly (tvůrčí sektor)
Oblast
Architektura
Reklama
Design

58

Kategorie CZ-NACE
71.11
73.11
74.10

Ekonomická činnost
Architektonické činnosti
Činnosti reklamních agentur
Specializované návrhářské činnosti
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Příloha 2 Seznam a definice zaměstnání v oblasti kultury podle klasifikace CZ-ISCO
Kategorie CZ-ISCO

Zaměstnání

2161

Stavební architekti

2162

Zahradní a krajinní architekti

2163

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

2166

Grafici a výtvarníci v multimédiích

2354

Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

2355

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

2621

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

2622

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oblastech

2641

Spisovatelé a příbuzní pracovníci

2642

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

2643

Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

2651

Výtvarní umělci

2652

Hudebníci, zpěváci a skladatelé

2653

Tanečníci a choreografové

2654

Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

2655

Herci

2656

Moderátoři v rozhlasu, televizi a ostatní moderátoři

2659

Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení

3431

Fotografové

3432

3435

Aranžéři a příbuzní pracovníci
Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích
a knihovnách
Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

3521

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

4411

Knihovníci

7312

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

7313

Klenotníci, zlatníci a šperkaři

7314

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

7315

7317

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob
Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných
materiálů
Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

7318

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

7319

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

3433

7316
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