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Novoroční přání 

Dobrý den a klidné Vánoce všem členům a příjemcům našich zpráv! 

V tomto roce jsme se zaměřili především na informace o vládních opatřeních daňových a spojených 
s pandemií: 

408 - Výtvarní umělci a paušální daň 
            (Zveřejněno 6.1.2021, aktuální do 11.1.2021 pokud jde o možnost přihlášení v roce 2021; obecné 
informace aktuální trvale) 
409 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO ČR 
"KULTURA 3.1") 
            (Předběžná informace pro výtvarné umělce - komentovaný výtah z textu Výzvy č. 3.1; zveřejněno 
9.2.2021, druhá verze zveřejněna 24.2.2024) 
410 - Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021 
          (Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, platného až do odvolání; zveřejněno 
24.2.2021) 
411 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO 
ČR "KULTURA 3.1") 
            (Druhá doplňující informace pro výtvarné umělce se zjednodušeným návodem jak získat potřebnou e-
identitu; zveřejněno 16.3.2021) 
412 - Architektonicko-výtvarná soutěž: Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně 
            (Podávání návrhů do 30.6.2021, realizace do 30.9.2022; zveřejněno 26.3.2021) 
413 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO 
ČR "KULTURA 3.1") 
            (Třetí doplňující informace pro výtvarné umělce se zjednodušeným průvodcem elektronickou žádostí 
o podporu; zveřejněno 30.3.2021) 
414 - 100 let uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí v Praze 
          (Pozvánka na hlavní den oslav - čtvrtek 21. října 2021 - i na další akce; zveřejněno 19.10.2021) 

Převedli jsme ve třech postupně zaslaných textech (409, 411 a 413) do srozumitelné řeči návod k podání 
žádosti o jednorázovou podporu 60 tis. Kč. Díky tomu se řada výtvarníků osmělila a pro naši branži složitější, 
nebo spíš nezvyklou formu žádosti vypracovala a podala. Některým členům jsme poskytli i telefonické 
konzultace a jsme rádi, že byli většinou úspěšní a podpora jim byla přiznána.  

Již od roku 2002, kdy jsme začali naše e-informace hromadně rozesílat, jsme se rozhodli, že nebudeme 
příjemce zahlcovat množstvím, ale budeme centrálně rozesílat jen informace závažné. Budeme proto i 
nadále zveřejňovat vše, co se týká případných změn v účetnictví spolků, ve vedení spolkového rejstříku, 
v zákoně o daních z příjmů apod. V příštím roce bychom rádi zveřejňovali příklady různorodé praxe našich 
spolků, dále příklady vstřícného způsobu přidělování podpor v krajích a obcích a také stručná pojednání o 
tom, o co jsme ve více než třicetileté historii usilovali a jaké to mělo výsledky. (O historii informační služby 
UVU ČR stručně: http://www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm).  

S přáním všeho dobrého do roku 2022 
Václav Kubát, předseda 
a Oskar Brůža  
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Budete-li mít ve vánoční čas chuť na nekonfliktní, zajímavé a hezky graficky zpracované čtení, zalistujte si na 
obrazovce novým číslem internetového občasníku online ART – podzim 2021. Najdete ho na 
https://issuu.com/onlineart/docs/online_art_14  

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpráva. Text a redakční úprava: PhDr. Oskar Brůža 
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