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emailem 

 

 

V Praze dne 20.10.2020 

 

Věc: autoři v nouzovém stavu – dotační program COVID – Kultura 2. 

 

Vážení nositelé práv, 

kolektivní správce Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a 

obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., (ve zkratce dále jen jako „OOA-S“), se sídlem Národní 973/41, 

Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 60166916, která je kolektivním správcem autorských práv vztahujících se 

k dílům oboru výtvarného a architektonického, včetně výtvarné složky audiovizuálních děl, si pro Vás 

dovolila zpracovat a zasílá Vám informaci  o možnostech čerpání z dotačního programu COVID– Kultura 2. 

 

Jedná se o výzvu MPO ČR a MK ČR, která byla zveřejněna 15. října 2020 s celkovou alokací 750 mil. Kč 

Cílem je poskytnout podporu formou jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč na činnost 

výkonným umělcům a odborným technickým profesím, fyzickým osobám působícím v oblasti 

profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, jejichž primárním cílem je 

poskytnutí kulturní služby veřejnosti. 

A dále subjektům podnikajícím v oblasti kultury na zpětné pokrytí marně vynaložených výdajů na 

jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. 

listopadu 2020 a za výdaje v rámci vyvíjené kontinuální činnosti v kultuře v období od 10. března 

2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, 

přesunuty nebo zrušeny. 

 

Způsob podání žádosti: 
Žádost o podporu se podává prostřednictvím https://kultura.mpo.cz, a to plně elektronicky v systému AIS 

MPO ZDE (Dále jako „Systém“). Do „Systému“ je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení 

Vašeho přístupu prostřednictvím eIdentity. Návod, jak s eIdentitou pracovat najdete ZDE. Následně se 

přihlásíte do „Systému“, kde jsou připraveny veškeré potřebné formuláře a potvrzení pro vyplnění 

žádosti a celým procesem budete postupně krok po kroku provedeni. 

 

Kdo a za jakým způsobem může žádat:  
Subjekty organizující, zprostředkovávající či zabezpečující jednotlivé kulturní akce (služba veřejnosti za 

účelem sledování živého uměleckého výkonu) či provozují kontinuální činnost v kultuře. 

 

JEDNORÁZOVÁ PODPORA PRO OSVČ V OBLASTI KULTURY 

Podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo a tanec na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. 

umělecký projekt, jehož výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo děl a na kontinuální uměleckou 

činnost či přípravnou fázi projektu v rámci poskytování kulturní služby veřejnosti. Žadatelé předloží 

také informaci o plánovaném provedení či předvedení díla.  

Žadatel musí doložit, že je umělcem či odbornou umělecko-technickou profesí. Žadatel nesmí být v době 

realizace projektu, na který je příspěvek poskytován studentem (SŠ, VOŠ, VŠ, doktorského studia v ČR). 

Žadatel je OSVČ a není na hlavním zaměstnaneckém poměru např. pedagogové, zaměstnanci divadla. 

Podpora se vztahuje na OSVČ s IČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností nebo v souběhu s vedlejším 

https://kultura.mpo.cz/
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/kultura
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/2020/10/2--navod---eidentita.pdf
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zaměstnaneckým poměrem (popř. prací na autorskou smlouvu). Žadatel nesmí pobírat starobní důchod či 

mateřský/rodičovský příspěvek. 

a. VÝKONNÍ UMĚLCI, např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, profesionální interpreti 

b. ODBORNÉ UMĚLECKO-TECHNICKÉ PROFESE, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA REALIZACI PŘEDSTAVENÍ ŽIVÉ 

KULTURNÍ PRODUKCE, např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři, choreografové, scénografové, 

dramaturgové, režiséři (tito jsou výslovně zmíněni ve výzvě programu) 

i. Žádost musí obsahovat náležitosti, které žadatel vyplní přímo do „Systému“. Jedná se o: 

i. základní údaje žadatele 

ii. název projektu a jeho popis 

iii. umělecký životopis 

iv. zpráva o projektu a jeho průběžné plnění (např. popis cvičení na housle, studium 

nové role, práce na videoklipu) 

v. dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v oblasti kultury, nebo 

vi. potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad 

o umělecké a tvůrčí činnosti 

vii. čestná prohlášení (k vyplnění budou přímo v systému) např. že žadatel nemá 

nedoplatky na odvodech (není v prodlení – dohoda o splátkách nebo posečkání 

prodlevou není), není v likvidaci, veškeré jeho údaje jsou pravdivé apod. 

 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY 
které mají jako svou hlavní ekonomickou činnosti pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, 

tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti 

Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost. 

A to v případě, že byla žadatelům hlavní činnost v důsledku vládních opatření proti šíření SARS-CoV-2 po 

dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících opatření MZdr omezena nebo znemožněna. 

a. Individuální umělci 

b. pořadatelé hudebních produkcí, festivalů (i výtvarných, divadelních, tanečních), přehlídek, hudební 

kluby, firmy zajišťující kulturní akce, umělecká tělesa, pořadatelé cirkusů, agentury organizující 

kulturní program, galerie, muzea, divadla, neziskové organizace s vedlejší hospodářskou činností 

v oblasti kultury 

i. Podpora může pokrýt až 50% uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a 

až 80% uznatelných výdajů za kontinuální vyvíjenou činnost v oblasti kultury 

ii. O uznatelné výdaje se jedná pouze tehdy, byly-li žadatelem proplaceny a nelze je už využít 

pro odloženou či jinou akci a nebyly-li součástí akce či projektu, který již byl proplacen, 

refundován či odpuštěn. Jedná se o náklady na propagaci a náklady spojené s přípravnými 

fázemi (podrobný výčet ZDE, ve výzvě programu ke stažení na konci článku, a to od str.6) 

iii. Podmínky a náležitosti žádosti jsou uvedeny tamtéž od str. 10 

iv. Žadatel nemá nedoplatky na odvodech (není v prodlení – dohoda o splátkách nebo posečkání 

prodlevou není), není v likvidaci, veškeré jeho údaje jsou pravdivé apod. Po celou dobu 

čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní ekonomickou činnost v oblasti realizace či 

zajišťování kulturních akcí a programu. Tyto skutečnosti se prokazují čestným prohlášením 

přímo v „Systému“. 

Dodatečné informace: 
Žádost bude hodnocena po formální stránce a pokud budou shledány odstranitelné vady, bude žadatel 

vyzván, aby je do 7 dnů opravil. Proto je nutné pravidelně sledovat průběh žádosti (zejména emailovou 

schránku a samotnou žádost v „Systému“). Kdykoli může být žadatel vyzván k doložení dalších dokladů. 

Výsledek řízení bude uveden v „Systému“ v uživatelské části žadatele. MPO upozorňuje žadatele, že 

následně budou u příjemců podpory prováděny kontroly použití podpory. 

 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/2-vyzva-z-programu-covid-kultura-4-cs4010.html
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Kontakty podpory: 

- Žadatelů o podporu: kultura@mpo.cz, pro OSVČ: osvc@mkcr.cz 

- Uživatelů „Systému“, tedy aplikace AIS MPO: hotline-aismpokkp@asd-software.cz, tel. 583 300 721 

 

 

Za celý tým kolektivního správce OOA-S Vám přeji hlavně pevné zdraví. 

S úctou 

 

 

Eva Štěpánková, ředitelka 

 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 

audiovizuálních děl, z.s. 
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