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E-mailová adresa *

Tento dotazník je součástí rozsáhlejšího výzkumu dopadů současné krize v
souvislosti s COVID-19. Sběr dat probíhá za oblast divadla a tance, hudby a
výtvarného umění. K 21. květnu 2020 byl na základě poptávky a s pomocí
zástupců literární scény nově připraven i dotazník pro oblast literatury. V
případě dobré odezvy bychom rádi dotazníkové šetření opakovali (s již
menším množstvím otázek) na podzim tohoto roku za účelem zjištění
aktuálního stavu. Dotazník obsahuje množství otázek, které vedle zmapování
ztrát mohou napomoci detailnímu zmapování provozu, ekonomiky a
systémových potřeb literárního sektoru i porovnání literatury s dalšími
uměleckými obory. V případě, že nemáte potřebnou kapacitu a znalosti k
vyplnění všech polí, oceníme vyplnění alespoň některých z nich, které Vás
zaujmou či na něž znáte odpověď, a povinných polí, označených * (těch je
velmi málo).

Současná situace naložila na kulturní organizace nečekané úkoly, zároveň ale
otevřela dveře novým aktivitám i způsobům komunikace a podnítila tento
vysoce kreativní sektor v hledání inovativních forem uměleckého vyjádření.
Zároveň se krize stala příležitostí k bilancování a k realizaci dlouho
odkládaných plánů a nápadů. Ve světle současných událostí se podle našeho
názoru také jasně ukazuje, že vzájemné sdílení údajů o aktivitách kulturních
aktérů může být pro celou oblast kultury užitečné, a v tomto případě se stává
dokonce klíčovým faktorem pro jeho budoucnost. Proto věříme, že si najdete
čas potřebný pro zpracování tohoto dotazníku. Investovaný čas se nám všem
vyplatí!

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
#kulturnidata #stojimezakulturou

*Povinné pole

Váš e-mail:
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Vaše osobní údaje použijeme výlučně na komunikaci s Vámi a bez Vašeho
vědomí je neposkytneme třetím osobám. Ostatní Vámi poskytnuté údaje
budeme anonymizovat a chceme je poskytnout jak Vám, tak i oborovým
organizacím a státní správě, aby všechny strany měly k dispozici faktografické
podklady a mohly vést odbornou diskuzi nad důsledky a řešením nastalé
mimořádné situace.

Dotazník obsahuje tři varianty. Vyberte, prosím, tu, která nejvíce odpovídá Vaší
situaci. Dotazník pro „Jednotlivce“ je určen pro všechny fyzické osoby (OSVČ
včetně umělců, i nepodnikající, tj. zaměstnance), u nichž alespoň část příjmů
pochází z vymezených oblastí profesionálního umění. Osoby samostatně
výdělečně činné (OSVČ), které na své živnostenské oprávnění provozují
nakladatelství, knihkupectví apod. (tj. zaměstnávají nebo vyplácejí další
zaměstnance/pracovníky nebo OSVČ, provozují vlastní „provozovnu“ apod.)
budou vyplňovat dotazník pro „Organizace“ – dotazník pro “Jednotlivce“ je
určen pouze individuálním OSVČ, které vykonávají samostatně svoji činnost
(spisovatelé, kritici, překladatelé apod.). * Povinné pole VŠECHNY FINANČNÍ
ÚDAJE VYPLŇUJTE V CELÝCH KORUNÁCH!!!

Literatura – jednotlivec / zaměstnanec, OSVČ vč. osob na volné noze

Literatura – organizace / komerční subjekty v oblasti literatury, věnující se vydávání,
prodeji, distribuci literárních děl a dalším činnostem

Literatura – organizace / neziskové subjekty v oblasti literatury

*
Vyberte pouze jednu variantu. Nicméně dotazník můžete vyplnit vícekrát – například pokud vyplňujete za
organizaci i sám za sebe. V takovém případě vyplňte každý dotazník samostatně.
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Vyplněním dotazníku poskytujete Vaše osobní údaje a řadu dalších citlivých
informací. Jsme si toho plně vědomi a v rámci předkládaného dotazníkového
výzkumu jsme proto vyvinuli mimořádné úsilí pro jejich ochranu. Cílem sběru
informací je provést analýzu dopadu opatření v souvislosti s COVID-19 v
kultuře a agregovaná data z analýzy poskytnout veřejnosti. Všechna získaná
data budou důsledně anonymizována a rozsah jejich využití přísně omezen na
výše stanovený účel. Veškeré osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, e-mail,
věk, pohlaví, členství v profesní nebo oborové asociaci/organizaci, informace o
Vaší ekonomické situaci a případné další osobní údaje, se zavazujeme
nezpřístupnit bez Vašeho souhlasu nikomu mimo úzký tým řešitelů projektu.
Detailní informace o zpracování Vámi poskytnutých dat naleznete na stránce
https://www.idu.cz/covid/zasadyzpracovani-osobnich-udaju-a-citlivych-dat.
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Další

 Formuláře
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Neziskové subjekty v oblasti literatury (základní údaje)

* Povinné pole

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Název Vaší organizace

Vaše odpověď

PSČ *
Uveďte PSČ svého působiště, případně sídla.

Vaše odpověď

IČO *

Vaše odpověď
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Nadace a nadační fond

Obecně prospěšná společnost

Družstvo

Spolek

Ústav

Evidovaná právnická osoba

Příspěvková organizace

Jiné:

Právní forma
Uveďte Vaši formu činnosti.

Rok založení

Vaše odpověď

Zřizovatel / zakladatel(é)
Uveďte svého zřizovatele (p. o.), resp. zakladatele (o. p. s. a z. ú.).

Vaše odpověď
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Oborové/profesní/zastřešující organizace

Literární organizace

Literární nadace

Literární periodikum

Jiné:

Prezentační činnost

Rezidence

Debaty, přednášky, kulturní akce, soutěže, osvěta (kampaně), edukace a další činnost

Přerozdělování financí na literární projekty a aktivity

Jiné:

Druh činnosti
Vyberte druh/y profesní činnosti Vaší organizace. Můžete vybrat více možností.

Zaměření činnosti (hlavní činnost)
Uveďte činnost/i Vaší organizace. Můžete vybrat více možností.
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Literatura obecně

Beletrie

Poezie

Umělecké překlady

Dětská literatura

Výtvarná literatura

Odborná a vzdělávací literatura

Populárně-naučná literatura

Non-fiction literatura

Komiksy

Experimentální literatura

Literární publicistika a kritika

Literární obor
Vyberte Váš převažující obor. Vyberte pouze jednu možnost.
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Literatura obecně

Beletrie

Poezie

Umělecké překlady

Dětská literatura

Výtvarná literatura

Odborná a vzdělávací literatura

Populárně-naučná literatura

Non-fiction literatura

Komiksy

Experimentální literatura

Literární publicistika a kritika

Jiné:
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Doplňující literární obor
Vyberte Váš doplňující obor/y. Můžete vybrat více možností.

Zpět Další

 Formuláře
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Neziskové subjekty v oblasti literatury - data za rok 2019

Při vyplňování této sekce vycházejte z Vašich účetních závěrek za rok 2019, Vašich výročních zpráv a 
případně ze statistického sběru dat o Vaší organizaci za rok 2019 pro NIPOS.                                                                       
* Povinný údaj
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Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Počet zaměstnanců v roce 2019
Uveďte celkový počet zaměstnanců v roce 2019 (mimo DPP/DPČ, přepočtený stav).

Vaše odpověď

Počet zaměstnanců na DPP/DPČ v roce 2019
Uveďte celkový počet za celý rok 2019 (počet fyzických osob).

Vaše odpověď

Počet OSVČ v roce 2019
Uveďte celkový počet spolupracujících OSVČ v roce 2019 (jako OSVČ jsou chápáni jak pracovníci
pracující na živnostenské oprávnění, tak i umělci a další volné profese bez IČO).

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Neziskové subjekty v oblasti literatury - náklady za rok 2019

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Celkové náklady za rok 2019 *
Uveďte Vaše celkové náklady za rok 2019. Po této otázce následují vybrané dílčí položky celkových
nákladů.

Vaše odpověď

Celkové roční náklady na cestovné v roce 2019
Doprava, stravné, ubytování…

Vaše odpověď

Celkové náklady na propagaci v roce 2019

Vaše odpověď

Celkové náklady na mzdy/platy zaměstnanců, včetně odvodů za rok 2019

Vaše odpověď

Celkové náklady na pracovníky na DPP/DPČ za rok 2019

Vaše odpověď
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Celkové náklady na OSVČ za rok 2019
Náklady na všechny individuální OSVČ, které pro Vás pracují, tj. např. umělce, produkční, techniky včetně
krátkodobě i dlouhodobě spolupracujících – celkem za rok 2019 (pozn. účetně se jedná o služby). Pokud
bude pro Vás tato otázka obtížná na přesné vyčíslení, tak se pokuste odpověď kvalifikovaně odhadnout.

Vaše odpověď

Celkové náklady na honoráře umělcům za rok 2019

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
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Neziskové subjekty v oblasti literatury - příjmy za rok 2019

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Celkové příjmy za rok 2019 *
Uveďte celkové příjmy za rok 2019. Po této otázce následují vybrané dílčí položky celkových příjmů.

Vaše odpověď

Příjmy z grantů a dotací za rok 2019

Vaše odpověď

Příspěvek od zřizovatele za rok 2019

Vaše odpověď

Příjmy ze soukromých zdrojů za rok 2019
Uveďte celkové příjmy ze soukromých zdrojů (zahrnuje příjmy z fundraisingu, sponzoringu, darů ad.) za
rok 2019.

Vaše odpověď

Příjmy ze vstupného za rok 2019

Vaše odpověď
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Počet návštěvníků v roce 2019
Uveďte celkový počet návštěvníků na všechny Vaše programy v roce 2019.

Vaše odpověď

Počet akcí/aktivit za rok 2019
Uveďte celkový počet akcí, které jste pořádali v roce 2019.

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
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Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (náklady)

Celkové náklady za měsíc březen a duben 2020. Uveďte Vaše celkové náklady v obou měsících. Po této 
otázce následují otázky na vybrané dílčí položky.

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Celkové náklady za březen 2020 *

Vaše odpověď

Celkové náklady za duben 2020 *

Vaše odpověď

Náklady na propagaci za březen 2020

Vaše odpověď

Náklady na propagaci za duben 2020

Vaše odpověď
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Celkové měsíční náklady na mzdy/platy zaměstnanců za březen 2020

Vaše odpověď

Celkové měsíční náklady na mzdy/platy zaměstnanců za duben 2020

Vaše odpověď

Celkové měsíční náklady na zaměstnance na DPP/DPČ – za březen 2020 (vč.
odvodů) *

Vaše odpověď

Celkové měsíční náklady na zaměstnance na DPP/DPČ – za duben 2020 (vč.
odvodů) *

Vaše odpověď

Celkové měsíční náklady na OSVČ – za březen 2020
Celkové měsíční náklady na všechny individuální OSVČ, které pro Vás pracují. Nejedná se o živnostníky
(případně jiné OSVČ), kteří Vám poskytují jednorázově nějakou službu nebo zboží (např. advokát nebo
automechanik). Jde o Vaše pravidelné spolupracovníky, kteří OPAKOVANĚ a pravidelně s Vaší organizací
spolupracují. Jako OSVČ jsou chápáni jak pracovníci pracující na živnostenské oprávnění, tak i umělci bez
IČO.

Vaše odpověď
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Celkové měsíční náklady na OSVČ – za duben 2020
Celkové měsíční náklady na všechny individuální OSVČ, které pro Vás pracují. Nejedná se o živnostníky
(případně jiné OSVČ), kteří Vám poskytují jednorázově nějakou službu nebo zboží (např. advokát nebo
automechanik). Jde o Vaše pravidelné spolupracovníky, kteří OPAKOVANĚ a pravidelně s Vaší organizací
spolupracují. Jako OSVČ jsou chápáni jak pracovníci pracující na živnostenské oprávnění, tak i umělci bez
IČO.

Vaše odpověď

Náklady na umělecké honoráře za březen 2020

Vaše odpověď

Náklady na umělecké honoráře za duben 2020

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


21. 5. 2020 Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/2

Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (příjmy)

Příjmy za březen a duben 2020. Uveďte Vaše celkové příjmy v obou měsících. Po této otázce následují 
otázky na vybrané dílčí položky.

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Celkové příjmy za březen 2020 *

Vaše odpověď

Celkové příjmy za duben 2020 *

Vaše odpověď

Příjmy ze schválených grantů a dotací na rok 2020

Vaše odpověď

Celkový příspěvek od zřizovatele na rok 2020

Vaše odpověď
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Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Příjmy ze soukromých zdrojů na rok 2020

Vaše odpověď

Příjmy ze vstupného za březen 2020

Vaše odpověď

Příjmy ze vstupného za duben 2020

Vaše odpověď

Příjmy z vládních programů na zmírnění dopadů mimořádných opatření za březen
2020

Vaše odpověď

Příjmy z vládních programů na zmírnění dopadů mimořádných opatření za duben
2020

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (ztráty)
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Odhad ušlých celkových příjmů za březen 2020
Uveďte výši odhadovaných celkových ušlých příjmů. Po této otázce následuje rozdělení této částky do
jednotlivých příjmových položek.

Vaše odpověď

Odhad ušlých celkových příjmů za duben 2020
Uveďte výši odhadovaných celkových ušlých příjmů. Po této otázce následuje rozdělení této částky do
jednotlivých příjmových položek.

Vaše odpověď

Odhad ušlých příjmů ze vstupného za březen 2020
Uveďte výši odhadovaných ušlých příjmů z Vaší hlavní činnosti.

Vaše odpověď

Odhad ušlých příjmů ze vstupného za duben 2020
Uveďte výši odhadovaných ušlých příjmů z Vaší hlavní činnosti.

Vaše odpověď

Zpět Další

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 2/2

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/2

Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (změny ve
spojitosti s COVID-19)

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Potenciální změna výše grantů a dotací za březen 2020
Uveďte potenciální změnu výše grantů a dotací (nerealizované publikace, zrušené akce, nutné vratky
dotací atd.) – kvalifikovaný odhad poklesu.

Vaše odpověď

Potenciální změna výše grantů a dotací za duben 2020
Uveďte potenciální změnu výše grantů a dotací (nerealizované, zrušené akce, nutné vratky dotací atd.) –
kvalifikovaný odhad poklesu.

Vaše odpověď

Počet zrušených akcí v březnu 2020
Uveďte celkový počet zrušených akcí (čtení, výstavy, rezidence a další) v důsledku mimořádných opatření.

Vaše odpověď

Počet zrušených akcí v dubnu 2020
Uveďte celkový počet zrušených akcí (čtení, výstavy, rezidence a další) v důsledku mimořádných opatření.

Vaše odpověď
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Počet přesunutých akcí z března 2020

Vaše odpověď

Počet přesunutých akcí z dubna 2020

Vaše odpověď

Předpokládaný počet diváků na neuskutečněných akcích za březen 2020

Vaše odpověď

Předpokládaný počet diváků na neuskutečněných akcích za duben 2020

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


21. 5. 2020 Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/3

Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (úspory)

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY
*Povinné pole

Celkové úspory (nerealizované náklady v souvislosti s pandemií COVID 19) – za
březen 2020

Vaše odpověď

Celkové úspory (nerealizované náklady v souvislosti s pandemií COVID 19) – za
duben 2020

Vaše odpověď

Nevyplacené mzdy zaměstnancům vč. odvodů (HPP) za březen 2020 *
Uveďte celkové nevynaložené osobní náklady na zaměstnance vč. odvodů (HPP).

Vaše odpověď

Nevyplacené mzdy zaměstnancům vč. odvodů (HPP) za duben 2020 *
Uveďte celkové nevynaložené osobní náklady na zaměstnance vč. odvodů (HPP).

Vaše odpověď
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 2/3

Nevynaložené náklady na DPP a DPČ vč. odvodů za březen 2020 *

Vaše odpověď

Nevynaložené náklady na DPP a DPČ vč. odvodů za duben 2020 *

Vaše odpověď

Nevyplacené honoráře externím OSVČ za neuskutečněné akce i běžný provoz –
za březen 2020 *

Vaše odpověď

Nevyplacené honoráře externím OSVČ za neuskutečněné akce i běžný provoz –
za duben 2020 *

Vaše odpověď

Nerealizované náklady za honoráře umělcům v důsledku neuskutečnění akcí za
březen 2020
Uveďte celkovou výši měsíčních úspor z důvodu nevyplacení honorářů umělcům z důvodu neuskutečnění
akce (pokud nejsou přesunuty na později).

Vaše odpověď
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Nerealizované náklady za honoráře umělcům v důsledku neuskutečnění akcí za
duben 2020
Uveďte celkovou výši měsíčních úspor z důvodu nevyplacení honorářů umělcům z důvodu neuskutečnění
akce (pokud nejsou přesunuty na později).

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


21. 5. 2020 Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/2

Neziskové subjekty v oblasti literatury – březen a duben 2020 (náklady a příjmy
ve spojitosti s COVID-19)

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Celkové náklady vzniklé v důsledku zrušení či přesunutí akcí za březen 2020
Odhadněte celkové náklady vzniklé v důsledku zrušených akcí.

Vaše odpověď

Celkové náklady vzniklé v důsledku zrušení či přesunutí akcí za duben 2020
Odhadněte celkové náklady vzniklé v důsledku zrušených akcí.

Vaše odpověď

Počet nově realizovaných literárních aktivit v souvislosti s karanténou v březnu
2020
Uveďte celkový počet aktivit, které jste nově uskutečnili v souvislosti s karanténou.

Vaše odpověď

Počet nově realizovaných literárních aktivit v souvislosti s karanténou v dubnu
2020
Uveďte celkový počet aktivit, které jste nově uskutečnili v souvislosti s karanténou.

Vaše odpověď
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Mimořádné výnosy z nově zrealizovaných literárních aktivit v souvislosti s
karanténou za březen 2020

Vaše odpověď

Mimořádné výnosy z nově zrealizovaných literárních aktivit v souvislosti s
karanténou za duben 2020

Vaše odpověď

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/4

Společné otázky

Následuje několik kvalitativních společných otázek souvisejících s danou problematikou. 

ze státního rozpočtu

z ropočtu kraje

z rozpočtu města/obce (hl. m.Praha počítáme jako město)

soukromých zdrojů (nadací, nadačích fondů)

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Jste příjemce dotací/grantů či příspěvku od zřizovatele?



21. 5. 2020 Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY
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Ošetřovné pro rodiče dětí mladších 13 let či starších dětí s postižením

Jednorázová podpora OSVČ 25 000 Kč

Liberační balíček daňových opatření

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění (březen–srpen 2020)

Bezúročná půjčka z programu COVID II

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Příspěvek na bydlení

Program Antivirus

Odklady a finanční pomoc státu při hrazení nájmů

Moratorium na splácení úvěrů a hypoték

Odklad plateb za energie (nevládní opatření)

Jiné:

Využil/a jste nebo využijete některé z opatření vlády v boji s epidemií vztahující se
na organizace a jednotlivce (OSVČ, včetně umělců) z oblasti kultury?

Jaké překážky jste při využití výše zmíněných programů zaznamenal/a, případně
co Vám znemožnilo některý z programů navržený pro Vaši situaci využít?

Vaše odpověď

Byl/a jste donucen/a si nalézt jinou práci z důvodu výpadku příjmů z umělecké
činnosti? Pokud ano, jakou a v jakém smluvním vztahu (pracovní úvazek,
DPP/DPČ, faktura apod.)?

Vaše odpověď
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#kupmiknihu (Český rozhlas)

Čtení spojuje (Kosmas)

Iniciativa MHMP a GoOut „Vstupenka na NIC 2020“

Iniciativa Mall.tv a Donio #kulturažije

Donio

Hithit Antivir

Platforma Kultura doma

Jiné:

Program dotací na podporu online formátů v oblasti kultury a umění

Odpuštění záloh na sociální a zdravotní pojištění do konce roku 2020

Možnost změny obsahu již schválených grantů (na úrovni MK, měst, krajů) tak, aby
nemusely být vráceny či kráceny, ale aby mohly být přizpůsobeny současné situaci být
vráceny či kráceny, ale aby mohly být přizpůsobeny současné situaci

Jiné:

Očekáváte v souvislosti s COVID-19 výraznou proměnu, nebo dokonce ukončení
Vaší činnosti?

Vaše odpověď

Realizoval/a jste nějaké náhradní programy či aktivity ve spojení s omezeními
způsobenými COVID-19, pokud ano, jaké? Napište jaké

Vaše odpověď

Využil/a jste některé z podpůrných opatření založené na solidaritě široké
veřejnosti? Pokud ano, které?

Jaká opatření byste uvítali?
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Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Doplňující otázky pro oblast literatury

Zavřená knihkupectví

Nemožnost realizace offline aktivit (čtení, knižní trhy apod.)

Nemožností přímého prodeje

Neproplacení faktur partnery

Zastavení projektů

Jiné:

Plošná jednorázová státní podpora

Státní podpora formou mimořádných grantů na nové projekty

Státní podpora formou mimořádných grantů na již běžící projekty

Systémová podpora do budoucna

Jiné:

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Co Vás ve stávající situaci nejvíce finančně ohrozilo?

Co by Vám nyní nejvíce pomohlo?

Co konkrétně by měla zohlednit plošná podpora?

Vaše odpověď
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Snížení DPH na knihy

Zrušení DPH na knihy

Zrušení 3. a 4. vlny EET pro nezávislé nakladatele

Pevná cena knih

Vyšší sazba náhradních odměn za výpůjčky knih z knihoven

Nákup knih do knihoven přímo od nakladatelů nebo lokálních knihkupců

Cílená podpora nákupu malonákladových titulů do knihoven

Podpora širšího spektra literárních formátů a žánrů v rámci grantových řízení

Stanovení minimálního férového honoráře pro tvůrce a zohlednění tohoto v grantech

Podpora širšího spektra nezávislých a nekomerčních literárních aktivit a akcí –
zejména směrem do regionů, na periferie, také do nemainstreamových žánrů

Edukace – podpora informovanosti o procesu vzniku knihy (organic and slow
publishing)

Podpora udržitelného přístupu k oblasti literatury (eknihy, eko materiál apod.)

Jiné:
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Co by měla zohlednit systémová podpora do budoucna?

Zpět Další

 Formuláře

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


21. 5. 2020 Dopady koronaviru na kulturní sektor – sběr dat za oblast LITERATURY

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/formResponse 1/1

Poděkování

Děkujeme Vám za vyplění dotazníku.

PO ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU VÁM PŘIJDE NA UVEDENOU ADRESU AUTOMATICKÝ E-MAIL. PO KLIKNUTÍ NA 
ODKAZ V TOMTO E-MAILU BUDETE MOCI VAŠE ODPOVĚDI DÁLE UPRAVOVAT AŽ DO DOBY UZAVŘENÍ 
SBĚRU DAT.

Snadné

1 2 3 4 5

Nemožné

Kopie vašich odpovědí bude zaslána na zadanou adresu.
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Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.

reCAPTCHA
Ochrana soukromíPodmínky

Tento formulář byl vytvořen v doméně Institut umění - Divadelní ústav. Nahlásit zneužití

Dopady koronaviru na kulturní sektor –
sběr dat za oblast LITERATURY

Vaše poznámky a připomínky k tomu výzkumu a dotazníku

Vaše odpověď

Jak obtížné pro Vás bylo dotazník vyplnit?

Zpět Odeslat

 Formuláře

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaHxfYnl62xXhONiadJeINNr1mt5BSZIrE0Pu_Icqm8Mq1pw/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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