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Dotační titul COVID – Kultura II (Marně vynaložené výdaje na akce)  

Kdo může žádat ?  Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění 

hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž 

primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts 

včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost. Individuální 

umělci i subjekty kteří jsou    

• pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;  

• pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;  

• hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření 
hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich 
hlavní činností);  

• technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou 
činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, 
prostory pro kulturní program ap. - dle tohoto programu);  

• umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;  

• pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;  

• umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají či organizují kulturní 
program;  

• galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí;  

• divadla  

• nevládní neziskové organizace, které vykonávají vedlejší hospodářskou činnost v 
oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.),  

 
Další podmínky, které musí žadatel splňovat jsou uvedeny ve Výzvě č. 2 programu 
COVID Kultura na str. 4 až 6.  
 

O kolik může žádat a 

jak se dotace 

vypočítává ?  

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na marně 
vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném 
období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané 
kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 
2020. Veškeré tyto akce a činnosti byly v přímé souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.  
 

Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za 

přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za 

kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.  

Maximální výše dotace v této výzvě pro subjekty definované v bodě 4 a) je na 

jeden subjekt je 10.000.000 Kč. Uznatelnými výdaji se rozumí marně 

vynaložené výdaje, které jsou podloženy příslušnými účetními doklady.   

Podrobný popis uznatelných výdajů je uveden ve Výzvě č. 2 v kapitole č. 6. 

Kde najít a vyplnit 

žádost a jak jí podat ? 

Žádost se vyplňuje v Agendovém informačním systému (AIS) MPO. Podání žádosti 

vyžaduje od žadatele následující tři kroky:   

1) Aktivace a založení identity na portálu EIDENTITA 
2) Registrace žadatele do AIS MPO,  
3) Založení, vyplnění a podání žádosti 

Podrobný popis postupu je uveden na https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII  

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII
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Žádost je podávána elektronicky přímo z AIS MPO 

Jaké specifické 

informace musí žadatel 

poskytnout ? 

Do žádosti o podporu na marně vynaložené výdaje žadatel dále doplní údaje za 
jednotlivé přesunuté či zrušené kulturní akce či kontinuální kulturní činnost:  
a) název kulturního programu,  
b) organizátor, 
c) plánovaný termín a místo konání kulturního programu (od-do),  
d) popis kulturního programu včetně cílové skupiny, počet účastníků v minulém 

roce či dle předpokladu (kapacita sálu), 
e) program, 
f)  pokud se jedná o přesunutou kulturní akci, žadatel vyplní nový termín konání,  
g) kopie informace o zrušení, změně či odložení kulturního programu, 

prostřednictvím které žadatel seznámil veřejnost se zrušením akce,  
h) vyplní do tabulky žádosti uznatelné výdaje za přesunuté nebo zrušené kulturní 

akce v tomto členění:  popis položky, typ dokladu, výše částky v Kč uvedené na 

faktuře/účetním dokladu/ smlouvě, číslo faktury/účetního dokladu/smlouvy včetně 
dílčích objednávek, název dodavatele, identifikační číslo dodavatele/ jiný 
identifikátor, datum uskutečnění zdanitelného plnění. 

i)  U kontinuální činnosti v kultuře, která byla omezena (např. činnost divadla, 
hudebního klubu, celoroční organizace kulturních festivalů ad.), je třeba doložení 
– např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.  

Jaké přílohy se musí 

dodat ? 

Kromě vyplněné žádosti musí žadatel dodat ještě tyto přílohy 

a) Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k 
jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti. 
Jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě.  

b) Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 
2 žádosti. 

c) Soubor čestných prohlášení, která jsou předem naformulována v informačním 
systému AIS MPO  

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 23.11.2020  

Jaká jsou rizika ? 1) Komplikací může být samotné přihlášení se do systému AIS MPO. Způsob 
přihlášení a registrace je sice podrobně popsán na 
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII, ale samotný proces může žadatele 
zdržet, takže není dobré toto nechávat na poslední chvíli, ale řešit tuto registraci 
s dostatečným, minimálně týdenním předstihem před termínem uzávěrky. 

2) Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být 
v průběhu kontrol o využití dotace ověřovány. To samé však platí o obsahu 
jednotlivých přehledů, které jsou přílohami žádosti.  

Odkaz na podrobná 

pravidla dotace   

https://www.mpo.cz/kultura  
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