
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků 

spjatých s pandemií COVID-19 

 
 

Předmět dotačního programu: 

Dotační program (dále jen „DP“) je cílen na jednorázovou neinvestiční finanční podporu 

nezřizovaným subjektům - právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím - působícím 

v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků 

způsobených opatřeními vlády a ministerstev v rámci šíření pandemie COVID-19 a jejich 

dopadů na uvedené subjekty. 

 

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program činí 4 650 tis. 

Kč. Dotační program je vyhlašován pouze v roce 2020. V případě uvolnění dalších finančních 

prostředků, může Zastupitelstvo města Brna částku určenou pro dotační program navýšit. 
 

Okruh žadatelů: 
Dotace jsou poskytovány právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím (OSVČ) 

se sídlem na území města Brna a poskytujícím kulturní služby na území města Brna po dobu 

minimálně jednoho roku ke dni podání žádosti. 

 

Dotace jsou poskytovány jako podpora z důvodů výpadků příjmů a omezení provozu 

v souvislosti s nařízeními vlády a ministerstev z důvodu ohrožení zdraví kvůli prokázání 

výskytu onemocnění COVID-19 v České republice. 

 

Podmínkou podpory je mimo výše uvedené druh činnosti žadatele, který musí odpovídat 

kulturně politickým záměrům vyjádřeným ve Strategii kultury a kreativních odvětví. Žadatel 

musí poskytovat veřejné kulturní služby v souladu s § 2 zákona č. 203/2006 Sb., o některých 

druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Dochází-li v odůvodněných případech (např. transformace) ke změně právní formy 

žadatele, je respektováno zachování jeho právní a umělecké kontinuity. 

 

Veřejnými kulturními službami jsou dle výše uvedeného ustanovení „služby spočívající 

ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, 

zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování 

kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti“. 
 

O poskytnutí dotace nemohou žádat: 

a) fyzická osoba nepodnikající; 

b) příspěvková organizace (bez ohledu na právní formu zřizovatele) či jiný právní subjekt 

zřízený nebo založených státem nebo územním samosprávným celkem; 

c) subjekty žádající o finanční podporu v dotačních programech Ministerstva kultury ČR 

určených na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19. 

Tyto podmínky jsou stanoveny s ohledem na omezené finanční prostředky alokované pro DP 

a tak, aby nedošlo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z veřejné správy s ohledem 

na programy Ministerstva kultury ČR určené na zmírnění důsledků omezení spjatých 

s pandemií COVID-19. 

 



Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který k datu podání žádosti prokáže následující 

skutečnosti: 

a) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu, tj. vůči městu Brnu, 

jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným, které nabyly 

právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů 

a penále za porušení rozpočtové kázně); 

b) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České 

republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním 

pojišťovnám a orgánům poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované 

z rozpočtu EU; 

c) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání 

insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci; 

d) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik 

živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, rozdělení 

společnosti); 

e) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění 

k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání nebo související s účelem, na který má být 

poskytována dotace; 

f) není vůči němu (příp. vůči jehož majetku) navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního 

či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce; 

g) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení 

za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 

jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. 

Doložení výše uvedených bodů (a-g) proběhne formou čestného prohlášení, které bude 

součástí žádosti o poskytnutí finanční podpory dle tohoto DP. 

 

Podání žádosti o dotaci 
 

Žádosti o dotace na rok 2020 dle tohoto DP je možno podávat v termínu od 26. 5. 2020 

do 31 7. 2020 včetně. 

 

Žádosti o dotace se podávají v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či e-

mailu s elektronickým podpisem nebo v tištěné podobě. 

 

Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vypracovaného k tomuto účelu OK MMB 

a doplněného o přílohy stanovené tímto DP. Formulář bude v termínu pro podávání žádostí 

o dotace přístupný na adrese https://www.brno.cz/?id=4464397. 

 

Žádost lze podat: 

1. osobně na kontaktním místě – OK MMB, Dominikánské nám. 3, Brno, 3. patro, nebo 

na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno a Dominikánské nám. 1, 

Brno 

2. prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Odbor kultury, 

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno 

3. datovou schránkou – ID datové schránky:  a7kbrrn 

4. v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem 

 

https://www.brno.cz/?id=4464397


V rámci dotačního řízení nebudou hodnoceny: 

1. žádosti, které nejsou v souladu s předmětem dotačního programu; 

2. žádosti, u kterých nebude dodržen termín pro podání žádosti; 

3. žádosti, které nebudou opatřeny podpisem oprávněné osoby; 

4. žádosti, ve kterých budou prokazatelně uvedeny nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje 

nebo budou podstatné údaje zamlčeny. 

 

Kontaktní místo: 

OK MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, 3. patro. 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Veronika Majíčková, tel.: 542 172 074, email: majickova.veronika@brno.cz  

vyúčtování -  Bc. Lukáš Juříček, tel.: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz 

 

Náležitosti žádosti o dotaci 

Žadatel vyplní formulář žádosti o dotaci nacházející se na adrese 

https://www.brno.cz/?id=4464397. Je třeba vyplnit všechna povinná políčka zdůrazněná 

červeným tučným písmem a k vyplněné a zkontrolované žádosti přiložit všechny povinné 

přílohy a čestná prohlášení. 

Poté žadatel: 

formulář vytiskne a podepsaný oprávněnou osobou v tištěné podobě společně se všemi 

přílohami doručí na Magistrát města Brna 

nebo 

formulář spolu se všemi přílohami zašle prostřednictvím datové schránky 

nebo 

formulář spolu se všemi přílohami zašle prostřednictvím e-mailu s elektronickým 

podpisem 

V případě zaslání tištěné podoby žádosti poštou (datovou schránkou, elektronicky) je 

pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující datum odeslání, v případě osobního doručení 

datum doručení Magistrátu města Brna. 

 

Pokud jsou k žádosti o dotaci přiloženy plná moc nebo pověření, tyto musí být dodány 

podepsané oprávněnou osobou a v originálu nebo v ověřené kopii. V originálu a 

podepsané oprávněnou osobou musí být odevzdáno i čestné prohlášení. Ostatní přílohy se 

dodávají v prosté kopii.  

 

Povinné přílohy žádosti 

K žádosti o dotaci žadatel doloží následující povinné přílohy: 

o aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel 

registrován (spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, atd.) 

obsahující jméno, příjmení a funkci aktuálního statutárního orgánu 
nebo 

platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat 

jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele – 

prostá kopie, plná moc nebo pověření – doloženy v originále nebo v ověřené 

kopii a podepsané oprávněnou osobou) 

nebo 

dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován 

v příslušném rejstříku a současně aktuální doklad o oprávnění jednat 

jménem žadatele (např. jmenovací dekret) 

https://www.brno.cz/?id=4464397


o aktuální doklad o zřízení účtu žadatele s uvedením názvu majitele účtu a 

čísla účtu, (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení 

bankovního ústavu) 

o kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace na účel stanovený 

dotačním programem (např. smlouva, faktura) a doklady prokazující 

úhradu nákladů, jež budou dokryty dotací dle tohoto DP (např. výpis 

z účtu, výdajový nebo příjmový pokladní doklad); originály prvotních dokladů 

včetně kopií budou označené textem „Hrazeno z dotace města Brna 2020 – 

COVID-19“ 

o přehled akcí nebo činnosti žadatele s důrazem na prokazatelné výsledky 

na brněnské kulturní scéně za kalendářní rok 2019 

o čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře vypracovaného OK 

MMB. 

Přílohy se podávají kompletní a vcelku, po ukončení dotačního řízení se žádost ani přílohy 

nevrací žadateli. 

 

Kromě výše uvedených podmínek žadatel v rámci formuláře odůvodní svoji žádost spolu 

s popisem, jak byla jeho kulturní aktivita či provoz ve městě Brně nezaviněně omezena či 

zrušena, což vedlo k nezaviněné finanční ztrátě a újmě, v souvislosti s vládními a 

ministerskými omezeními spjatými s pandemií COVID-19. 

 

 

Podmínky čerpání dotace a rozpočet žádosti 

Dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis. Kč včetně s tím, že lhůta 

pro čerpání finančních prostředků žadatelem je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. 

 

Čerpat dotaci lze výhradně na prokázané a již uhrazené uznatelné náklady stanovené v DP, 

jejichž náhrada nebyla a nebude uplatněna v rámci vyúčtování jiné dotace poskytnuté 

z veřejných finančních prostředků. 

 

Uznatelné náklady, na jejichž čerpání si smí žadatel požádat: 

a) pronájem movitých a nemovitých věcí; 

b) spotřeba energie; 

c) spoje - poštovné, telekomunikační služby, internet; 

d) nezbytná údržba; 

e) úklidové služby a ostraha. 

Náklady, které nejsou uvedeny v tomto DP jako uznatelné údaje, jsou považovány 

za nezpůsobilé výdaje a nebude na ně brán zřetel. 

 

Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Brna (dále jen „Smlouva“).  

 

Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 30 dnů ode 

dne platnosti a účinnosti Smlouvy. 

 

Postup při projednávání žádostí o dotace 

1. OK MMB posoudí formální stránku každé žádosti z hlediska splnění veškerých 

požadovaných náležitostí a úplnosti požadovaných příloh. 

2. Poté budou žádosti, které splňují formální stránku zpracovány do seznamu a předloženy 

k projednání Radě města Brna, která rozhodne o poskytnutí dotace. 



3. Posuzování žádostí bude probíhat průběžně dle data doručení, stejně jako 

jejich projednání v Radě města Brna. 

4. Dotace se bude poskytovat v požadované výši dle požadavku a doložených 

nákladů žadatele a s ohledem na maximální hranici 50 tis. Kč do vyčerpání finančních 

prostředků určených pro tento DP nebo žádostí. 

5. Žadatelům o dotaci, jejichž žádost nebude projednávána, nebo jim Radou města Brna 

nebude schválena poskytnutí dotace, OK MMB bez zbytečného odkladu sdělí, že jejich 

žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti. 

6. O výši schválených finančních prostředků budou žadatelé dále informováni zveřejněním 

na https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/. 

7. Žadatelé, jimž byla schválena dotace, poskytnou OK MMB potřebnou součinnost 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Způsob posuzování žádostí o dotace 
S ohledem na výši finančních prostředků určených pro DP a skutečnost, že nelze stanovit 

objektivní kritéria možnosti přihlášení, jež by zúžila cílovou skupinu žadatelů natolik, 

aby byla finanční podpora poskytnuta všem žadatelům, kteří utrpěli ztráty v souvislosti 

s omezeními vlády a ministerstev spjatých s pandemií COVID-19, budou žádosti 

vyhodnocovány dle data podání do okamžiku vyčerpání finančních prostředků alokovaných 

pro tento DP. 

 

O žádostech bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu po jejich posouzení. Posuzování 

žádostí bude probíhat průběžně dle data doručení, stejně jako jejich projednání v Radě města 

Brna. 

 

Použití dotace 

Podmínky použití a finančního vypořádání dotace budou upraveny ve Smlouvě a v DP, dále 

obecně závaznými právními předpisy /zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů/. 

 

Dotaci nelze převést na jinou osobu, pokud se nejedná o přímou úhradu uznatelných výdajů 

na realizaci činnosti. 

https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/


POZOR - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI JE POUZE VZOREM, NEPOUŽÍVEJTE PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI!

Podací razítko Vyplní OK MMB

Program

Kategorie 

žádosti

Forma právní osobnosti * Právnická osoba

Fyzická osoba podnikající (OSVČ)

* nehodící se škrtněte/začerněte

Právní důvod zastupování* Statutární zástupce

Plná moc/pověření

* nehodící se škrtněte/začerněte

Kontaktní údaje pro komunikaci 

Telefon Email

IČO žadatele

Předčíslí Číslo bankovního účtu Kód banky Název peněžního ústavu

Požadovaná částka

ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA 2020

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Sídlo žadatele (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ)

Kontaktní adresa (ulice, č. p./č. o., obec, PSČ) - pouze v případě, že se liší od adresy sídla žadatele

Jméno a funkce osoby statutárního zástupce/označení zmocněnce

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČINNOSTI A ODŮVODNĚNÍ

Kontaktní osoba (pokud se 

nejedná o statutárního 

zástupce)

Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby podnikající

Popis činnosti žadatele (charakteristika zaměřená na prokázání schopností a dovedností žadatele, realizované projekty v dané oblasti) max. 600 znaků

Odůvodnění žádosti (proč žadatel o dotaci z rozpočtu města Brna žádá, max. 600 znaků)

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI V OBLASTI KULTURY k Dotačnímu programu pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

Osoby s podílem v právnické osobě (výčet osob s podílem v této právnické osobě)

Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (výčet všech osob, v nichž máte přímý podíl a výše tohoto podílu)

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19

jednoletá dotace

POZOR - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI JE POUZE VZOREM, NEPOUŽÍVEJTE PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI!



POZOR - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI JE POUZE VZOREM, NEPOUŽÍVEJTE PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI!

Energie - úč. 502

Služby - úč. 518 

Úklidové služby a ostraha

Celkem v tis. Kč

Žadatel vede nevede soudní spor se statutárním městem Brnem * nehodící se škrtněte/začerněte

pokud ano, jaký je předmět sporu

Povinné přílohy 

V Brně dne

Podpis statutárního zástupce/zmocněnce (u písemného vyhotovení žádosti ) Razítko  (u písemného vyhotovení žádosti)

Kopie prvotních dokladů prokazujících využití dotace na účel stanovený dotačním programem (např. smlouva, faktura) a doklady prokazující úhradu nákladů, jež budou dokryty 

dotací dle tohoto DP (např. výpis z účtu, výdajový nebo příjmový pokladní doklad); originály prvotních dokladů včetně kopií budou označené textem „Hrazeno z dotace města 

Brna 2020 – COVID-19“

3. VYÚČTOVÁNÍ - DOLOŽENÉ A UHRAZENÉ NÁKLADY V TIS. KČ
Rozpočet obsahuje pouze uznatelné náklady vyplněné na základě doložených kopií prvotních dokladů prokazujících využití dotace na účel stanovený dotačním 

programem (např. smlouva, faktura) a doklady prokazující úhradu nákladů, jež budou dokryty dotací dle tohoto DP (např. výpis z účtu, výdajový nebo příjmový 

pokladní doklad) a tvoří povinnou přílohu této žádosti.

Spoje -poštovné, telekomunikační služby, internet

Opravy a udržování - úč. 511

Částka

Přehled akcí nebo činnosti žadatele s důrazem na prokazatelné výsledky na brněnské kulturní scéně za kalendářní rok 2019

4. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ

a) všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti;

e) nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti, 

rozdělení společnosti);

f) nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání nebo související s účelem, na který má 

být poskytována dotace;

d) nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k podání 

insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal ani nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku; a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci;

Aktuální doklad o zřízení účtu žadatele obsahující název banky, číslo účtu a označení majitele účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení účtu, výpis z účtu, potvrzení bankovního ústavu 

s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu )

Doklad prokazující existenci žadatele: 

Aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel registrován (spolkový rejstřík, obchodní rejstřík, nadační rejstřík, atd.) obsahující jméno, příjmení a funkci 

aktuálního statutárního orgánu

nebo

Platné stanovy žadatele a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (zápis z valné hromady, zápis ze schůze členů žadatele – prostá kopie, plná moc nebo 

pověření – doloženy v originále nebo v ověřené kopii a podepsané oprávněnou osobou)

nebo

Dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen, není-li registrován v příslušném rejstříku a současně aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele (např. jmenovací 

dekret)

5. SEZNAM PŘÍLOH

h) není vůči němu (příp. vůči jehož majetku) navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;

k) oznámí OK MMB veškeré změny v údajích, uvedených v této žádosti v průběhu jejího posuzování;

l) bere na vědomí, že v případě schválení dotace bude výsledek řízení zveřejněn na https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

Nezbytná údržba

0,00

b) má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči statutárnímu městu Brnu, tj. vůči městu Brnu, jeho městským částem a organizacím městem a městskými částmi zřizovaným, které 

nabyly právní moci a jsou splatné (tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně);

c) nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním 

pojišťovnám a orgánům poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU;

Pronájem movitých a nemovitých věcí (prostory, 

technika, zařízení, aj.)

j) nežádá si o finanční podporu v dotačních programech Ministerstva kultury ČR určených na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19;

i) není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2 odst. 18;

Spotřeba energie

Žadatel čestně prohlašuje, že:

g) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu;

Druh nákladu

POZOR - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI JE POUZE VZOREM, NEPOUŽÍVEJTE PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI!


