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ONLINE: Koronavirus ve světě a v Česku - čtěte aktuální zprávy →

Zástupci kultury kritizují zdanění peněz z programu
COVID kultura. Pomoc dostávají i se zpožděním

Jednorázová podpora 60 tisíc. Zájemci se mohou přihlásit do 3. výzvy programu Covid-kultura

SOUTĚŽ: Z přirozenosti komoditou. Psychoanalytik v knize odpovídá, proč nemůžeme spát

Světy vměstnané do 15 minut. Tři tipy na filmové kraťasy, které si můžete pustit online

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz  / Kultura  | Související témata: Česko  COVID kultura  ministerstvo financí  ministerstvo kultury  státní podpora  koronavirus v Česku  kultura

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.

Program COVID kultura už vyhlásil tři výzvy pro OSVČ a podnikatele v kultuře (ilustrační foto) | Foto: Michaela
Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

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 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,“ uvedl v dopise, který má ČTK k dispozici.

„Naše organizace se spojila s ministerstvem financí,
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.

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.

‚Daň bude nulová’
Podle ministerstva financí se provozní dotace daní standardně, fakticky ale
zástupci kulturní sféry o peníze nepřijdou. „V těchto situacích vede kombinace
možnosti uplatnit nejméně paušální výdaje (typicky 60 %) a daňových slev a
odpočtů (typicky základní měsíční sleva 2 320 korun) k závěru, že daň připadající
na daný kalendářní měsíc bude u poškozených osob nulová,” uvedla pro
iROZHLAS.cz mluvčí resortu Anna Vasko.

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 ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo kultury 15.
února a je v ní poprvé zahrnutý také filmový průmysl. Zájemci mohou v třetí
výzvě podávat žádosti od 1. března do 30. dubna, v programu je 800 milionů
korun.
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ČÍST ČLÁNEK

ZPRÁVY, KTERÉ JSTE NEČETLI

Hajdúch: 10 dní
karantény na britskou
mutaci nestačí.
Epidemii už dohnat
nejde, došel nám čas

Na zápase Slavie byl
i zástupce hygieničky
Marounek, premiér
Babiš chce jeho
odvolání

Polsko se připravuje na
třetí vlnu. Na
severovýchodě země se
objevila jihoafrická
mutace koronaviru

ONLINE: Vláda v pondělí
změní pravidla pro
ochranu dýchacích cest.
Látková rouška mnohde
nebude stačit

Havlíček o tendru na
Dukovany: Výslednou
podobu nemusí
schvalovat vláda, ale
jen ministerstvo

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Liberační balíček
mnoha podnikatelům
nepomohl. ‚Když
nemáte příjmy,
neodvádíte daň,‘
vysvětlují

Sněmovna schválila
rozšíření příspěvku i na
podnikatele v úpadku.
Předběžně souhlasila
Evropská komise

Schillerová: Novela
rozpočtu se započtením
daňového balíčku by
mohla být na přelomu
února a března

Mohlo by vás zajímat Analýza PCR testů:
Opatření na britskou
mutaci nefungují,
počty nakažených
budou strmě růst

Jedna dávka vakcíny
od Pfizeru nestačí.
Aspoň rok by nás
měla ochránit, říká
vědkyně, která ji
zkoumá

‚Ukažte, že je naživu.‘
Policisté ho surově
zbili, pak uznali
omyl. Z vazby ale Rus
stejně odešel
s pokutou

Klaus mohl za
nenošení roušky
dostat třímilionovou
pokutu. Neprokázalo
se ale, že měl větší
vliv na lidi

Kultura Když Čechoslováci vraždili
Čechoslováky. Masakr
z roku 1945 v nové video
inscenaci Národního
divadla
Národní divadlo uvedlo ve čtvrtek 18. února premiéru
videoinscenace Očitý svědek. Hra je souborem výpovědí lidí,
kteří zažili jeden z největších poválečných masakrů na území
Československa.

Ben Cristovao jede na
Eurovizi s písní
Omaga. Ve videoklipu
hraje Forresta Gumpa
či Homera Simpsona

Národní knihovna
nebude bez nové
budovy schopná
fungovat moderně,
myslí si její nový
ředitel

 24 hodin | 3 dny | týden
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Prostudujte si kompletní obvinění kauzy Čapí
hnízdo

6 společenských tříd. Do které patříte vy?

Kdo šíří dezinformace? Našli jsme vlivné i pěšáky

130 tváří. Ptali jsme se, kdo a proč přišel
demonstrovat

Nejčtenější

1 Šéf lékařské komory
Kubek: Kašlete na
rozvolnění, nikam
nechoďte, jde o život.
Zemřelo 25 tisíc lidí

2 Politici se shodli na pandemickém zákonu. Až
začne platit, má podle opozice skončit nouzový
stav

3 Analýza PCR testů: Opatření na britskou mutaci
nefungují, počty nakažených budou strmě růst

4 ‚Aby nemuseli tlouct data dvakrát.‘ Pražští
praktičtí lékaři naočkovali 1200 seniorů, trápí je
administrativa

5 Vakcíny od AstraZenecy leží u ledu. Část lidí z nich
má strach. ‚Chrání hlavně před smrtí,‘ říká Blatný

6 Poslanci schválili pandemický zákon. Proti byla
SPD a část komunistů

Nejnovější články

1 Obsah masa u
konzerv z Polska byl o
deset procent nižší,
zjistila inspekce. Z
pultů musí zboží pryč

2 Polsko se připravuje na třetí vlnu. Na
severovýchodě země se objevila jihoafrická
mutace koronaviru

3 Myslím, že teď není potřeba to řešit, komentuje
biatlonistka Davidová případný konec kariéry

4 Ani běh na lyžích, ani snowboarding. Svaz se
vzdal pořádání závodů Světového poháru

5 Šéf Pirátů Bartoš: Důležité návrhy se do zákona
dostaly. Sněmovna ho schválením vypíná a
zapíná

6 Definitivní rozchod s královskou rodinou.
Harry s Meghan se nevrátí k plnění pracovních
povinností

Aktuální témata

Doporučujeme

Sledujte nás na FACEBOOKU

Sledujte nás na TWITTERU

 RSS kanály  Archiv  Živé vysílání  Sportovní zprávy  Newsletter

© 1997-2021 Český rozhlasRedakce | Cookies | Osobní údaje | Podmínky užití | Kontakty | Práce |

FILM TELEVIZE HUDBA VÝTVARNÉ UMĚNÍ DIVADLO LITERATURA

19. ÚNORA 2021 PATRIK|  7°C, OBLAČNO|

DOMOV SVĚT EKONOMIKA SPORT KULTURA VĚDA KOMENTÁŘE ŽIVOTNÍ STYL VOLBY POČASÍ VINOHRADSKÁ 12
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