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Zástupce kultury překvapilo, že se
covidové programy mají danit
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Kytara. Ilustrační foto. ČTK/Doležal Michal

Praha - 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. ČTK má
dopis, který ve středu dostal premiér a ministerstva kultury, průmyslu
a financí, k dispozici. Vyjádření ministerstva financí ČTK zjišťuje.

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.

"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.

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 MPO a MK 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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Doporučujeme
Blatný dal podnět, aby se řešila účast Marounka
na fotbale

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dal podnět
státnímu tajemníkovi resortu Stanislavu Měšťanovi a
hlavní hygieničce Jarmile Rážové, aby řešili účast šéfa…
odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Jana
Marounka na utkání fotbalové Evropské ligy. Kvůli
návštěvě čtvrtečního duelu mezi Slavií Praha a britským
Leicesterem ukončil premiér Andrej Babiš (ANO)
spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem
zdravotnictví Romanem Prymulou. Blatný dnes po
zasedání vlády řekl, že návštěva zápasu byla negativním
signálem vůči spoluobčanům.

Landa představil desatero pro zvládnutí
pandemie

Zpěvák Daniel Landa a zástupci petice Blanický manifest
představili desatero, kterým by se lidé a stát měli podle
jejich názoru řídit při zvládání pandemie. Důraz klade n…
individuální opatření, vysvětlování či na pochopení
principů samoléčby. Požaduje návrat dětí do škol nebo
uvolnění veškerých venkovních volnočasových aktivit.
Zástupci manifestu to dnes řekli na tiskové konferenci.

Morální selhání, omluvil se Tvrdík za pozvání
VIP hostů na Slavii

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík
se omluvil za pozvání VIP hostů na čtvrteční domácí
zápas úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s…
anglickým Leicesterem (0:0). Označil to za morální
selhání, protože v době přísných opatření proti šíření
koronaviru v ČR nemohou na tribuny fanoušci a pražský
klub má být vzorem a pozitivním symbolem.

Rouška a sluneční brýle za volantem? To je
aktuální téma v Sasku

Rouška a sluneční brýle za volantem, to je otázka, která
nyní trápí řidiče v Sasku. Tato německá spolková země
kvůli koronaviru zavedla povinné roušky, pokud ve voze…
cestují lidé z různých domácností. Saský ministr vnitra
Roland Wöller upozornil, že řidič v takovém případě už
nemůže mít sluneční brýle a ani čepici, protože dopravní
předpisy nařizují, že šoférova tvář musí být rozpoznatelná.
Bulvární list Bild, který je nejprodávanějším deníkem v
Německu, následně vydal článek s palcovými titulky, že
Sasko jako první německá země zakázalo řidičům
sluneční brýle. Rozptýlit nejasnosti se nyní pokusil šéf
saské zemské policie Horst Kretzschmar, podle kterého
jsou brýle i čepice s rouškami povolené, jen ale řidič
nesmí spáchat dopravní přestupek.

Babiš ukončil spolupráci s Prymulou kvůli jeho
účasti na fotbale

Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončil spolupráci se svým
poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem
Prymulou kvůli dnešní Prymulově účasti na fotbalovém…
zápase. Premiér to napsall serveru Novinky.cz. Podle
Babiše působí Prymulova účast na fotbale papalášsky.
Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl
internetové televizi DVTV, že Prymula nepostupoval
správně. Prymula ČTK sdělil, že účast diváků na fotbale
byla povolena, že měl před akcí negativní test na
koronavirus a na tribuně měl respirátor.
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