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Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
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         V Praze dne 17. 2. 2021 
 
 

OTEVŘENÝ DOPIS 
 
 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,  
 

jménem profesní organizace Kulturní sféra z.s. cítím povinnost vás kontaktovat touto cestou 
a vyjádřit nesouhlas za všechny profese v kultuře, jejichž zástupci se na nás obracejí. Tento otevřený 
dopis se primárně týká problematiky danění covidových programů, které mají podpořit kulturní 
sektor a pomoci mu překlenout tuto nelehkou dobu s co nejmenšími ztrátami.  

 
Plně chápu a rozumím, že jsme se všichni ocitli v nelehké době a spousta podobných 

programů se nikdy nevytvářela, ani nebyla potřeba, a že vše se samozřejmě musí vytvářet velice 
rychle. Ale co je absolutně nepochopitelné, že ministerstvo kultury s ministerstvem průmyslu a 
obchodu žije od měsíce srpna v domnění, že tyto pomoci nepodléhají dani? Tímto způsobem 
ministerstva vše prezentují na videokonferencích zástupcům asociací a organizací, ti to předávají dál 
jednotlivcům, kterých se dané pomoci týkají. Ve chvíli, kdy se blíží podání daňových přiznání,  
školitelé z finanční správy školí daňové poradce o tom, že tyto pomoci dani podléhají. Tedy my, jako 
profesní organizace, se tyto věci dozvídáme od daňových poradců, kteří sledují naše webové stránky 
nebo sociální sítě. Byli to oni, kteří nás upozornili na skutečnost, s jakou ministerstvo financí 
přistupuje k těmto programům. Jak je to možné? Jak je možné, že ministerstva mezi sebou 
nekomunikují a my se tyto zásadní informace dozvídáme takto?  

 
Na vaši neschopnost komunikace doplácí občané, kteří potřebují pomoc od státu, ve kterém 

žijí, kde odvádějí řadu let daně a další povinné odvody.  
 

  Naše organizace se ihned po zjištění této zprávy automaticky spojila s ministerstvem financí, 
kde reagovali velice rychle a vše se vyjasnilo do podoby, která je momentálně aktuální. Tedy covid 
kultura program se daní.  
 

Uvědomujeme si, že výše daně například z dotace 60tis. se může lišit. U někoho může být 
nulová, u někoho se jedná o pár stovek podle jeho výdělku, ale v základu jde o princip, na který zde 
upozorňujeme a který se nám hrubě nelíbí. 
 

Řešit v tuto chvíli jestli je nebo není vhodné danění peněz, které mají pomoci překonat velké 
finanční ztráty pracujících v kultuře, kteří i přesto od září nadále odvádějí povinné odvody, tedy 
sociální a zdravotní pojištění, a jež Česká republika čerpá z Evropské unie, je jiná věc. Ale opravdu 
chcete takto přistupovat k lidem, kteří se k vám doposud chovali slušně? Téměř rok kulturní prostředí 
nefunguje, nevydělává. Pomoc od státu v podobě kompenzace marně vynaložených nákladů, 



 

 

nájemného a další programy chodí s obrovským zpožděním, v mnoha případech 3 – 6 měsíců po 
podání žádosti je ministerstvo teprve schopné žádost dokončit. Z programů vypadávají nejrůznější 
profese a společnosti, které když fungují, jsou ziskové, ale o ty se ministerstvo kultury nemůže nebo 
nechce postarat, protože jako podnikající osoby nebo společnosti nespadají do gesce ministerstva 
kultury, ale ministerstva průmyslu a obchodu.  

 
Více než 30 let po revoluci Vláda České republiky stále neumí uchopit kulturu. Prosím, 

naslouchejte profesním organizacím a asociacím, které vědí, co dělají a co je potřeba pro tento sektor 
v 21.století. Spousta z nich s vámi komunikuje mnohem delší dobu než my za Kulturní sféru a jsem 
přesvědčený, že na stole vašich ministerstev leží skvěle vypracované podklady, které umí uchopit celý 
kulturní sektor, tak jak je žádoucí.  

 
 Na závěr tohoto dopisu prosím za všechny jednotlivce v kultuře, abyste mezi sebou 

komunikovali a uměli opravdu pomoct, nikoli vytvořit následně o několik měsíců později chaos a 
přivést občany České republiky do nepříjemných situací, které jsou z našeho pohledu velice zbytečné 
a založené na elementárních chybách.  

 
 

 
S pozdravem, 
 
Lukáš Vilt  
Statutární ředitel Kulturní sféra z.s. 
 
 
V zastoupení dalších zakladatelek spolu Kulturní sféra 
 
Petry Horváthové 
Radky Pavlovčinové 
Karolíny Skrčené 


