
       Často kladené dotazy k výzvě č. 5/2022          
Status umělce – Mobilita II (0215) 

 Dotaz Odpověď Uveřejněno Verze 

1 

Provádí registraci do 
DPMK pouze statutární 
zástupce? 

Registraci není třeba řešit prostřednictvím 
statutárního zástupce v případě, kdy má 
pověřená osoba plnou moc. Registraci tak 
může provádět i pověřená osoba, která má 
v dotačním portálu právo správce. Do 
dotačního portálu je však třeba vložit plnou 
moc k zastupování. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

2 

Je možné, aby se vícero 
lidí podílelo na psaní 
žádosti, resp. aby mělo do 
systému a k žádosti 
přístup? 

Ano. DP MK to umožňuje. Přístupy je třeba 
upravit pro jednotlivé osoby v rozhraní 
„Žadatelé“, v druhé záložce „Uživatelé“. 
Zde je třeba si rozkliknout jednotlivé osoby 
(je třeba kliknout na mail daného 
uživatele), poté se otevře profil uživatele a 
zde je možné nastavit, ke kterým žádostem 
má jednotlivý uživatel přístup a jaké má 
role. Podrobný návod naleznete 
v Uživatelské příručce pro žadatele, 
kapitola 4. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

3 

Je možné žádat o 100 % 
způsobilých nákladů na 
projekt 

Ano. Dle Výzvy č. 5/2022 může činit 
spoluúčast státního rozpočtu až 100 % z 
celkových způsobilých nákladů realizace 
projektu bez DPH. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

4 

Jaký je stanoven indikátor 
v rámci Výzvy č. 5/2022? 
Na co je zaměřena? 

Počet podpořených profesionálů kulturního 
a kreativního sektoru.  
Výzva je zaměřena na rozvoj vědomostí a 
dovedností a podporu mobility jednotlivců. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

5 

Minimum 400 tisíc se 
vztahuje jen na tematické 
okruhy 1 a 2, nebo i na 
okruhy 3 - 6? 

Pouze na okruhy 1 a 2. Podmínky jsou 
stejné pro žadatele fyzické osoby i 
právnické osoby. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

6 

Co když se nemohu 
rozhodnout, kam spadá 
můj projekt? Podle čeho 
se mám rozhodnout, který 
tematický okruh vybrat? 

Pokud jste někde mezi, tak doporučujeme 
vybrat okruh, který více odpovídá, či větší 
část spadá pod daný tematický okruh 
v případě širšího projektu. Pokud jedete 
např. na festival, nepředpokládá se, že tam 
strávíte několik týdnů, bere se to jako 
jednorázová akce, ačkoliv si to můžete 
dopředu jet připravit v rámci realizace 
daného projektu.  
Pokud ale projekt nebude odpovídat 
podmínkám výzvy, bude zamítnut. Zároveň 
pokud žádost nebude odpovídat danému 
tematickému zaměření, bude odbornou 
komisí vyloučena.  

  

7 

Je možné v okruhu č. 1, 3 
nebo 5 žádat na přípravu 
daného projektu v roce 
2023? 

Ano. Součástí realizace může být i 
příprava dané aktivity/akce (jedná se 
pouze o rok 2023). Je třeba, abyste to 
napsali a zdůvodnili v žádosti a tyto práce 
na přípravě dali do souhrnného rozpočtu 
projektu.  

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

8 

Co je myšleno stáží nebo 
rezidencí? Je zde nějaké 
omezení co do obsahu 
nebo délky stáže? 

Stáž či rezidence se musí realizovat v roce 
2023 v zahraničí. Obsahem musí spadat 
do oblasti scénického umění, hudby, 
vizuálního umění nebo literatury. Pro 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 



právnické osoby je stanovená podmínka 
podpoření min. 3 profesionálů KKS.  
 
Pokud žadatel jede jako jednotlivec, je to 
možné, stejně tak pokud vyjede kapela či 
velký umělecký soubor.  
 
Pokud např. jede soubor na delší 
rezidenční pobyt se vzdělávacím 
programem včetně nějakého vystoupení, 
tak se hlásí do tohoto okruhu. 

9 

Počet podpořených 
aktérů: musí všichni 
fyzicky vycestovat do 
zahraničí, nebo se počítá i 
produkce, která připravuje 
výjezd z ČR? 

Produkční spadá pod umělecko-
technického pracovníka, a proto se počítá. 
Podmínkou je, aby v rámci projektu byly 
rozšířeny jeho kompetence/dovednosti. 
Musí se aktivně na projektu podílet.  

22. 9. 2022 Verze č. 
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10 

Pro okruh 3 - pokud by 
vycestovalo 5 a více 
pracovníků KKS, je 
potřeba, aby všichni 
cestovali na stejnou akci, 
nebo to může být více 
různých konferencí / 
seminářů, které např. 
rozvíjejí 1 společný projekt 
žádající organizace? 

Pokud se jejich účast na konferenci/ 
semináři apod. týká projektu, na který si 
žádáte dotaci, pak ano. Nikde není 
stanovena podmínka, že musí vyjet na 
stejnou akci. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

11 

V letošním roce byl 
schválen státní rozpočet 
až v jarních měsících. 
Opravdu je reálné mít 
výsledky v lednu 2023? 

Ano, reálné to je. Rozpočtové provizorium 
v roce 2022 bylo výjimečné.  

22. 9. 2022 Verze č. 
1 

12 

Je stanovena podmínka 
doby existence u 
právnické osoby? Např. 2+ 
let? 
Mohou žádost podat i 
oborové/profesní 
asociace? 

Ne, není. Pouze fyzické osoby musí 
dodávat čestné prohlášení a doklad o 
činnosti (fakturu, smlouvu). 
 
Ano, asociace, pokud spadají do kulturního 
a kreativního sektoru, podat žádost mohou. 

22. 9. 2022 Verze č. 
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13 

V bodu 11 Výzvy: 
Nezpůsobilé výdaje, se na 
konci s. 10 uvádějí další 
možné náklady – nepřímé 
náklady prokazatelně 
související s projektem (do 
max. 25 % výše dotace). 
Je možné za ně považovat 
např. provozní náklady 
spojené s organizováním 
prezentace díla 
v zahraničí tedy v ČR - 
odpovídající část nájmu 
kanceláře, energie, 
kancel. potřeby, telefon, 
internet apod.? 

Ano. Definice: nepřímé náklady – náklady, 
které nelze přímo přiřadit k určitému 
výkonu (výrobku, službě) nýbrž je nutné je 
určitým způsobem rozpočítávat. Jedná se 
o výdaje, které nejsou standardně 
uznatelné, tj. ve sto procentech a týkají se 
projektu jen nepřímo.  

Ano, mohou to být provozní náklady 
žadatele spojené s organizováním 
prezentace či přípravy díla nebo vzdělávací 
aktivity, které se projektem navýšily, jedná 
se o náklad žadatele, ne další osoby, není 
podstatné, zda v zahraničí či v ČR – např. 
odpovídající část nájmu kanceláře, další 
prostory, energie, kancelářské potřeby, 
telefon, občerstvení, provozní věci jako 
úklid, servis v kanceláři, kancelářské 
potřeby, internet ap. 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 



14 
Je stanovena maximální 
výše dotace na jeden 
projekt? 

Ne. 22. 9. 2022 Verze č. 
1 

15 

Žádost je možné podepsat 
jen elektronickým 
podpisem, nebo i 
"obyčejným" podpisem? 

Žádost je opatřená identifikací NIA, která 
nahrazuje jak fyzický, tak elektronický 
podpis (obdobně jako u datových 
schránek).  
 
Je třeba podepsat čestné prohlášení o 
zamezení střetu zájmů a to buď 
elektronickým podpisem, nebo fyzicky, ale 
zde je třeba mít konverzi, kterou můžete 
získat na CzechPointu či na úřadě. 

22. 9. 2022 Verze č. 
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16 

Je možné si 
rozpracovanou žádost 
stáhnout k revizi před 
úplným podáním? 

Ano. V záložce „Přílohy“ kliknete na „+ 
Nová příloha“ a v typu detailu přílohy 
vyberete přílohu typu „Žádost“. Dokument 
se Vám vygeneruje ve formátu PDF a je 
možné si ho stáhnout. Před podáním je 
však potřeba dokument pracovní žádosti 
opět smazat (systém generuje automaticky 
podanou žádost v době podání – kliknutím 
na tlačítko „Podat“. 

22. 9. 2022 Verze č. 
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17 

Je možné zapojit i další 
subjekty? 

V případě zapojení dalších 
spolufinancujících subjektů do financování 
projektu, nesmí dojít k dvojímu financování 
způsobilých výdajů, na které je 
poskytována podpora. Příjemce je povinen 
o zapojení dalšího typu podpory MK 
neprodleně informovat a předložit příslušný 
právní akt či smlouvu, kterým byla podpora 
přiznána, či došlo k navýšení zdrojů. Do 
souhrnného rozpočtu se musí tyto údaje 
zaznamenat. 
Pokud spolupořádáte nějakou akci, tak je 
to v pořádku za těchto podmínek:  
 
Stále byste museli akceptovat veškeré 
podmínky pro projekty z NPO, např. 
publicitu, střet zájmů, dvojí financování, 
vykazování apod.  
Zároveň jednou z podmínek je, že veškeré 
účetnictví musí jít přes účetnictví žadatele, 
což by v reálu znamenalo, že jediná cesta, 
jak toto vyřešit by bylo tak, že byste si daný 
projekt rozdělili, resp. byste jako 
organizace podali žádost jen na část akce, 
zrealizovali byste tuto část, která by byla 
obsahem žádosti a oficiálně by byla Vaším 
projektem (ale byla by to jen část většího 
projektu/akce, kterou by ale financoval a 
dělal z velké části někdo jiný, toto by bylo 
potřeba zdůvodnit v žádosti pro celistvost a 
transparentnost).  
 
Není možné převést peníze z NPO, resp. 
obdrženou dotaci, ani za účelem 
spolupráce, pouze jako plnohodnotný 
schválený výdaj splňující daná kritéria, ale 
je možné si „pronajmout“/zaplatit 
subjekt/organizaci/agenturu, který by to za 

22. 9. 2022 Verze č. 
1 



vás udělal, je zde myšlena koordinace a 
organizace akce.  

18 

Když budu žádat 
v tematickém okruhu č. 2, 
4 nebo 6, musím pak ještě 
jednou žádat na rok 2024?  
 
A musím pokračování té 
akce / dané aktivity 
realizovat v roce 2024? 

Ano, je třeba podat ještě jednu žádost 
v Mobilitě III (v září roku 2023) na 
pokračování projektu v roce 2024 a danou 
akci / aktivitu dovést do konce, jinak 
žadatel bude nucen vrátit dotaci i na rok 
2023. 

22. 9. 2022 Verze č. 
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19 

Pokud projekt budu 
realizovat, musím používat 
logo EU, když je to 
financováno z evropských 
peněz? 

Je třeba, aby se používalo všude na 
materiálech barevné logo Next Generation: 
(modrá vlaječka se žlutými hvězdami).          
Dále byste měli používat logo NPO a logo 
MK. Tak, jak je napsáno ve výzvě. 

Zde jsou dokumenty včetně logomanuálu a 
log: 
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty 

Konkrétní podmínky budou součástí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

22. 9. 2022 Verze č. 
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20 

Splňuje univerzita formální 
podmínky výzvy, tj. může 
být žadatelem o tento typ 
dotace? 

Výzva NPO - Status umělce - Mobilita II je 
pro všechny typy žadatelů, je tedy možné, 
aby se i vysoké školy účastnily dotačního 
řízení. Splňují podmínky. 

06. 10. 2022  

21 

Podpoření profesionálové 
KKS musí být interními 
pracovníky žadatele 
(honorováni formou 
úvazku), nebo mohou u 
žadatele působit i jako 
externisté, příp. být 
podpořeny formou dohod 
(DPP, DPČ)? 

Žadatel by měl projektem cílit na podporu a 
rozvoj osob, které jsou aktivními umělci a 
umělkyněmi/ kreativci či jsou umělecko-
technickými profesemi. Nejedná se tedy o 
podporu pedagogické činnosti, ale rozvoj 
aktérů v kulturních a kreativních sektorech. 

Pokud tedy budete cílit na profesionály a 
osoby aktivní v kulturních a kreativních 
sektorech, není problém. Zvědomujeme si, 
že aktéry/profesionály mohou být i studenti, 
pokud již na nějakých uměleckých 
projektech spolupracují, pouze 
upozorňujeme, že to musí být lidé aktivní 
v dané profesi. 

06. 10. 2022  

22 

Plánujeme v rámci naší 
instituce sérii rešeršních a 
výzkumných cest a zajímá 
nás, zda je máme napsat 
do jedné žádosti nebo na 
každý výjezd napsat 
žádost zvlášť. Z hlediska 
dopadů a cílů jsou výjezdy 
velmi podobné a účastnit 
se jich bude stejný tým. 

Pokud jsou dané cesty součástí nějakého 
širšího projektu či záměru, tak je možné je 
dát do jedné žádosti. Pokud se obsahově a 
tematicky liší a jsou spojeny pouze právě 
osobou, která tam jede, tak by se to mělo 
rozdělit.Je tedy otázka, zda má být z těch 
cest pouze jeden výstup. Pak dává smysl, 
aby to byl jeden projekt. Nebo těch výstupů 
bude vícero a budou rozličné 
formou/obsahem/časem? Poté by bylo 
lepší to rozdělit. 

Pouze upozorňujeme, že není možné 
žádat na aktivity, kterou jsou součástí 
celoroční činnosti.  

06. 10. 2022  

23 
V žádosti figuruji jako 
osoba oprávněná jednat 
jménem žadatele. Plnou 

Ano, s plnou mocí jste oprávněná jednat 
jménem žadatele – právnické osoby. Plná 
moc může být podepsána elektronicky. Do 

06. 10. 2022  

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty


moc, ve které jsem toto 
oprávnění od pana rektora 
získala, musím přiložit 
NOTÁŘSKY OVĚŘENOU, 
nebo na ní stačí rektorův 
elektronický podpis? Svoje 
osobní údaje musím 
vyplnit i v části 
VLASTNICKÁ 
STRUKTURA? 
Ve vzorové žádosti máte u 
oprávněné osoby 
zaškrtnuto, že je 
statutárním zástupcem 
žadatele, proto chci raději 
požádat o vyjasnění. 

vlastnické struktury doplňte i sebe, resp. 
měl by tam být statutár – ve Vašem 
případě rektor a osoby s plnou mocí.  

24 

Doklad o zvolení 
statutárního zástupce (v 
našem případě jmenování 
rektora) máme přiložit už 
nyní s projektovou žádostí 
a pokud ano, má to být 
NOTÁŘSKY OVĚŘENO? 

Doklad o zvolení statutárního zástupce 
ověřený být nemusí. 

06. 10. 2022  

25 

Mohou podpořené osoby 
KKS být také ze zahraničí, 
pokud podmínku, aby byly 
profesionály z kreativního 
či kulturního sektoru, 
splní? 

Teoreticky to mohou být profesionálové i 
ze zahraničí, ačkoliv primárně je to 
myšleno pro české prostředí. Jde o to, 
koho budete ve výkazech jako podpořené 
osoby vykazovat. Ale honoráře i náklady 
na ubytování apod. hradit z dotace 
samozřejmě můžete i cizincům, resp. se 
předpokládá, že budou jako hosti za 
nějakým účelem zahraničního projektu. 

06. 10. 2022  

26 

Žádost se podává pouze 
elektronicky nebo je nutné 
něco dodat i v tištěné 
podobě? 

Dle instrukcí a informací zveřejněných na 
webu Ministerstva kultury se výzva podává 
výhradně přes Dotační portál MK: 
https://dpmkportal.mkcr.cz/default 

06. 10. 2022  

 

 


