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Shrnutí
Epidemie onemocnění covid-19, nový koronavirus SARS-CoV-2, přinesla ztráty v mnoha oblastech
včetně kulturních a kreativních odvětví. Kulturní a kreativní odvětví zahrnují širokou škálu činností,
které jsou založeny na určitých kulturních hodnotách a lidské kreativitě (umění, ochrana
hmotného a nehmotného kulturního dědictví, festivaly aj.). Mnohé státy přistoupily kromě
obecných socio-ekonomických opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru též k opatřením
zaměřeným přímo na pomoc kulturním institucím, neziskovým kulturním subjektům, umělcům
na volné noze a technickým pracovníkům v kultuře, jakož i společnostem, jež v kulturním a
kreativním sektoru podnikají.
Formy podpory v rámci kultury mají různý charakter. Většina států navýšila prostředky pro státem
financované kulturní instituce (ČR, Nizozemsko, Francie, Finsko, Maďarsko, Velká Británie a další).
Další forma pomoci směřovala k umělcům na volné noze, včetně technických pracovníků v umění,
kteří mohli buď čerpat podporu z obecných programů pro OSVČ, nebo pro ně byly zřízeny speciální
programy (Rakousko, Nizozemsko, Slovensko, Finsko, ČR). V některých zemích byla pomoc vázána
na speciální sociální pojištění umělců (Rakousko, Francie, Německo). Některé státy poskytovaly
pomoc umělcům na volné noze formou grantu na určitý umělecký výkon/vytvoření díla (Slovensko,
Maďarsko). Mnohé státy také zahájily podporu digitalizace kultury, zejména Polsko dotačním
programem Kultura na webu, ale i Maďarsko a Slovensko. Dalšími opatřeními, která lze pozorovat,
jsou kompenzace za zrušená představení/akce (Nizozemsko, Švédsko, ČR), granty a půjčky
pro podnikatele v kreativních a kulturních odvětvích, daňové úlevy/odpuštění plateb na sociálním
a zdravotním pojištění pro tato odvětví (Rakousko, Maďarsko). Mnoho států též alokovalo finance
navýšením prostředků fondů určených k podpoře jednotlivých druhů uměleckých aktivit nebo
uvolněním jejich prostředků (Nizozemsko, Francie, Velká Británie, Švédsko a další).
Co se týče rozdílů mezi podporou kulturního a kreativního sektoru v první a druhé vlně pandemie
covid-19, lze shrnout, že v první vlně šlo především o okamžitou pomoc umělcům na volné noze,
kulturním institucím, jak státním tak nestátním, a podnikatelům v postižených odvětvích. Často se
tak dělo v rámci obecných socioekonomických opatření (zejména Slovensko, Německo,
Nizozemsko, Rakousko, Francie), mnoho států však zahájilo současně okamžitou pomoc přímo
kultuře (zejména Finsko, Spojené království, Švédsko).
V rámci druhé vlny byla spousta obecných opatření/speciálních opatření prodloužena nebo znovu
otevřena (Nizozemsko, Rakousko, ČR – program Covid Kultura I a II). Spousta států zároveň přišla
s masivními investicemi do kulturního a kreativního sektoru a chystá další i do roku 2021 (zejména
Spojené království, Nizozemsko, Francie, Finsko, Švédsko). Podpora, která nyní do sektoru míří, má
často za cíl podpořit obzvláště postižená odvětví jako jsou hudební festivaly, produkce živé hudby,
hudební kluby aj. (Spojené království, Francie, Maďarsko, Finsko). Slovensko použilo vyvstalou krizi
k novele předpisů v oblasti kulturního a kreativního sektoru a jeho financování. Německo se
naopak masivních investic přímo do kultury zdrželo; jako spolková podpora kultury byly vnímány
prostředky vložené do obecných programů na podporu OSVČ a malých středních podniků. Další
opatření jsou ponechána v režii jednotlivých spolkových zemí.
Některé ze zkoumaných států plánují zvýšení financí v kulturním a kreativním sektoru i v roce 2021
(Francie, Švédsko, Německo, Maďarsko).
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Úvod
V této práci uvádíme opatření, kterými jednotlivé státy přispěly na podporu kultury v rámci
epidemie onemocnění covid-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 (dále jen „epidemie koronaviru“ a
„koronavirus“), v roce 2020. Epidemie koronaviru má velmi negativní vliv na celý sektor kulturních
a kreativních odvětví. Mezi tato odvětví patří široká škála oborů, kde se pracuje s určitými
kulturními hodnotami a lidskou kreativitou jako například architektura, archivnivctví, knihovny a
muzea, umělecká řemesla, audiovizuální sektor (včetně filmu, televize, videoher a multimédií),
hmotné a nehmotné kulturní dědictví, design, festivaly, hudba, literatura, scénické umění,
nakladatelství, rozhlas a výtvarná umění a móda.1 Tato práce se zaměřuje na tato odvětví spíše
v užším smyslu (scénická umění, výtvarná umění, hudba, literatura, film, muzea, hmotné a
nehmotné kulturní dědictví).
Práce je částečně aktualizací předchozí práce Parlamentního institutu na dané téma z dubna
tohoto roku.2 Oproti ní však přináší informace o opatřeních přijatých v reakci na druhou vlnu
epidemie koronaviru na podzim 2020. U uvedených států jsou podrobně rozepsána opatření a
finance na ně vynaložené na kulturní a kreativní odvětví za rok 2020. Práce se zaměřuje
na evropské státy, zejména sousední státy ČR, a EU. Další informace obsahuje rovněž práce OECD
na toto téma.3

Evropská unie4
V rámci programu Evropské komise „Kreativní Evropa“ (Creative Europe), ze kterého je možné
čerpat finanční podporu pro kulturní a kreativní odvětví (pro období 2014 – 2020 1,46 mld. EUR)5,
došlo k prodloužení termínu pro podávání žádostí. V rámci programu jsou v současné době
chystány další projekty v reakci na epidemii.6
K prodloužení termínu došlo první vlně pandemie i u dalších programů financovaných EU.7
Do kultury by též měly směřovat peníze z obecných programů EU, např. z:


1

Nástroje pro zmírnění rizika nezaměstnanosti SURE - Iniciativa SURE má podpořit systémy
Kurzarbeit a obdobná opatření na podporu udržení zaměstnanosti, která jednotlivé země

Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors: OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
[online]. 7 September 2020 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors.
2
KRAUSOVÁ, Marta a Jakub MEHL. Přehled opatření na podporu kultury v souvislosti s onemocněním covid-19:
aktualizace. Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020, 22 s. Vybraná témata, č. 15/2020. Dostupné na:
https://arl.psp.cz/i2/i2.entry.cls?ictx=par&skin=1&language=2&op=detail&idx=par_us_cat*0180397&ictx=par&skin
=1&language=2&op=detail&idx=par_us_cat*0180397.
3
Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors: OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
[online]. 7 September 2020 [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
4
Opatření přijatá Evropskými institucemi jsou pravidelně zpracovávána do přehledu oddělením EGOV Evropského
parlamentu. Jejich přehled je k dispozici zde:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
5
Více o programu Kreativní Evropa na jeho českých stránkách: https://www.kreativnievropa.cz/o-programu/ nebo též
na: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy/horizont-2020-(2).
6
CORONAVIRUS: HOW IT AFFECTS THE CREATIVE EUROPE PROGRAMME [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europeprogramme_en.
7
Coronavirus: deadline for applications extended [online]. [cit. 2020-04-17]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/coronavirus-deadline-applications-extended_en.
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již zavedly nebo zavedou. K dispozici by mělo být 100 miliard eur na půjčky členským
zemím.
Panevropského záručního fondu (pan-European Guarantee Fund) - Garanční fond
Evropské investiční banky (EIB) ve výši 25 mld. eur má mobilizovat podporu až do výše 200
mld. eur na financování zejména malých a středních podniků.
Prvního balíku investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) a druhého balíku
investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII+) – zavádí flexibilitu v čerpání
prostředků ze tří fondů politiky soudržnosti (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský
sociální fond a Fond soudržnosti).8

Více k opatřením EU v oblasti kultury na stránkách Evropské komise.9

Česká republika
První vlna
Vláda ČR 9. 4. 2020 schválila balíček pro kulturu ve výši 1, 07 miliardy Kč. Peníze byly rozděleny
následovně:
- Subjekty z tzv. nezávislé umělecké scény, primárně z celoročních dotačních okruhů v oblasti
tanec, divadlo, hudba, výtvarné umění, malí nakladatelé, které kontinuálně poskytují
veřejné kulturní služby v ČR alespoň tři roky10. Pro tyto organizace byla k dispozici částka
440 milionů Kč;
- Příspěvkové organizace Ministerstva kultury (kulturní instituce, celkem 29) dostaly
příspěvek na provoz a na nahrazení výpadku příjmů způsobeného vládními opatřeními.
Na tyto účely šlo celkem 300 milionů Kč.
- Podpora regionální kultury určená pro profesionální divadla, orchestry a sbory. Mohou o ni
žádat subjekty trvale zařazené do Programu státní podpory profesionálních divadel a
stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Dále je určena též
pro muzea a galerie, které jsou zřizovány kraji či obcemi. Na jejich podporu šlo 300 milionů
Kč.
- Dalších 30 milionů Kč šlo na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury
prostřednictvím digitálních médií pro nezávislá nezřizovaná divadla, klasickou a
alternativní hudbu, taneční a pohybové umění.11
Další podpora v roce 2020
Program Covid - Kultura I pro podnikatele v kulturních a kreativních odvětvích
Dotační program Covid - Kultura připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci
s Ministerstvem kultury byl zahájen 18. srpna 2020. Uzávěrka přihlášek byla 30. září 2020. Program
byl zaměřený na podnikatele v kulturním a kreativním sektoru, kterým v období od 1. října 2019
do 17. května 2020 zbytečně vznikly výdaje v souvislosti s pořádáním kulturních akcí, které se měly
uskutečnit od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a které byly v důsledku vládních opatření zrušeny.
Celková částka prostředků v programu činila 900 mil. Kč (přibližně 32 918 800 eur).
8

Více zde: Cohesion policy action against coronavirus [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/.
9
Coronavirus response: How the EU responds to the coronavirus outbreak in support of the cultural and creative
sectors. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response.
10
Tzn., že žádat o dotace mohly organizace, které byly alespoň jednou za poslední tři roky úspěšné v dotačním řízení
u ministerstva.
11
Vláda schválila balíček ministra Zaorálka na záchranu kultury [online]. 09.04.2020 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z:
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministra-zaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html.
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Způsobilými žadateli byli jak podnikatelské subjekty v kultuře, tak jednotliví umělci a subjekty
poskytující technickou podporu kulturním představením. Limit podpory byl 50 % oprávněných
výdajů na zrušené nebo přeobjednané kulturní akce a 5 mil. Kč na jeden subjekt.12
Program Covid - Kultura II
Ministerstvo kultury a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásily druhou výzvu podpůrného
programu Covid - Kultura II. V této fázi bude rozdělováno 750 mil. Kč (27 432 333,5 eur). Podmínky
programu se uvolnily, nárok na podporu z programu budou mít například také subjekty, které mají
dotyčné kulturní aktivity jako vedlejší podnikatelskou činnost. Dalším vylepšením je zvláštní
jednorázový příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné v oblasti kultury (umělecké profese
a technické profese, které se podílejí na realizaci představení). Příspěvek je ve výši 60 000 Kč.
Pro velký zájem byl termín podávání žádostí o dotaci prodloužen.13

Finsko
Speciální podpora kulturního sektoru byla ve Finsku v tomto roce uskutečněna ve čtyřech fázích.
Nejprve v březnu 2020 obdrželo Finské centrum na podporu kultury (The Arts Promotion Centre
Finland, „Taike“)14 900 000 eur (přibližně 23,6 mil. Kč) na zajištění krizového financování umělců a
dalších pracovníků v kultuře na volné noze.
V druhé fázi Finský Parlament schválil doplňkový návrh rozpočtu pro rok 2021-2024, kterým byly
určeny prostředky pro umění a kulturu na kompenzaci ztrát způsobených epidemií koronaviru ve
výši 40,3 mil. eur (přibližně 1 miliarda Kč). Z toho:
- 8,7 milionu eur bylo poskytnuto Finskému centru na podporu kultury na podporu umělců
na volné noze (obdrželo ji 2 700 nezávislých umělců a každý získal 3 000 eur);
- 11 milionů eur bylo poskytnuto různým subjektům v oblasti kultury (sdružení, nadace,
družstva a společnosti v oblasti umění a kultury);
- 1,3 milionu eur bylo poskytnuto Finské národní opeře a baletu;
- 0,9 milionu eur Finské národní galerii;
- 0,7 milionu eur bylo poskytnuto Finskému národnímu divadlu;
- 3,6 milionu eur bylo poskytnuto státem financovaným muzeím;
- 1,4 milionu eur bylo poskytnuto státem financovaným orchestrům;
- 9,8 milionu eur bylo poskytnuto státem financovaným divadlům;
- 3 miliony eur byly poskytnuty na základní umělecké vzdělávání.
V další fázi finská vláda v říjnu schválila alokování částky 7 mil. eur pro organizátory kulturních akcí.
Částka by jim měla umožnit navzdory ztrátám, které obdrželi v roce 2020, pokračovat
v organizování kulturních akcí i nadále.
V dalším doplňkovém rozpočtu, který byl parlamentu navržen 29. října, vláda navrhla uvolnit
dalších 23 mil. eur jako kompenzaci kulturnímu sektoru. Z toho by 7 mil. eur šlo Centru na podporu
kultury na granty.
12

Zveřejňujeme výzvu k programu COVID – Kultura, žádat o podporu bude možné od 18. srpna 2020 [online]. 12. 8.
2020 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujemevyzvu-k-programu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/.
13
Program COVID - Kultura [online]. 20. 11. 2020 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z:
https://www.mpo.cz/kultura?fbclid=IwAR3miGhtFLNky8S3A3xUEda3Qd96-ajAe7fvbYPDIs-sBo0G1SQ8EdG18cc.
14
Jedná se o hlavní státní instituci v oblasti umění, která každoročně rozděluje finanční prostředky a uděluje ceny. Arts
Promotion Centre Finland: About Taike [online]. [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: https://www.taike.fi/en/about-taike.
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Kromě toho mohli podnikatelé i umělci na volné noze v kreativních a kulturních průmyslech čerpat
i z obecných socioekonomických opatření pro zmírnění následků epidemie koronaviru.15

Francie
První vlna
Francie přijala obecná opatření na podporu ekonomiky v koronavirové krizi, ze kterých mohou
čerpat i umělci a kreativní a kulturní průmysly. 16
Kromě toho byla na začátku pandemie oznámena „krizová podpora“ ve výši 22 milionů eur
(přibližně 594 milionů Kč) pro všechny kulturní sektory. Z toho 10 mil. eur by mělo jít na podporu
hudby, 5 mil. na podporu divadla, 5 milionů na podporu literatury a 2 mil. na podporu výtvarných
umění. Jedná se pouze o první balíček pomoci, později by měla být přijata další opatření. Podporu
rozdělovaly agentury17 ministerstva kultury: Národní centrum pro kinematografii, Národní
centrum pro hudbu, Národní centrum pro knihu a Národní centrum pro výtvarné umění18 a
regionální ředitelství kulturních záležitostí (tzv. DRAC Directions régionales des affaires culturelles)
– detašované orgány ministerstva kultury. Tato rychlá pomoc byla využita různými způsoby.
Například Národní centrum pro hudbu vytvořilo fond ve výši 11,5 mil. eur (z části též z dalších
zdrojů), ze kterého mohli čerpat malé a střední podniky a drobní podnikatelé, kteří mají licenci pro
podnikání v dané oblasti; tyto subjekty mohly požádat o hotovostní podporu v maximální výši 11
500 eur.19
Další podpora v roce 2020
Další vlna pomoci, která následovala v roce 2020, byla v celkové výši téměř 180 milionů eur
(přibližně 4,7 miliard Kč). Pomoc byla rozdělena následovně:
-

-

15

66 milionů eur na zřízení nouzových fondů pro společnosti působící v oblasti hudebních a
divadelních představení spravovaných Národním centrem pro hudbu a Sdružením
pro podporu soukromého divadla;
Zřízení nouzového plánu pro vizuální umění ve výši 3,27 milionů eur pro udržení trhu
s uměním a na pomoc výtvarným umělcům;
Finanční pomoc pro národní kulturní instituce s možností výpadku v rozpočtech ve výši 13
milionů eur;
Zřízení festivalového fondu s rozpočtem 10 milionů eur na podporu festivalů finančně
oslabených kvůli zrušení naplánovaných kulturních událostí v roce 2020;
Vyplacení všech dotací z ministerstva kultury kulturním subjektům, které je získaly ještě pře
započetím omezení z důvodu epidemie, bez ohledu na aktivitu příjemců.

Odpověď získaná od finského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4530.
16
Více na: SMETANKOVÁ, D., KRČEK, T., TETOUROVÁ, E.: Přehled opatření na zmírnění socioekonomických dopadů
koronavirové nákazy covid-19, Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny Vybraná témata č. 15/2020, duben 2020.
Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=172339.
17
Jedná se o osoby veřejného práva.
18
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Centre National du Livre (CNL), Centre national de la musique
(CNM) , Le Centre national des arts plastiques soutient (CNAP).
19
Le CNM ouvre un fonds de secours de 11,5M€ pour le spectacle [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z:
https://www.irma.asso.fr/Le-CNM-ouvre-un-fonds-de-secours-184963.
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Kromě toho byla přijata ještě další opatření v celkové výši 84 milionů eur:
- Využití rezervy 27 mil. eur pro nejvíce zranitelné subjekty získávající dotace veřejných
rozpočtů;
- Fond na náhradu ztrát z prodeje vstupenek z důvodu epidemie koronaviru s částkou
50 mil. eur;
- Speciální fond pro znovuobnovení činnosti hudebních těles klasické a současné hudby
s částkou 2 mil. eur.
- Příspěvek ve výši 5 mil. eur na dluhy vzniklé na autorských právech za rok 2020.20
Ve Francii existuje speciální schéma podpory v nezaměstnanosti pro pracovníky v umění
s nepravidelnými příjmy (Intermittents du spectacle („IDS“)). Jedná se o umělce nebo technické
profese v oblasti živých představení, filmu a audiovizuálního sektoru; podle schématu, pokud tito
umělci odpracují minimálně 507 hodin v rámci 12 měsíců, obdrží od státu měsíční podporu.
Podmínky pro obdržení této podpory byly zmírněny tak, aby na ně dotčené osoby mohly
dosáhnout i během pandemie.21
Významná podpora kreativního a kulturního sektoru má pokračovat i v roce 2021. 22

Maďarsko
Maďarsko v rámci první vlny pandemie přijalo specifická opatření na pomoc kultuře, dále kulturní
a kreativní sektor mohl čerpat z obecných opatření.
Předně vláda zavedla dekretem č. 61/2020 z 23. 3. 2020 úlevy na daních a odklad plateb sociálního
a zdravotního pojištění pro vybrané malé podniky. Kromě jiného se jednalo o tyto sektory:
- kreativní, umělecké a zábavní služby;
- sportovní, zábavní a rekreační služby;
- výroba filmů, videozáznamů a televizních programů, nahrávání a vydávání hudby;
- vydávání novin;
- vydávání časopisů a periodik;
- rozhlasové služby.
Podnikatelé ve výše uvedených odvětvích nemuseli platit sociální pojištění a platili sníženou platbu
za zdravotní pojištění za své zaměstnance. Dále též nemuseli platit paušální daň z příjmu pro malé
podniky (small business lump-sum tax, v maďarštině zkráceně Katv.) Výjimky se aplikovaly na
měsíce až do 30. června 2020.

20

Odpověď získaná od francouzského Národního shromáždění prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní
výzkum a dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD
4530.
21
Macron announces extra aid for French arts sector battered by Covid-19 crisis. France24.com [online]. 06/05/2020
[cit. 2020-11-23]. Dostupné z: https://www.france24.com/en/20200506-macron-announces-extra-aid-for-frencharts-sector-battered-by-covid-19-crisis.
Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives au chômage des intermittents du spectacle [online]. 31.7.2020 [cit.
2020-11-23]. Dostupné z: https://www.weblex.fr/weblex-actualite/coronavirus-covid-19-des-mesures-relatives-auchomage-des-intermittents-du-spectacle
22
Odpověď získaná od francouzského Národního shromáždění prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní
výzkum a dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD
4530.
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Další opatření, které bylo zavedeno na základě vládního nařízení č. 47/2020 z 18. 3. 2020, bylo
zaměřeno na filmový průmysl a scénická (performativní) umění. Tímto vládním opatřením je
zakázáno ukončit nájem provozoven/zvednutí nájemného do 30. 6. 2020.23
Maďarský Národní filmový institut dále otevřel v dubnu 2020 krizový fond na podporu pracovníků
ve filmovém průmyslu na volné noze. Fond obsahoval 50 mil. HUF (přibližně 142 000 eur). Kromě
toho bylo dalších 100 mil. HUF investováno do televizní produkce.
Dále Ministerstvo lidských zdrojů, které je zodpovědné za kulturu, zahájilo speciální program na
podporu kultury, společně s dalšími státem financovanými kulturními institucemi. Grant byl určený
pro hudebníky, herce a literáty. Podmínkou obdržení grantu bylo natočit samostatně nebo ve
skupině maximálně pěti lidí minimálně 40 minutové představení (buď živě, nebo ho nahrát), které
bude promítáno na hudebním kanálu veřejnoprávní televize a sdíleno na sociálních sítích. Za to
umělec obdržel obnos 50 000 HUF (140 eur). Výzva k podávání přihlášek byla uveřejněna 9. 4.
2020.
V podobném duchu pokračovaly i další programy a to například grant pro nezávislé umělce
otevřený pro divadla, loutkaře, lidové umělce, taneční soubory, cirkusy a umělce v oblasti klasické,
jazzové a populární hudby s částkou 1 miliarda HUF (přibližně 2,7 milionů eur). Dále vláda spustila
program pro hudebníky a romské hudebníky disponující částkou 5,3 miliardy HUF (14,4 mil. eur),
v rámci kterého umělci nahráli online koncerty dostupné na jednotné webové stránce, nazvané
„koncerty do zásoby“. Podle všeho koncerty stále probíhají. Program organizovala Maďarská
agentura pro turismus.
V červnu 2020 byla uvolněna další pomoc pro kulturní sektor ve výši 5,1 miliard HUF. Podpora byla
určena jak kulturním institucím jako je Státní maďarská opera, Národní muzeum, Muzeum
výtvarného umění, Listova akademie (celkem 1,4 miliard HUF), tak menším kulturním subjektům,
malým podnikům v kulturních a kreativních průmyslech jakož i umělcům na volné noze, jakož
technickým profesím v umění (celkem 3,7 miliard HUF); dokonce včetně maďarské tradiční
jezdecké lukostřelby.
Další částka 2,12 miliard HUF (přibližně 5, 9 mil. eur) byla uvolněna pro hudební a jiné festivaly.24

23

Část vládního nařízení č. 47/2020 z 18. 3. 2020 :
„§ 3 (1) U odvětví podnikajících v cestovním ruchu, stravování, hazardní hrách, filmovém průmyslu, scénickém umění,
organizování akcí nebo sportovních služeb nelze nájemní smlouvy na prostory, které se nepoužívají jako byty,
jednostranně ukončit do 30. června 2020. Vláda může vyhláškou prodloužit dobu zákazu jednostranného ukončení až
do konce nouzového stavu.
(2) Nájemné podle odstavce 1 nesmí být v době nouzového stavu zvýšeno, a to ani v případě, že je to podle smlouvy
jinak možné.“
24
Odpověď získaná od maďarského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374 číslo
dotazu ECPRD 4530.
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Německo
V Německu bylo přijato pouze minimum komplexních spolkových opatření v oblasti kultury.
Kulturní a kreativní odvětví tak mohly čerpat především z obecných programů na podporu
kultury.25 Je též třeba brát v úvahu spolkovou organizaci Německa (pravomoci oblasti kultury jsou
rozděleny mezi spolkovou vládu a spolkové země).
Z obecných opatření se v první vlně uplatnily:
- program okamžité pomoci pro OSVČ a malé podniky. V rámci této pomoci bylo vyčleněno
50 mld. eur. Živnostníkům a podnikům do pěti zaměstnanců zasaženým koronavirovou krizí
vzniká nárok na jednorázovou dotaci až ve výši 9 000 eur na tři měsíce, pro podniky do 10
zaměstnanců může dotace činit až 15 000 eur.26 Tento program je otevřen i pro umělce a
pracovníky v kultuře, jsou-li OSVČ.27
- Na podporu OSVČ, malým, středním a velkým podnikům byl rovněž spuštěn úvěrový
program KfW-Sonderprogramm 2020, který byl zastřešen stabilizační rozvojovou bankou
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Tyto úvěry se vyznačují nižší úvěrovou sazbou a
zjednodušeným hodnocením rizika. Spolková vláda ručí u malých podniků až do výše 90 %
hodnoty úvěru, u větších společností až do 80 % hodnoty úvěru.28
- Subjekty zasažené koronavirovou krizí (OSVČ i podniky) mohou dále požádat o odložení
platby daní, a to do 31. prosince 2020, u příslušného finančního úřadu.
- Další finanční pomocí jsou vyčleněné 3 miliardy eur na pomoc nezaměstnaným a OSVČ při
výpadku příjmů. Účelem této pomoci je zabezpečení základních životních potřeb jako
strava a bydlení. Toto opatření navazuje na již existující úpravu – žadatelé o sociální
podporu nebudou muset po dobu 6 měsíců dokládat svou aktuální finanční situaci.
Automaticky dojde ke schválení podpory, jejíž potřebnost se vyhodnotí až zpětně.29
Kromě toho kroky na podporu kultury činily jednotlivé spolkové země (případně obce). Například
Berlín připravil program pro osoby „na volné noze“ (freelancery) a malé podnikatele, ze kterého
mohou čerpat i umělci, kterých je v Berlíně velké množství a pro chod města jsou důležití. Program
nabízel granty a překlenovací půjčky a žádosti jsou vyřizovány během několika dnů; grant

25

Obecná opatření byla ministryní kultury přímo označena jako záchranný balíček pro kulturní sektor.
(Bundesregierung beschließt Soforthilfe – Grütters: „Rettungsschirm für den Kulturbereich“ [online]. 23. 3. 2020 [cit.
2020-11-30]. Dostupné z: https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kulturund-medien/aktuelles/bundesregierung-beschliesst-soforthilfe-gruetters-rettungsschirm-fuer-den-kulturbereich-1733612.)
26
Für Arbeitsplätze und die Wirtschaft: Soforthilfe und Schutzfonds. Bundesministerium der Finanzen [online].
Copyright © Bundesministerium der Finanzen [cit. 14.04.2020]. Dostupné z:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/CoronaSchutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html
27
Odpověď získaná od německého parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374.
28
KfW-Schnellkredit und KfW-Sonderprogramm zur KfW-Corona-Hilfe. 301 Moved Permanently [online]. [cit.
14.04.2020]. Dostupné z:
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
29
Das Sozialschutz-Paket. Bundesministerium für Arbeit und Soziales [online]. [cit. 14.04.2020]. Dostupné z:
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/sozialschutzpaket.html;jsessionid=E2A8FBCB58723E53704AB4E23D3E3B67
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pro osoby „na volné noze“ je 5 000 eur, pro malé firmy 15 000 eur.30 I další státy spustily programy
na podporu kultury, například Severní Porýní-Westfálsko.31
Přesto bylo na spolkové úrovni učiněno jedno opatření v rámci kultury a to úprava vyplácení
příspěvků ze sociálního pojištění umělců, tak aby ho umělci mohli čerpat v době epidemie
koronaviru.32 Prostředky na financování sociálního pojištění umělců byly v listopadu roku 2020
ještě navýšeny. 33 Rozpočet na kulturu a média v roce 2021 má pak vzrůst o 155 milionů eur. 34

Nizozemsko
V Nizozemsku v první vlně nebyla přijata speciální opatření směřující přímo k podpoře kultury.
Umělci však mohli využít obecná vládní opatření pro zmírnění dopadů koronaviru, například
dočasnou podporu pro OSVČ (Tozo). Tato podpora vychází z podpory, která již v Nizozemsku
existuje pro samostatně výdělečně činné osoby a osoby „na volné noze“ (freelancery) dle vyhlášky
o pomoci samostatně výdělečně činným (Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Bbz). V rámci
schématu je možné dostat dodatečnou podporu k příjmu po dobu tří měsíců v maximální výši 1500
eur podle situace domácnosti.
Druhou možností v rámci tohoto schématu podpory byla půjčka se sníženou úrokovou sazbou,
do maximální výše 10 157 eur. Tuto půjčku je, na rozdíl od podpory k příjmu, nutné splatit.35
Dočasná podpora pro OSVČ (Tozo) pokračuje jako Tozo 3, o které je možné žádat od 1. 10. 2020 do
31. 3. 2021 na maximum 6 měsíců. Od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 také bude pokračovat Tozo 4. Pro
podporu z Tozo 3 je nutné splnit určité podmínky; pro dodatečnou podporu k příjmu nesmí příjem
domácnosti (i partnera) přesahovat životní minimum.36
Dalšími opatřeními v první vlně byly: jednorázové odškodění podnikatelů v dotčených odvětvích
(TOGS); podnikatelé ve stanovených odvětvích (včetně kulturního a kreativního sektoru) 37, kteří
byli zasaženi opatřeními v důsledku šíření epidemie koronaviru, dostali jednorázovou kompenzaci

30

‘There Will Be Enough for Everyone’: Berlin Distributes €500 Million to Artists and Freelancers Within Four Days of
Launching Its Grant Program [online]. March 31, 2020 [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://news.artnet.com/artworld/berlin-senate-bailout-process-1820982.
31
COUNTRY REPORT: GERMANY: Corona and culture in Germany: Timeline, support measures and discussions
[online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/germany/.
32
COUNTRY REPORT: GERMANY: Corona and culture in Germany: Timeline, support measures and discussions
[online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/germany/.
33
Bund erhöht Mittel für Künstlersozialversicherung – Kulturstaatsministerin Grütters: „Gut für Kreative und
Unternehmen“: 30. November 2020 [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.bundesregierung.de/bregde/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-erhoeht-mittel-fuerkuenstlersozialversicherung-kulturstaatsministerin-gruetters-gut-fuer-kreative-und-unternehmen--1821472.
34
Kulturetat übersteigt 2021 erstmals zwei Milliarden Euro – Grütters: „Mit Rekordhaushalt kulturelle Infrastruktur
sichern“: 27. November 2020 [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://www.bundesregierung.de/bregde/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/kulturetat-uebersteigt-2021-erstmals-zweimilliarden-euro-gruetters-mit-rekordhaushalt-kulturelle-infrastruktur-sichern--1821146.
35
Temporary bridging measure for self-employed professionals (Tozo). Business.gov.nl [online]. [cit. 2020-04-07].
Dostupné z: https://business.gov.nl/subsidy/temporary-bridging-measure-self-employed-professionals-tozo/
36
Temporary bridging measure for self-employed professionals (Tozo) [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z:
https://business.gov.nl/subsidy/temporary-bridging-measure-self-employed-professionals-tozo/.
37
Například soukromé galerie, muzea, cirkusy, divadla, hudební školy a dále též pořadatelé událostí aj.
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ve výši 4 000 eur. 38 Dalším opatřením byl příspěvek na podporu zaměstnanosti NOW (kurzarbeit);
toto opatření pokračuje i v dalších fázích. 39
Nizozemská vláda přijala i některá specifická opatření na pomoc kultuře, a to: první balíček pomoci
27. března, jehož cílem bylo hlavně uvolnit podmínky pro čerpání peněz pro státem financované
kulturní instituce a pozastavení nájemného pro státní muzea. V dubnu 2020 byl oznámen druhý
balíček pomoci pro kulturní instituce ve výši 300 milionů eur (7,8 miliard Kč). Tyto peníze měly být
použity pro financování institucí, které jsou vnímány jako klíčové pro nizozemskou kulturu, aby
pokračovaly v zajišťování zakázek pro jednotlivce. Dále by měly sloužit institucím tzv. základní
kulturní infrastruktury,40 pro regionální kulturu a dále by měly umožňovat půjčky pro soukromé
subjekty v kultuře (podmíněno maximálním využitím obecných opatření). 41
Fondy podporující umění (Např. Fond kreativního průmyslu NL, Nizozemský filmový fond,
Nizozemská nadace pro literaturu, Fond kulturní účasti a různé soukromé fondy), které jsou
v Nizozemsku důležitou součástí financování kultury, nejdříve avizovaly uvolnění podmínek
pro čerpání dotací 42 a později také otevřely fondy pro podporu a uvolnily 15 mil. eur
pro jednotlivce/kulturní organizace ve svých odvětvích.43
V srpnu nizozemská vláda přijala ještě další balíček finanční podpory pro kulturu ve výši 482
milionů eur (přibližně 12, 6 miliard Kč).44

Polsko
Polsko kromě obecných socioekonomických opatření přijalo v první vlně epidemie koronaviru i
opatření na pomoc kultuře.
Kultura na webu (Kultura w sieci)
Jedním z těchto opatření byl i projekt kultura na webu (Kultura w sieci). Jedná se o dotační program,
v rámci kterého bylo alokováno 60 milionů PLN45 (přibližně 352,8 mil. Kč) na podporu on-line
kultury. O dotace mohli zájemci žádat do 20. dubna 2020; přičemž celý proces proběhl online.
Program měl sloužit k implementaci projektů, jež zvýší přítomnost a dostupnost kultury online.

38

Compensation for entrepreneurs in affected sectors (TOGS). Business.gov.nl [online]. [cit. 2020-04-07]. Dostupné
z: https://business.gov.nl/subsidy/compensation-sectors-affected-corona-measures-togs/
a dále též: COVID-19: actual measures for financial support| [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z:
https://dutchculture.nl/en/news/consequences-covid-19-on-the-arts-and-cultural-sector-netherlands.
39
Corona crisis: temporary emergency bridging measure NOW [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z:
https://business.gov.nl/subsidy/corona-crisis-temporary-emergency-measure-now/.
40
V Nizozemsku je k financování kultury užíván seznam kulturních institucí, které jsou financovány ze státního
rozpočtu tzv. Instituce a památky národního kulturního významu (A Basic National Infrastructure of Culture
Institutions, Basisinfrastruuctur, BIS).
41
How will the cultural sector em erge from the corona crisis? [online]. Boekman Foundation, Institute for arts, culture
and related policy, April 2020 [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: https://www.boekman.nl/wpcontent/uploads/2020/04/Summary-How-will-the-cultural-sector-emerge-from-the-coronacrisis-22-April.pdf.
42
COVID-19: actual measures for financial support| [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z:
https://dutchculture.nl/en/news/consequences-covid-19-on-the-arts-and-cultural-sector-netherlands.
43
Country reporst: THE NETHERLANDS [online]. August 28th [cit. 2020-11-28]. Dostupné z:
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/nl/.
44
Country reporst: THE NETHERLANDS [online]. August 28th [cit. 2020-11-28]. Dostupné z:
https://www.culturalpolicies.net/covid-19/country-reports/nl/.
45
Odpověď získaná od Polského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374.
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Do programu se přihlásilo 5 948 žadatelů, z nichž téměř 1 200 bylo vybráno a obdrželo dotaci.46
Konkrétně se jedná o:
- On-line workshopy, semináře na webu a e-learningové kurzy v oblasti kulturního vzdělávání a
zaměřené jak na zlepšení dovedností a povědomí o online kultuře u jejích příjemců, tak na zlepšení
digitálních kompetencí pracovníků v oblasti kultury. V této kategorii bylo uděleno 254 dotací.
- Online kulturní akce včetně: koncertů, představení, čtení, recitálů, setkání s umělci, sdílení
záznamů o kulturních událostech, virtuálních prohlídek, výstav aj. V této kategorii bylo uděleno
562 dotací.
- Přístup k digitálním muzeím, knihovnám, audiovizuálním, historickým a archivním zdrojům včetně
vytváření webových stránek nebo aplikací, které popularizují digitální zdroje a vzdělávání
související s digitálními sbírkami. V této kategorii bylo uděleno 89 dotací.
- Vytváření webových stránek, internetových her, mobilních aplikací v oblasti kultury – 132 dotací.
-Vytváření audiovizuálních publikací v elektronické formě a e-knih/audioknih -145 dotací.
O dotace mohli žádat: samosprávné kulturní instituce, nevládní organizace a nadace, církve a
náboženská sdružení a jejich právnické osoby, subjekty vykonávající hospodářskou činnost
zapsané v obchodním rejstříku.47 48
Další podpora
Dále polské ministerstvo kultury navýšilo během první vlny o 60 milionů PLN (přibližně 357 milionů
Kč) třicet dva již fungujících grantových programů pro umělce. K dispozici byl též Fond na podporu
kultury (Fundusz Promocji Kultury), jehož část byla vyčleněna na sociální pomoc
umělcům/uměleckým řemeslům. Prostředky fondu jsou navýšeny a žádosti vyřizovány urychleně.
Do fondu na podporu kultury byly vloženy další prostředky a v současné době by v něm mělo být
400 mil. PLN (přibližně). Podpora z něj je určena kulturním institucím zřizovaným regiony,
nezávislým kulturním subjektům a podnikatelům v oblastech divadla, hudby a tance. Cílem fondu
je zajistit stabilní fungovaní těchto institucí a udržet zaměstnanost v sektoru. Tyto instituce by měly
obdržet kompenzace za ztracené příjmy od 12. března do 31. prosince 2020.49
V srpnu 2020 odsouhlasila Evropská komise Polsku dotační schéma na podporu společností
operujících v turismu a kulturním sektoru zasažených koronavirem ve výši 193 mil. eur (851,9 mil.
PLN, přibližně 5 miliard Kč). Podpora by měla mít formu i) dotací na úrokové sazby úvěrů,
ii) přímých grantů, iii) výjimek z povinnosti platit sociální pojištění. Podpora by neměla překročit
800 tis. eur na společnost a měla by být poskytnuta ne později než do konce prosince tohoto
roku.50

46

Kultura w sieci. WYNIKI NABORU! [online]. 15.5.2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z:
https://www.nck.pl/en/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-wsieci-wyniki-naboru-.
47
Odpověď získaná od Polského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4374.
48
Kultura w sieci. WYNIKI NABORU! [online]. 15.5.2020 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.nck.pl/en/dotacjei-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci/aktualnosci/kultura-w-sieci-wyniki-naboru-.
49
Cultural Support Fund: final stage of application verification. The signing of contracts begins [online]. [cit. 2020-1127]. Dostupné z: https://www.gov.pl/web/kultura/fundusz-wsparcia-kultury-koncowy-etap-weryfikacji-wnioskowrozpoczyna-sie-podpisywanie-umow.
50
Poland Details of Poland's support measures to help citizens and companies during the significant economic impact
of the coronavirus pandemic. [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/poland_en.
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Rakousko
První vlna
Rakouská vláda vyčlenila celkem 38 mld. eur na podporu ekonomiky. Tato podpora byla rozdělena
do několika programů, z nichž některé dopadaly i na oblast kultury.51
Jedním z těchto obecných programů určený pro OSVČ, drobné podnikatele a umělce, kteří byli
zasaženi koronavirovou krizí, bylo zřízení speciálního fondu Härtefall-fonds (doslova fond těžkostí)
v rámci Rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ). Tento fond je
určen na čerpání příspěvků na pokrytí osobních životních nákladů. Nejprve byla vyplacena podpora
ve výši 500 eur (při ročním čistém příjmu do 6 tisíc eur) resp. 1 000 eur (příjem nad 6 tisíc eur.).
Dále pak příspěvek ve výši 80 % ztracených příjmů (max. do 2 tisíc eur) po dobu maximálně 3
měsíců. 52
Pokud umělci nesplňují podmínky pro poskytnutí dotace z fondu WKÖ, mohli se o finanční
podporu přihlásit do fondů KSFV - Künstler-Sozialversicherungsfonds (Fondy sociálního
zabezpečení pro umělce).53 V rámci KSFV byl založen dodatečný fond COVID 19, do nějž bylo
poskytnuto 5 milionů eur. Umělci a kulturní zprostředkovatelé (osoby v rámci vzdělávání o kultuře)
mohli vyčerpat ve dvou fázích celkem 6 000 eur. V první fázi bylo možné jednorázově obdržet 1
000 eur, v druhé fázi 2 000 eur po dobu tří měsíců do výše maxima 6 000 eur.54
Další podpora vyvstala v rámci kolektivních správců autorských práv a oborových organizací
jednotlivých uměleckých oborů, které vytvořily fondy, z nichž je v době krize možné čerpat.55 Dále
byla zřízena i Nadace na podporu umělců v době koronaviru (Stiftungen helfen Künstlern), do které
mohou přispívat soukromníci.56
Magistrát města Vídeň (pozn. Vídeň je zároveň spolkový stát) dále poskytoval jednorázovou
podporu ve výši 3 000 eur nezávislým umělcům a vědcům.57
Dále vláda zavedla různé úlevy na odvodech na daních a zdravotním i sociálním pojištění.58

51

Více na: SMETANKOVÁ, D., KRČEK, T., TETOUROVÁ, E.: Přehled opatření na zmírnění socioekonomických dopadů
koronavirové nákazy covid-19, Praha: Kancelář Poslanecké sněmovny Vybraná témata č. 11/2020, duben 2020.
Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=171727.
52
WKO, Härtefallfonds: Sicherheitsnetz für kleine Betriebe, [24. 3. 2020] https://www.wko.at/service/haertefallfonds-epu-kleinunternehmen.html
53
Fond sociálního zabezpečení pro umělce (Künstler-Sozialversicherungsfonds, KSVF), poskytuje podporu umělcům na
volné noze. Umělci musí být v Rakousku pojištěni.
54
COVID-19-Fonds - ksvf. Startseite - ksvf [online]. [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.ksvf.at/covid-19.html.
FAQ: Auswirkungen des Coronavirus auf Kunst und Kultur [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z:
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html.
55
FAQ: Auswirkungen des Coronavirus auf Kunst und Kultur [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z:
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html.
56
FAQ: Auswirkungen des Coronavirus auf Kunst und Kultur [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z:
https://www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/Corona-Kunst-und-Kultur.html.
57
Bewerbung um ein einmaliges Arbeitsstipendium aufgrund von COVID-19. Stadt Wien - Offizielle & aktuelle Infos
und Services der Wiener Stadtverwaltung [online]. Copyright © Stadt Wien, Rathaus, A [cit. 14.04.2020]. Dostupné
z: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/arbeitstipendium.html#
58
OSVČ zasažené krizí mohly požádat o odklad příspěvků na sociální pojištění, jejich platbu ve splátkách, snížení
příspěvkového základu, nebo odpuštění úroků z prodlení. V souvislosti s koronavirovou krizí bylo též možné požádat
o odložení plateb daní, případně jejich splacení ve splátkách, a o odpuštění úroků z prodlení. Šlo také požádat o snížení
záloh na daň z příjmu, a to do 31. října. Tato žádost musí být odůvodněna (WKO.at das Portal der Wirtschaftskammern
- Service - WKO.at [online]. [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné z:
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html).
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Další podpora v roce 2020
Podpora z Härtefall-fonds Rakouské hospodářské komory (WKÖ) byla rozšířena až do konce dubna
2021 a byl navýšen její objem. I nadále má být vyplácen příspěvek ve výši 80 % ztracených příjmů.
Žádosti se podávají zpětně za každý měsíc trvání korona krize. Jeden žadatel tak za celkových 12
měsíců trvání podpory může obdržet 24 tis. eur; společně s bonusem návrat (comeback bonus)
500 eur za každý měsíc pak celkem 30 tis. eur.59
Stejně tak byla navýšena i podpora v rámci Künstler-Sozialversicherungsfonds (Fondy sociálního
zabezpečení pro umělce).60 Do dodatečného fondu KSFV COVID 19 bylo rozhodnutím vlády
přidáno dalších 5 milionů eur (celkem 10 mil. eur) a umělci mohou v druhé fázi žádat o podporu
od 10. července 2020. Týká se to pouze těch, co nemají nárok na podporu z Härtefall-fonds ani
z překlenovací pomoci pro umělce. Podpora je ve výši do 3 000 eur.61
Překlenovací podpora pro samostatně výdělečně činné umělce (Überbrückungsfinanzierung für
selbständige Künstlerinnen und Künstler) – Příspěvek má formu jednorázové podpory ve výši
10 000 eur. Při žádosti o podporu není nutné prokazovat ztrátu příjmů, stačí uvést, že jste umělec
v ekonomické nouzi a nedaří se vám pokrýt životní provozní náklady. Podpora se snižuje při
obdržení podpory z Härtefall-fonds. Umělec, který žádá o podporu, musí být alespoň přihlášen
k sociálnímu pojištění pro umělce.62
Podpora je upravena spolkovým zákonem o zřízení fondu pro překlenovací financování
pro samostatně výdělečně činné umělce.63
Kromě toho byly Spolkovým ministerstvem pro kulturu, občanské služby a sport navýšeny
prostředky na granty v odvětvích postižených krizí:
-1 milion eur na vývoj filmu;
-0,45 mil. eur pro umělecká kina;
-0,8 mil. eur pro vydavatelství literatury;
-0,2 milionu eur na podporu divadelních skupin.64
Dalším opatřením je snížení DPH na 5 % pro gastronomii, hotely, kulturní sektor a vydavatelství.
Tato snížená sazba se uplatňuje od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2020 a uvažuje se o jejím prodloužení. 65

COVID-19. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort [online]. [cit. 14. 4. 2020]. Dostupné
z:https://www.bmdw.gv.at/Themen/International/covid-19.html.)
59
Härtefall-Fonds | Phase 2 - Sicherheitsnetz für Unternehmer [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z:
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-phase-2.html.
60
Fond sociálního zabezpečení pro umělce (Künstler-Sozialversicherungsfonds, KSVF), poskytuje podporu umělcům na
volné noze. Umělci musí být v Rakousku pojištěni.
61
COVID-19-Fonds Einnahmenausfälle in Zusammenhang mit COVID-19 und den dadurch bedingten behördlichen
Maßnahmen [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.ksvf.at/covid-19.html.
Odpověď získaná od rakouského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4530.
62
Informationen für KünstlerInnen und Kunstschaffende [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z:
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.859358&portal=svsportal.
63
Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen
und Künstler (BGBl. I Nr. 64/2020). Dostupný na:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_I_64/BGBLA_2020_I_64.pdfsig.
64
Odpověď získaná od rakouského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4530.
65
Tamtéž.
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Slovensko
První vlna
Slovensko v první vlně pandemie nepřijalo žádná speciální opatření na pomoc kultuře. Umělci,
kteří jsou OSVČ, a podniky v kulturním a kreativním sektoru ale mohli čerpat z obecných programů
jako:
Příspěvek na platy pro OSVČ i podnikatele při poklesu tržeb: Příspěvek je určen na platy
zaměstnanců podnikatelů, jejichž provoz je povinně uzavřen anebo při meziročním poklesu tržeb
minimálně o 20 % zapříčiněným koronavirovou krizí. Výše příspěvku činí při poklesu tržeb o 20 % 180 eur; při poklesu tržeb o 40 % - 300 eur; při poklesu tržeb o 60 % - 420 eur; při poklesu tržeb o
80 % - 540 eur.66
Odklad odvodů u OSVČ a zaměstnavatelů: OSVČ a zaměstnavatelé, jimž poklesly tržby o 40 %,
mohou využít odklad odvodů do Sociální a zdravotní pojišťovny za březen 2020 (může se nařízením
vlády prodloužit).
Daňová opatření: Při poklesu tržeb o více než 40 % mohl podnikatel i OSVČ odložit platby záloh na
daň z příjmu.67
Odklad odvodů a daňové opatření trvaly až do 30. 7. 2020.
Další podpora v roce 2020
V rámci druhé vlny pandemie Slovensko připravilo pro kulturu konkrétní podporu. Dne 22. 10.
2020 schválila slovenská Národní rada dva zákony, které mají umožnit pomoc kultuře. Jedná se o
Zákon č. 299/2020 Z.z., o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky a zákon č. 300/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia
COVID-19. 68
Druhým přijatým zákonem byl novelizován Zákon č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia,
tak, že k již existující evidenci profesionálních umělců zavádí i evidenci jiných pracovníků v kultuře.
Dále byly do příslušných zákonů vloženy ustanovení o financování kultury v krizových situacích a
poskytování stipendií profesionálním umělcům. Nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky novelizuje postup při udělování dotací ministerstvem
kultury.69
Zákony by měly usnadnit pomoc kulturnímu a kreativnímu průmyslu v rámci druhé vlny
koronaviru. Zákon č. 300/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID19 kromě jiného ruší povinnost umělců přispívat ze své autorské odměny 2 % do příslušného fondu
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Kollárová, Z., Ako získá zamestnávateľ a SZČO príspevok od štátu (otázky a odpovede), 1. 4. 2020 [cit. 2. 4. 2020]
https://e.dennikn.sk/1833830/ako-ziska-zamestnavatel-a-szco-prispevok-od-statu-otazky-aodpovede/?ref=side&_ga=2.204146256.1549805549.1585755868-2006021006.1585755868.
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MFSR: Prvá pomoc podnikateľom z dielne ministerstva financií [cit. 7. 4. 2020]
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/prva-pomoc-podnikatelom-z-dielne-ministerstva-financii.html
68
Odpověď získaná od slovenské Národní rady prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4530.
69
Je však třeba upozornit na to, že na Slovensku přešla značná část dotací v kultuře na Fond na podporu umenia,
vytvořený v roce 2015. Jedná se o nezávislou veřejnoprávní instituci, která zabezpečuje podpory uměleckých aktivit,
kultury a kreativního průmyslu.
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(Literární fond, Hudební fond, Fond výtvarných umění); celý příští rok by měl být tento příspěvek
dobrovolný (§ 25 c zákona).70
V návaznosti na novely byl spuštěn dotační program pro „jiné pracovníky v kultuře“, zapsané
v nově zřízeném seznamu (stačí, když si podají žádost o zápis), kteří neobdrželi pomoc pro OSVČ
v první vlně a jejich měsíční příjmy nebyly vyšší než 540 eur.71
Souběžně rezort kultury podporuje i profesionální umělce a to stipendii z programu fondu
na podporu umění. V programu má být na 9,5 mil. eur (249,8 mil. Kč) a stipendia by měla být
vyplácena v prosinci. Podmínkou stipendia je vytvoření díla.72
Kromě toho byla spuštěna i stipendia Audiovizuálního fondu a Fondu pro podporu národnostních
menšin.73 Spousta kulturních akcí byla dále zpřístupněna online.74

Švédsko
První vlna
Dne 8. 4. 2020 švédský parlament schválil návrh vyčlenit na podporu kultury zasažené pandemií
koronaviru prostředky ve výši 500 milionů SEK (přibližně 1,259 miliardy Kč, 49 mil. eur). Granty
rozdělovaly státní kulturní agentury, zejména Švédská umělecká rada, která alokovala přibližně
370 milionů SEK. 75 Podpora byla určena jak pro fyzické tak právnické osoby profesionálně aktivní
v umění (umělce na volné noze, organizátory uměleckých akcí, podporu filmu aj.), nikoli však
pro kulturní organizace, které dostávají přímou podporu od státu (národní divadlo aj.).76
Na oblast kultury se však vztahovaly i obecná opatření, především opatření pro malé a střední
podniky, například ručení za úvěry,77 kurzarbeit78 odklad plateb na sociální pojištění
za zaměstnance, odklad plateb daní a další.79
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Odpověď získaná od slovenské Národní rady prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD), číslo dotazu ECPRD 4530.
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Více zde.
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Predstavitelia podporných a technických profesií môžu od pondelka žiadať o dotácie na zmiernenie dopadov
pandémie COVID-19. [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialnyservis/aktuality-ministerstva-kultury/do-kultury-idu-dotacie-aj-stipendia-z-fondov/.
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Kultúra žije online [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kultura-zijeonline/.
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O podporu od Švédské umělecké rady mohli žádat organizátoři zrušených kulturních akcí, jakož i žádat umělci a další
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zdrojům byla posuzována i potřebnost dotace. (Support package for the arts in brief. Kulturrådet [online]. [cit. 202005-03]. Dostupné z: https://www.kulturradet.se/en/news2/support-package-for-the-arts--time-to-apply-for-grants/)
76
Questions and answers – SEK 500 million in crisis support to culture [online]. August 28th [cit. 2020-11-28].
Dostupné z: https://www.government.se/government-policy/culture/questions-and-answers--sek-500-million-incrisis-support-to-culture/.
77
Crisis package for small enterprises in Sweden - Government.se. Government.se - Government.se [online]. [cit.
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprisesin-sweden/.
78
Scaling up crisis measures for jobs and businesses - Government.se. Government.se - Government.se [online]. [cit.
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.government.se/press-releases/2020/04/scaling-up-crisis-measures-for-jobsand-businesses/.
79
Crisis package for small enterprises in Sweden - Government.se. Government.se - Government.se [online]. [cit.
2020-05-03]. Dostupné z: https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-small-enterprisesin-sweden/.
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Další podpora v roce 2020
Dne 23. září 2020 přijal švédský parlament v dodatečném opravném rozpočtu návrh vyčlenit v roce
2020 na kulturní sektor dalších 1,5 miliardy SEK (přibližně 3,6 miliard Kč). Hlavní část podpory bude
distribuována Švédskou radou pro umění, Švédským filmovým institutem, Švédským výborem
pro granty pro umění a Švédským autorským fondem.80 Podpora bude rozdělována obdobně jako
ta na jaře (s tím že tentokrát bude udělována za zrušené/odložené akce od červa do září). Část
peněz půjde i na zajištění průběhu kulturních akcí za zvýšených hygienických podmínek.81
Další finance na „restart“ kultury byly navrženy i do rozpočtu na rok 2021. Mělo by jít o více než
1 miliardu SEK.82

Spojené království (Anglie)83
První vlna
Rada pro umění v Anglii (Arts Council England, ACE) oznámila v souvislosti s první vlnou epidemie
koronaviru uvolnění prostředků až ve výši 160 milionů GBP (přibližně 4,9 miliardy Kč). Rada
pro umění v Anglii je veřejnoprávní organizace financovaná ze státních zdrojů, která spadá
pod Ministerstvo pro digitalizaci, kulturu, média a sport britské vlády.84 Rada se zabývá propagací
výtvarných (visual), scénických (performativních) a literárních umění. Rada kromě jiného
provozuje národní loterii, ze které získává prostředky na podporu umění.85
Největší část (90 mil. GBP) měla být použita pro organizace v Národním portfoliu organizací
(National Portfolio Organisations, NPOs).86 Národní portfolio organizací obsahuje téměř
1 000 organizací od divadel a orchestrů, po festivaly, agentury, galerie a trusty, které dostávají
finanční prostředky prostřednictvím Rady pro umění.87
Z pomoci dále šlo 50 mil. GBP organizacím, které nejsou radou pro umění podporovány pravidelně;
to znamená, že nejsou v Národním portfoliu organizací (National Portfolio Organisations, NPOs)
ani nepatří mezi Hudební vzdělávací centra (Music Education Hubs) a další sítě projektů, jež Rada
organizuje a financuje. Na druhé straně se má jednat o organizace, jež už nějakou (jednorázovou)
dotaci od Rady dostaly. Maximální výše dotace je 35 000 GBP. 88
Částka 20 mil. GBP byla dostupná pro jednotlivce pracující v kulturním sektoru, včetně umělců,
pracovníků v kreativních průmyslech/uměním spojených oborech a freelancerů. Fond se vztahuje
Odpověď získaná od švédského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD) číslo dotazu ECPRD 4530.
80
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Dostupné z: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/beslut-om-fordelningen-av-krisstodet-pa-15miljarder-till-kulturen-2020/.
81
Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020 [online]. 2.10. 2020 [cit. 2020-11-28].
Dostupné z: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/beslut-om-fordelningen-av-krisstodet-pa-15miljarder-till-kulturen-2020/.
82
Odpověď získaná od švédského parlamentu prostřednictvím Evropského centra pro parlamentní výzkum a
dokumentaci (European Centre for Parliamentary research and Documentation, ECPRD) číslo dotazu ECPRD 4530.
83
Ve studii se zabýváme Anglií, ne však Skotskem, Walesem a Severním Irskem.
84 Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).
85
Arts Council England [online]. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_Council_England
86
Financial support for National Portfolio Organisations [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:
https://www.artscouncil.org.uk/covid-19/financial-support-national-portfolio-organisations.
87
Více na: Our National Portfolio in numbers, 2018-22 [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Investment__factsheet_14062019_0.pdf.
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Financial support for organisations outside of the National Portfolio [online]. [cit. 2020-04-09]. Dostupné z:
https://www.artscouncil.org.uk/funding/financial-support-organisations-outside-national-portfolio
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na: spisovatele, překladatele, producenty, editory, pedagogy, režiséry a designéry, jakož i
choreografy, skladatele, výtvarné umělce, řemeslníky a kurátory. Limit na grant pro jednu osobu
je 2 500 GBP.89
Všechny tyto programy, již v současné době skončily, uzávěrka na podávání přihlášek byla
30. dubna 2020.90
Podobná opatření přijaly Rady pro umění Skotska, Walesu a Severního Irska.
Další podpora v roce 2020
Dne 5. července 2020 vláda oznámila plán investovat balíček ve výši 1,57 miliardy GPB (přibližně
1,755 miliard eur, 46 miliard Kč) do kultury postižené koronavirem. Jedná se o největší
jednorázovou investici do kultury v historii. 91
Podpora je rozdělována skrze Kulturní fond obnovy (Culture Recovery Fund). Prostředky jsou
rozděleny dle oborů a organizace, která financování zajišťuje. Rozdělení je v současné době
následující:
- 30 mil. GPB pro nezávislá kina, administruje Britský filmový institut;
- 770 mil. GPB pro kulturní instituce, které jsou kvůli pandemii koronaviru v riziku finančních
problémů a potřebují financování do 3 mil. GBP; administruje Rada pro umění v Anglii
(ACE);92
- Dále na ochranu hmotného kulturního dědictví, přibližně 120 mil GPB,93 administruje
Komise pro historické budovy a památky pro Anglii (zkráceně Historic England).
- Finanční zdroje by též mělo obdržet Skotsko, Severní Irsko a Wales.94
Další informace poskytuje vláda na svých webových stránkách věnovaných Fondu na obnovu
kultury.95
Kromě toho byla též spuštěna podpora pro 135 klíčových hudebních scén, které z Kulturního fondu
obnovy obdržely 3,36 mil. GPB.96
V současné době jsou v rámci Rady pro umění v Anglii (ACE) otevřené dva grantové programy:
Grantový projekt národní loterie (National Lottery Project Grants) s rozpočtem 75 mil. GPB
dostupný pro jednotlivce, komunity a kulturní organizace a dále je opět otevřen fond „Rozvíjej
svoji kreativní praxi“ (Developing Your Creative Practice) pro umělce na volné noze, jakož i
technické pracovníky v umění. 97
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