Výzva 3.1 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese – únor / duben 2021
Navazuje na dvě předešlé e-info č. 409 a 411; podávání žádostí je možné do 15. dubna 2021
Anotace: Podrobný průvodce elektronickou žádostí o podporu. Pro přehlednost je u jednotlivých položek i text
vybraný z odpovědí na nejčastější otázky, zveřejněné na webu Ministerstva kultury ČR.
*
* *
Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,
v první e-informaci č. 409 (http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_409.pdf) jsme převedli poměrně obsáhlý
text výzvy do jednodušší a snad i srozumitelnější podoby. Ve druhé e-informaci č. 411
(http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_411.pdf) jsme se zaměřili na způsob vytvoření e-identity, která je pro
podání žádosti nezbytná. Tato třetí informace je zaměřena na poslední kroky, vedoucí k podání žádosti – na
registraci na dotačním portálu Ministerstva průmyslu a obchodu a na založení, vyplnění a odeslání žádosti o
podporu.
Nejprve je nutné se s využitím e-identity zaregistrovat. Otevřete si dotační portál Ministerstva průmyslu a
obchodu (https://www.aisportal.mpo.cz) a odkliknete rámeček KULTURA 3.1, nebo si tento program otevřete
přímo na (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvc)

V levém horním rohu najdete tlačítko REGISTRACE, kterým se vám otevře nabídka, v níž jako „nezávisle činná“
OSVČ odkliknete políčko NEPODNIKAJÍCÍ.
Přihlásíte se svou e-identitou a zaregistrujete se.
Pak můžete přejít k založení žádosti.
Poznámka: rozepsanou žádost můžete průběžně ukládat a vracet se k ní (po registraci se už přihlašujete a
odhlašujete v pravém horním rohu; před odhlášením nezapomeňte rozpracovanou žádost uložit – ukládá se
přímo na serveru a kdykoliv před odesláním se k ní můžete po přihlášení zase vrátit).

Při prvním otevření se ve formuláři objeví automaticky druh žádosti, částka, protože jste už v žádosti KULTURA
3.1.
Je třeba doplnit název žádosti (projektu).

Pak přejdete k vyplnění údajů o sobě – žadateli

Žadatel
Základní údaje o vaší osobě se automaticky přenášejí po provedení registrace.
Musíte ale přece jen něco doplnit:
•
•
•

telefon
e-mail
číslo účtu (u něhož v políčku napravo uvedete ANO, jako že jde o účet dotační)

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
(Pozn. OB: Kdo může žádat bylo ozřejměno v předešlých informacích, zde jen pro připomínku výjimky)
Mohou žádat osoby, které uměleckou činnost vykonávají na tzv. vedlejší činnost?
Ano, mohou žádat osoby pobírající starobní či invalidní důchod, studenti, pečující osoby či osoby
pobírající příspěvek v mateřství/rodičovský příspěvek

Údaje o projektu
Vše si raději připravte dopředu nejlíp ve Wordu a text pak jen do žádosti překopírujte.

1. Harmonogram projektu a plánované provedení díla
Vysvětlivky:
1) Je myšleno dlouhodobý / krátkodobý projekt či soustavnou uměleckou činnost, kterou má žadatel jako hlavní
výdělečnou činnost a na kterou je vydáván příspěvek. Prosíme o uvedení plánovaného předvedení díla / činnosti
na veřejnosti, resp. projekty či činnost plánované v roce 2021, plán dokončení rukopisu, vydání ap.

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
Budou to hodnotit odborné komise?
Ne, hodnocení probíhá čistě z formálního pohledu, zda žadatel splňuje podmínky výzvy.
Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně.

2. Stručný popis projektu včetně projektového / tvůrčího záměru
Vysvětlivky:
2) Stručně uveďte danou činnost – např. jsem hudebník - předvedení hudebního díla J. S. Bacha na plánovaný
koncert, herec – hraju v divadle, příprava na novou roli v rámci připravované divadelní hry v divadle XY,
scénografie pro divadlo XY a příprava kulis pro taneční show ..., výtvarník – malba cyklu obrazů určeného pro
výstavu, sestavování kurátorského konceptu výstavy či příprava katalogu, spisovatel – psaní knihy ABC, proces
vedoucí k realizaci díla či rozsáhlejšího autorského výstupu, psaní divadelních kritik...

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
Na co může být poskytována podpora výtvarného umění a fotografie a jak činnost v oboru doložit?
Podpora bude poskytována na vlastní tvůrčí činnost žadatele či proces vedoucí k realizaci díla.
Žadatel doloží seznam projektů z oblasti výtvarného umění / fotografie (výstavy, performance,
multidisciplinární projekty apod. a to včetně online platforem, které tyto výstupy zprostředkovávají).
Doložení je možné formou odkazu na webové stránky či seznamu projektů. Jako jeden z dokladů o své

činnosti doloží odborné doporučení o spolupráci s galerií či jiným uměleckým subjektem pořádajícím
pravidelně výstavy výtvarného umění / fotografie a informace o vlastním uměleckém projektu,
kterému se žadatel věnuje. Pokud žadatel spolupracuje s institucí v rámci dokumentování živého
umění, je třeba tuto informaci uvést včetně dokladu o dlouhodobé spolupráci. Druhý doklad musí být
účetní doklad (smlouva, faktura atp.). Žadatelé by měli spolu s tvůrčím záměrem předložit také
projektový záměr o plánovaném předvedení díla. Pokud má žadatel specializaci, je třeba ji udat.

3. Zpráva o projektu a průběžném plnění
Vysvětlivky:
Je tím myšlena krátká zpráva o tom, co daný žadatel v rámci své umělecké činnosti u daného projektu realizoval
(např. uskutečněné projekty v roce 2020 a přerušení veřejné produkce) - např. popíše, jak nacvičil na housle novou
skladbu pro koncertní šňůru v létě 2021, opakování role na premiéru, která byla přeložená, pracoval na psaní
knihy ABC včetně žánru, pracoval na uměleckém díle...

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
Musí být projekt realizován, resp. dokončen? Musí být činnost, za kterou jsem obdržel/a podporu mít
nějaký výsledek?
Žadatelé mj. napíší do projektu také záměr o plánovaném předvedení díla/zveřejnění díla. Je tím
myšleno např. video, stream, dokumentace k dramaturgii či fyzická podoba díla. (Zda fyzicky proběhne
plánované vystoupení či bude zrušeno z důvodu mimořádných opatření, nebude předmětem
posuzování.)
Mám povinnost vyúčtovat tuto jednorázovou podporu, když je to jako příspěvek na činnost/projekt?
Ne.
Musím tento příjem uvádět v daňovém přiznání? (Pozn. OB: na to nezapomeňte na jaře příštího roku.)
Ano. Dle výkladu Ministerstva financí je třeba brát tuto podporu jako příspěvek na provoz…je tedy
třeba (to) dát do zdanitelného základu (Pozn.: OB samozřejmě s odečtením nákladů, např. paušálu 40
%).

4. Dosavadní umělecká činnost
4.1 Přehled dosavadní umělecké činnosti (kulturní CV / portfolio)
Vysvětlivky:
Uveďte např. studium uměleckého oboru, umělecká tvorba, angažmá v divadlech, umělecké spolupráce,
významné projekty.

4.2 Odkazy dokládající dosavadní činnost
Vysvětlivky:
Pro vložení nového odkazu klikněte na volbu Nový odkaz na následujícím seznamu. Uveďte své webové stránky či
profil, který se týká Vaší činnosti, příp. zde jste jmenovitě uveden. Pro vložení nového odkazu klikněte na volbu
nový odkaz na následujícím seznamu. Do seznamu odkazů uveďte webové stránky nebo odkazy na jiný

elektronický zdroj (např. video uložené na YouTube), které budou dokládat Vaši uměleckou nebo tvůrčí činnost.
Formát je nutné uvést s http://, https:// nebo www. před názvem web stránky (např. www.seznam.cz,
https://www.youtube.com/watch?v=hROH-fGYEOs atd.).

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
Hlavní podmínkou při udělování podpory je doložení tzv. kulturního CV, historie působení v umělecké
oblasti a zároveň popis uměleckého projektu, resp. dlouhodobé činnosti, jak se na projektech / akcích
žadatel podílí po umělecké a obsahové stránce.

5. Doložení umělecké/tvůrčí činnosti
Vysvětlivky:
Pro vložení nového dokumentu pro doložení činnosti klikněte na volbu Nový na následujícím seznamu. Dle
podmínek Výzvy č. 3.1 doložte minimálně dva dokumenty v elektronické podobě (uznatelné jsou doklady za rok
2019 či rok 2020 a to pouze v needitovatelném formátu – pdf či jpg). Dokumentem může být faktura, smlouva
nebo potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy. Obor literatura a výtvarné umění / fotografie dodá jako
jeden z dokladů o své činnosti odborné doporučení o spolupráci s galerií či jiným uměleckým subjektem
pořádajícím pravidelně výstavy výtvarného umění / fotografie, institucí či nakladatelstvím, se kterým spolupracují,
či kde mají vydat svou publikaci.

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html)
Na co může být poskytována podpora výtvarného umění a fotografie a jak činnost v oboru doložit?
Podpora bude poskytována na vlastní tvůrčí činnost žadatele či proces vedoucí k realizaci díla.
Žadatel doloží seznam projektů z oblasti výtvarného umění / fotografie (výstavy, performance,
multidisciplinární projekty apod. a to včetně online platforem, které tyto výstupy zprostředkovávají).
Doložení je možné formou odkazu na webové stránky či seznamu projektů. Jako jeden z dokladů o své
činnosti doloží odborné doporučení o spolupráci s galerií či jiným uměleckým subjektem pořádajícím
pravidelně výstavy výtvarného umění / fotografie a informace o vlastním uměleckém projektu,
kterému se žadatel věnuje. Pokud žadatel spolupracuje s institucí v rámci dokumentování živého
umění, je třeba tuto informaci uvést včetně dokladu o dlouhodobé spolupráci. Druhý doklad musí být
účetní doklad (smlouva, faktura atp.). Žadatelé by měli spolu s tvůrčím záměrem předložit také
projektový záměr o plánovaném předvedení díla. Pokud má žadatel specializaci, je třeba ji udat.

Příjmový limit
Tři položky:
Příjmy ze závislé činnosti za rok 2020 (Kč)
Příjmy ze samostatné činnosti za rok 2020 (Kč)

Výdaje související s příjmy za rok 2020 (Kč)
Součet se automaticky vyplní, je-li nižší než 418.020 Kč, je vše O.K.

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html
VÝPOČET PŘÍJMOVÉHO LIMITU
Oprávněný žadatel nesmí přesáhnout příjmový limit 418 020,- Kč. Tj. celkové příjmy za rok 2020 dle
výpočtu musí být menší nebo rovny tomuto příjmovému limitu. Kalkulačku musí vyplnit noví žadatelé i
ti, kteří již podporu obdrželi v 2. výzvě Covid – kultura.
Pro výpočet je připravena v žádosti kalkulačka, kde doplníte tři čísla, které ukazují vaše příjmy. Je
možné je vzít buď z vašeho daňového přiznání z roku 2020, nebo jako součet daných příjmů (příjmy ze
zaměstnání plus příjmy jako OSVČ/volná živnost minus výdaje související s prací OSVČ) – viz popis níže.
Tato částka 418 020,- Kč je součtem všech příjmů žadatele, kdy za příjem za rok 2020 se považuje:
příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně
příjmu z autorských honorářů od kolektivních správců ad.:
a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda
zaměstnance od všech zaměstnavatelů vč. DPP/DPČ – částka ze všech mzdových listů za období leden
až prosinec 2020. (Řádek 31 daňového přiznání fyzických osob.) a současně
b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. celkové příjmy z
činnosti OSVČ (IČO/DIČ) dle § 7 – tedy součet za vystavené faktury, příjmové doklady, odměny z
autorských smluv, honorářů od kolektivních správců ap. (Řádek 101 - Příloha č. 1 daňového přiznání
fyzických osob. minus podpora COVID – KULTURA minus ostatní dotace)
Do rozhodné částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné vynaložené v
souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů
uvedených v daňovém přiznání či dle paušálu: 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO) / 40 %
z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle nastavení žadatele pro uplatnění výdajů stanovených
procentem z příjmů ze samostatné činnosti. (Řádek 102 - Příloha č. 1 daňového přiznání fyzických
osob.) Je možné uvést i ztrátu, resp. záporné číslo.
Částka 418 020,- Kč je dána průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství za rok 2020, tj. 34
835,- Kč krát 12 měsíců. OSVČ – průměrná mzda – VZP ČR
Ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z
programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do
tohoto součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.
Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu v programu COVID-Kultura 2 žádat občané EU?
O jednorázovou podporu v programu COVID-KULTURA mohou požádat osoby samostatně výdělečně
činné s trvalým pobytem v EU, které dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR
a platí zde povinné odvody.

Čestná prohlášení

Všechna čestná prohlášení je pro podání žádosti nutné potvrdit zaškrtnutím myší. (Je jich celkem 15.)

Navíc šestnácté prohlášení k podpoře de minimis
(Zaškrtněte a nad tím, že byste v posledních 3 letech obdrželi více podpory než 200.000 EUR ani nepřemýšlejte.)

Potom si můžete nahoře na začátku formuláře zkontrolovat podání, v každé fázi rozpracování si žádost uložit
(když se znovu přihlásíte do systému, abyste pokračovali v práci, žádost se vám objeví a otevřete si ji kliknutím
vlevo na žlutou složku souboru; žádost se v posledním uloženém stavu zase otevře).
No a když si budete jisti, že je vše v pořádku, můžete žádost podat (rámeček vpravo).

Další eventuality:

Co dělat, pokud po podání žádosti zjistíte nějakou vlastní chybu?

K tomu z „Otázek a odpovědí na webu MK ČR (http://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-a-odpovedi-covidkultura-3-4-cs4149.html
Pokud jsem v žádosti udělal chybu, ale přišel jsem na ní až po podání, mohu ji opravit? Jak postupovat?
Přihlásit se do systému AIS MPO do své žádosti a na tzv. nástěnku napsat, kde se stala chyba, co je potřeba
upravit. Např. že je potřeba upravit údaj ve výpočtu příjmového limitu, došlo k nahrání jiné smlouvy atp. Hned
jak si žádost převezme hodnotitel, žadateli poskytne návod, jak opravit dle charakteru chyby.

Co se stane, pokud budou systémem zjištěny nějaké nedostatky v podané žádosti?
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Pokud žadatel obdrží na mail výzvu k doplnění žádosti:
Hodnotitel popíše případné vady či pokyny k úpravě žádosti prostřednictvím komentáře a následně hodnotitel
vrátí žádost k dopracování. Žadatel vyplní žádost dle pokynu hodnotitele, které nalezne v záložce doplnění
žádosti, a následně klepne na tlačítko PODAT ŽÁDOST.
A nezapomeňte, že dotazy zodpovídá Ministerstvo kultury zásadně formou odpovědi na e-mail, zaslaný na
osvc@mkcr.cz a pokud se dotaz týká vyplňování žádosti v aplikaci AIS Ministerstva průmyslu a obchodu, pak
v pondělí až pátek v době od 9 do 17 hodin můžete využít telefonickou linku 583 300 721 nebo se dotázat emailem na hotline-aismpokkp@asd-sofware.cz.

Závěrem přání: Hezké Velikonoce (a úspěšné vyřízení žádosti o podporu)!

