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Kulturní sféra se v otevřeném dopise
ohrazuje proti danění kompenzačních
bonusů
ČTK, REDAKCE, 18.02.2021 13:11

Zástupci spolku Kulturní sféra se v otevřeném dopise vládě ohrazují proti tomu, že by se
měly danit peníze z programů, které vláda vyhlásila na pomoc různým oblastem zasaženým
opatřeními proti koronaviru. Kritizují především to, že o nutnosti danit peníze z programu
COVID kultura se příjemci podpory dozvídají až od daňových poradců v době, kdy se podává
daňové přiznání. Dopis ve středu obdržel premiér a ministerstva kultury, průmyslu a �nancí.

Ilustrační foto (zdroj freepik.com)
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Ministerstva kultury a obchodu podle ředitele spolku Lukáše Vilta od počátku prezentovala programy
na podporu kulturních subjektů zasažených opatřeními proti covidu-19 tak, že nepodléhají dani. „Ve
chvíli, kdy se blíží podání daňových přiznání, školitelé z �nanční 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,“ uvedl v dopise.

„Naše organizace se spojila s ministerstvem �nancí, kde reagovali velice rychle a vše se vyjasnilo do podoby, která je
momentálně aktuální. Tedy program COVID kultura se daní. Uvědomujeme si, že výše daně například z dotace
60.000 korun 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,“ uvedl.

Lukáš Vilt (foto archiv umělce)

Spolek uvádí, že pomoc od státu v podobě kompenzace marně vynaložených nákladů, nájemného a
další programy chodí s obrovským zpožděním. „V mnoha případech tři až šest 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,“ stojí v dopise.
Více než 30 let po revoluci česká vláda podle Vilta stále neumí uchopit kulturu.
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Program COVID kultura už vyhlásil tři výzvy pro OSVČ a podnikatele v kultuře. V prvních dvou výzvách
se do konce minulého roku vyčerpalo 900 milionů korun. Po urgencích a intervencích zástupců různých
oblastí kultury se rozšiřuje záběr programu. Třetí výzvu vyhlásila Ministerstva kultury a obchodu 15.
února a je v ní poprvé zahrnutý také �lmový průmysl. Zájemci mohou v třetí výzvě podávat žádosti od 1.
března do 30. dubna, v programu je 800 milionů korun.
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Kulturní sféra: otevřený dopis (zdroj FB)
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Národní divadlo počítá se ztrátou 250 milionů. Kvůli
koronaviru zrušilo už téměř 700 představení

Jsem díky technice plně soběstačný, říká skladatel
Vladimír Hirsch

Britové vyléčení z koronaviru si vylepšují kapacitu plic
s pomocí operních zpěváků

Ministerstva dnes vyhlásila třetí výzvu dotačního
programu COVID kultura
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Viktor Parma

Španělská divadla a koncertní sály jsou otevřené pro
diváky

Jaromír Nosek: Zánik se stal momentem nového zrodu…1.

Na ostravská divadla těžce dopadla koronavirová krize2.

Neměli bychom zapomenout, že existuje živé umění, říká ředitel DJKT Martin Otava3.

Pražský komorní balet na správné cestě: Holoubek a Musica Slovaca4.

Zbyněk Brabec: Listování v archivu – Úvod5.

Operní panorama Heleny Havlíkové (306) – Rigoletto ze Státní opery podruhé6.
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italsko-slovinský skladatel  
(20.2.1858 - 25.12.1924)
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The Prague Concert Co. vypisuje konkurz na pozici produkční

Více inzerce
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Jaromír Nosek: Zánik se stal momentem nového zrodu…

Skladatel Jiří Laburda: Vážná hudba si zaslouží samostatný televizní kanál

Vědci odhalili nejstarší nátrubkový hudební nástroj

Vandal: Vážený pane řediteli, jsem věru rád, že jste do vysílání dostali premiéru své Toscy. Ovšem...

Tibor Hajek: Díky NDM Ostrava a televizi Noe za přenos. Sice na gauči a...

Vandal: Když jsem před pár týdny napsal, že se divím, že éter není zaplněn přenosy...

Otus: " Oba inscenátoři ... se drželi myšlenky, že soudobé divadlo nemá jít proti...

Vandal: Moc se mi líbí články pana Lebrechta. Tentokrát se zamýšlí nad budoucností kultury jako...

pp: Podobně moderní scénické provedení připravila i drážďanská opera. Naprosto odstrašující představení.
Opera by měla...

Vandal: S potěšením jsem si přečetl, jak záslužnou úlohu hraje ČT při podpoře kultury. 27....

hah: Vážený pane Šimečku, děkuji Vám za opravu. Ano, máte pravdu, árie Sesta Parto, parto, ma...
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