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Výzva 3.1 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese – únor / duben 2021
Navazuje na předešlou e-info č. 409; podávání žádostí je možné do 15. dubna 2021
Anotace: V první části této informace jsou uvedeny dva omyly, kvůli kterým si někteří umělci myslí, že se jich podpora netýká.
V druhé části je jednoduše popsáno, jak si zařídit E-IDENTITU, bez níž není podání žádosti možné. Druhá část je určena hlavně těm,
kdo nemají nový občanský průkaz s čipem, nezaložili si Datovou schránku a žádný způsob elektronického ověřování identity dosud
nepoužívají.
*
* *
Vážení přátelé, členové UVU ČR a příjemci e-informací UVU ČR,
jak jsme Vás minule informovali, Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem kultury připravilo v rámci zmírnění následků
vládních opatření v souvislosti s koronavirem dotační program KULTURA 3.1 (https://www.mpo.cz/kultura). Jde o jednorázovou
podporu pro umělecké profese ve výši 60 tis. Kč. Na rozdíl od předešlých výzev je tato výzva k nezávislé autorské činnosti
výtvarných umělců velmi vstřícná.
V 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. Přesto jsme jako zpětnou vazbu obdrželi několik odpovědí, z nichž vyplývá, že ani tento
zjednodušený text nebyl vždy správně pochopen.
První omyl byl formulován takto: „Domnívám se, že zmíněná podpora se mne netýká, neboť teď už je jako hlavní zdroj mých příjmů
důchod.,“
Není tomu tak. Ve výzvě je výslovně uvedeno, že žadatel:
a) musí být registrován jako poplatník daně z příjmů, musí být daňovým rezidentem České republiky; (poznámka UVUČR: Protože
umělci provozují nezávislou činnost na základě autorských smluv, nemají IČ a identifikují se daňovým identifikačním číslem – DIČ);
b) musí být OSVČ se samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní (tj. příjem z ní je převažující), výjimku mají:
- studenti (tj. nezaopatřené děti),
- osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků
do max. 0,5 úvazku (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
c) musí doložit, že je výkonným umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního
umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury (poznámka UVUČR: Způsob doložení není
předepsán, pro výtvarné umělce je jednou z možností využít Osvědčení o zápisu do Národního registru profesionálních výtvarných
umělců a designérů působících na území ČR (podrobněji viz http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm)
Druhý omyl byl popsán následovně: „Postup si žádá porovnání předchozího roku s rokem ztráty v příjmech umělce. Pokud ztráta je
min. 30 %, vzniká nárok na podporu. Ale prokázat ztrátu musí auditor. Vzhledem k problematice zodpovědnosti auditora za své
prohlášení, které musí obstát i u soudu, je auditorů nedostatek. Když se autor obrátil na auditora o posudek, reagoval zamítavě na
tak malou částku, která mu nestojí za povšimnutí. Kruh se uzavřel a žádost není možné odeslat.“
K tomuto omylu došlo nepozornou četbou výzvy a záměnou s podmínkami výzvy jiné. Popsané podmínky výzva Kultura 3.1
neobsahuje. Proto označujeme tuto výzvu vzhledem k nezávislé činnosti za vstřícnou. O žádném prokazování ztráty není v této
výzvě ani slovo. Podmínky jsou jednoduché a zcela jednoznačné:
Celkový příjem žadatele za rok 2020 nesmí překročit částku 418.020,- Kč (zjednodušeně jde o součet hrubé mzdy včetně dohod o
pracovní činnosti a dohod o provedení práce a čistého příjmu z OSVČ umělecké činnosti – tedy příjmu po odečtu skutečných
nákladů (výdajů) nebo paušální částky 40 %).
Je skutečně vhodné přečíst si text Výzvy pozorně a pak se rozhodnout, zda o příspěvek požádat nebo ne. Ministerstvo kultury jako
pomůcku formou otázek a odpovědí přehledně podrobnosti výzvy vysvětluje (https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/otazky-aodpovedi-covid-kultura-3-4-cs4149.html).
Např. k výše uvedeným dvěma problémům je zde jasně uvedeno: „Žadatelé musí být OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou
činnost. Žádat mohou i nezaopatřené děti - studenti, osoby pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou
vč. pečujících osob či pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), kteří mají tento příjem jako příjem
převažující, a zároveň se žadatelé podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě soustavně a dlouhodobě a současně součet
jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhnul částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit.“
Pokud jde o příjmový limit, je zde přesně popsán způsob jeho výpočtu, který je doložitelný daňovým přiznáním za rok 2020, ale

žádné auditorské ani jiné výroky nepožaduje:
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.
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.
Pročíst si nejčastější otázky a odpovědi k programu COVID – KULTURA – výzva č. 3.1 – Jednorázová podpora pro umělecké profese,
zveřejněné na výše uvedených webových stránkách Ministerstva kultury již 15.02.2021 se určitě vyplatí.
Posledním problémem, před nímž žadatelé stojí, je tzv. E-identita. Jako příklad cituji z jednoho e-mailu: „Děkujeme za zaslané
informace o možnosti získat příspěvek OSVČ výtvarníkům. Dneska jsme se dívali na stránky MK a následně na podmínky a „tři
kroky“ MPO. Celá léta pracujeme bez přerušení jako OSVČ (i když už v penzi), podáváme daňová přiznání, vystavujeme a plánujeme
výstavy... ovšem nejsme zdatní v IT uživatelských technologiích, takže prosíme o pomoc. Ta administrativní náročnost se nám zdá
nepřekonatelná. A nemáme takové PC, ani smartphonové či softwarové zázemí. Nejsme zběhlí v elektronických médiích. Určitě jsou
i jiní umělci našeho věku (aktivní ve svém oboru) v podobných problémech. Můžete nám pomoci?“
Tady jsme narazili na problém, který např. u loňské jednorázové podpory (dvakrát až 25 tis. Kč), realizované prostřednictvím
Ministerstva financí ČR a jeho Daňové správy nenastal. Proč? Protože finanční úřady údaje o žadateli měly, takže stačilo jen prosté
podání na papíře nebo e-mailem a podpora byla bleskově připsána na účet.
Jednorázová podpora 60 tis. Kč jde ovšem z jiných zdrojů než přímo ze státního rozpočtu a je poskytována prostřednictvím
Ministerstva průmyslu a obchodu. A toto ministerstvo údaje o žadatelích nemá. Za starých časů by se žádost mohla podat i na
papíře a podpis na ní byl musel být ověřen na matrice nebo u notáře. Ale při elektronickém podání, které je jedině možné, takto
identitu žadatel prokazovat nemůže.
Na to narazil každý, kdo si na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu cvičně zkusil otevřít formulář žádosti (Podávat žádosti
je možné prostřednictvím Portálu AIS MPO (tj. https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default). Tam napravo na kraji prvního řádku
v zeleném čtverci je otevřena Výzva KULTURA 3.1. Když ji otevřete (https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIIOsvc), zjeví se vám
ty zmíněné „tři kroky“. A prvním z nich je „ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA“.
Jedině tak se můžete na portálu Agendového informačního systému MPO (AIS MPO) REGISROVAT (děje se tak odkazem v levém
horním roku u loga AIS MPO) a poté i PŘIHLAŠOVAT (to zase v pravém horním rohu).
Jakmile máte tento krok za sebou (tj. založenou a pak i aktivovanou identitu na portálu E-identita), nenastane už žádný jiný
problém. Vyplňování online formuláře je jednoduché, jen je nutno mít po ruce potřebné údaje – číslo svého účtu, příjmy za rok
2020, dva požadované doklady v PDF; zaškrtnout všechna čestná prohlášení je maličkost. Teď jde o tu identitu. Že se bude i
napříště hodit je i při pomalejším tempu elektronizace státní správy nesporné.
Těm, kdo mají vydán nový občanský průkaz s čipem, těm, kdo mají založenu Datovou schránku nebo jiný způsob elektronického
ověřování identity používají, nejsou další řádky určeny. Pro ty, kdo by o podporu 60 tis. Kč požádat mohli a jimž by pomohla, ale
nemají eObčanku (= občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018) a s identitou si
nevědí rady, lze doporučit jako způsob prokazování NIA ID (přihlašování se uskutečňuje tak, jak to nejspíš používáte u bankovního
účtu, tj. jménem, heslem a SMS ověřovacím kódem, který dostanete na svůj mobil.). A to hlavní – při této formě zřízení E-identity
pouze online vyplníte registrační formulář, vytisknete si obdržený dokument a pak vše dokončíte osobně na kterémkoli
kontaktním místě veřejné správy Czech POINT (obecní úřad, pošta apod.).
Jak na to
1. Vyplnit registrační formulář (on line)

https://www.eidentita.cz/ProfileRegistration

2. Vytisknout obdržený dokument, zajít s občanským průkazem
na kterékoliv místo Czech POINT a identifikační prostředek NIA
ID aktivovat

Provede Czech POINT (bezplatně) a vydá písemné potvrzení o
aktivaci.

3. Použít aktivovaný NIA ID k registraci na portálu Ministerstva
průmyslu a obchodu, přihlásit se, vyplnit žádost, připojit přílohy
a odeslat.

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default

A teď konkrétně
Ad 1) Otevřte si https://www.eidentita.cz nebo rovnou přejděte na NIA ID - státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek
založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu, dříve označovaný jako uživatelský účet, OTP či UPS.
Pokud nechcete číst všeobecné informace, můžete rovnou začít vyplněním registračního formuláře.
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO NIA ID (Založení identifikačního prostředku - Portál národního bodu (eidentita.cz) =
https://www.eidentita.cz/ProfileRegistration
A můžete začít vyplňovat:
Nejdřív na prvním řádku kliknutím ubezpečte systém, že nejste robot.
Pak napište do okénka číslo svého telefonu, nejlíp samozřejmě mobilního.
Počkejte, až vám na mobil dojde SMS kód a ten pak napište do následujícího okénka ve formuláři a můžete pokračovat
Uživatelské jméno – zvolte takové, abyste je nezapomněli
Heslo
Heslo kontrola – tedy to samé jako důkaz, že jste se nespletli
E-mail
Bezpečnostní otázka (tu je líp si dopředu připravit – vybrat můžete z těchto možností: Místo narození matky / Nejlepší přítel
z dětství / Jméno prvního domácího mazlíčka / Oblíbený učitel / Oblíbená historická postava / Povolání dědečka
Odpověď na bezpečnostní otázku – nezapomenout! V případě obnovy zapomenutého hesla aj. se bude hodit.
Zatrhnout políčko Seznámil/a jsem se s podmínkami používání prostředku pro elektronickou identifikaci a souhlasím s nimi.
A nakonec odklikněte políčko ZALOŽIT
Co se bude dít dál?
a) co následuje okamžitě: Na váš e-mail dojde zpráva s postupem k aktivaci účtu. Tak se na ten e-mail hned podíváte.
Email „Notifikace eidentita.cz“ bude chtít ověřit, že email je skutečně váš – odkliknete „zde“
Odkliknutím se otevře webová stránka, na které bude dokument „ZALOŽENÍ IDENTIFIKAČNÍHO PROSTŘEDKU“; ten si vytisknete a
b) zajdete s ním na některé kontaktní místo Czech POINT (matrika, pošta atp.); nezapomeňte si vzít občanský průkaz. (i tento
dokument vám zároveň dojde jako další e-mail s předmětem „Notifikace eidentita.cz“).
Ad 2) Na kontaktním místě Czech POINT vám se zbytkem poradí a vydají vám potvrzení „VÝSLEDEK ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ
ÚDAJŮ“, tedy o aktivaci. A tu aktivaci jste potřebovali, abyste se k vyplnění žádosti na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
dostali.
(Video o celém postupu je k dispozici zde: https://youtu.be/b9Une8pyjac)
Příště rozvedeme postup „Ad 3)“. Mezitím si můžete E-identitu vyřídit a aktivovat a v příští e-informaci se podíváme na přihlášení
do systému Ministerstva průmyslu a obchodu (AIS MPO - https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default) a na vyplnění a odeslání
žádosti.
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. a Ministerstvo kultury ČR
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