
Regulatorní a právní rámec statusu umělce a jeho
pracovní podmínky

Umělci a pracovníci v kulturním a uměleckém odvětví často nemají stálé pracovní podmínky
zaručeny. Mnohdy pracují na zakázku, jako OSVČ nebo příležitostně, což může vést k nižším
příjmům, které navíc mohou kolísat a bývají nejisté. Důsledkem toho platí nižší odvody na
daních, a tudíž mají ztížené možnosti získání dávek ze sociálního zabezpečení, důchodu či
jiných příspěvků. Umělci zároveň velmi často cestují a pracují přeshraničně, což má opět
dopad na jejich nárok na získání výhod ze sociálního zabezpečení. Proto je třeba vytvořit
regulační a právní rámec sociální ochrany a zdanění, v jehož rámci se bude zohledňovat tento
zvláštní a neobvyklý modus, ve kterém umělci pracují. V této kapitole se podíváme na výše
uvedené otázky, přičemž se zaměříme konkrétně na status, který umělcům náleží, na sociální
zabezpečení, zdanění příjmů a DPH.

Status umělce

Fakt, že neexistuje jednotná definice umělce v rámci jediného postavení v pracovněprávních
vztazích, přináší v souvislosti s nepředvídatelnými způsoby angažování umělců další
komplikace a vede k oslabení jejich sociální ochrany. Důsledkem je také roztříštěnost režimů
sociálního zabezpečení, a tudíž je pro pracovníky v umění a umělce téměř nemožné získat
všechny dávky ze sociálního zabezpečení. Status umělce je otázka, která se táhne napříč
mnoha právními oblastmi a je v gesci mnoha různých orgánů.

Doporučení organizace UNESCO z roku 1980 týkající se statusu umělce vyzývá členské státy
EU k tomu, aby zlepšily profesní, sociální a ekonomické postavení umělců zavedením
programů a opatření v oblasti vzdělávání, sociálního zabezpečení, pracovněprávních vztahů,
odměňování a daní, mobility a svobody vyjadřování. Zároveň toto doporučení přiznává
umělcům právo se sdružovat v odborových svazech či profesních organizacích, které budou
zastupovat a hájit zájmy svých členů. Doporučení z roku 1980 se členské státy sice nevyzývá,
aby umělcům poskytly konkrétní výhody, ale navrhuje, aby jim přiznaly podobná práva, jako
mají jiné profesní skupiny, jejichž práce má určitá specifika, jež je třeba ošetřit zvláštními
opatřeními.

Snaha o zlepšení právního a sociálního statusu umělců je jedním z cílů mnoha organizací,
které se zabývají kulturními a uměleckými obory. Legislativa členských států, která upravuje
status a uznání umělců může pomoci definovat jejich profesní status a uznat nestandardní
pracovněprávní okolnosti jejich povolání. Většinou právní úprava týkající se umělců obsahuje
ustanovení, která uznávají umělecká sdružení a opravňují je k vyjednávání o dohodě o
odměnách a pracovněprávních podmínkách. Nejpropracovanější legislativa upravuje širokou
škálu konkrétních režimů a opatření, která ošetřují různé otázky a problémy, jimž umělci čelí.

Existují různé způsoby, jak je provádět. V některých případech státy výslovně upravují
podmínky pro umělce v rámci jednoho zákona, v němž je zakotven status umělce komplexně,
jiné státy naopak v zákoně upravujícím příslušnou oblast vyčleňují konkrétní ustanovení pro
umělce a mnoho států věnuje této otázce prostor v rámci jednotlivých částí kulturní politiky.
Samostatný zákon, který upravuje konkrétně status umělce, posiluje jejich postavení.

Příkladem členského státu, který v nedávné době přijal opatření za účelem zlepšení statusu
umělců, je Španělsko. V roce 2018 přijalo Španělsko 75 opatření, která mají zlepšit status
umělce a dalších pracovníků v kultuře, konkrétně v oblasti daní, pracovněprávních vztahů a
sociální ochrany. Královské dekrety č. 26/2018 a č. 302/2019 zavádějí nezbytná opatření pro
uměleckou tvorbu a kinematografii. Královský dekret č. 26/2018 uznává přerušovanou
povahu, nejednotnost a nestabilitu umělecké profese, zavádí daňová opatření (včetně snížené
sazby DPH) a opatření sociálního zabezpečení změnou odvodů v období nečinnosti a zajišťuje
ochranu těhotných žen a kojících matek po dobu devíti měsíců věku dítěte; Královský dekret
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č. 302/2019 zavádí propojení mezi starobním důchodem a vybíráním poplatků plynoucích
z práv k duševnímu vlastnictví.

Celou řadu právních aktů a programů konkrétně určených pro umělce implementovala Litva.
Mezi ně patří daňová zvýhodnění v případě umělecké dílny/ateliéru, dosažitelnost sociálních
dávek, možnost zažádat o zvláštní dávky a právo získat dar z nezdanitelného příjmu osob
trvale usazených v Litvě. Od ledna 2017 mají trvale usazení občané v Litvě možnost darovat
až 2 % z výše jejich daně z příjmu nejen organizacím, jež jsou oprávněny přijímat sponzorský
dar, ale i jednotlivým umělcům. Dotaci mohou získat spisovatelé, malíři, skladatelé, autoři,
překladatelé, tlumočníci, návrháři, architekti, hudebníci populární hudby a fotografové. Takový
sponzorský dar je osvobozen od daně a musí být využit pro uměleckou tvorbu.

Umělci nepožívají stejné výhody a práva jako ostatní pracovníci a pro životaschopnost kultury
je nutné brát v potaz i blaho umělců. To se v některých členských státech děje, například
Ministerstvo školství a kultury Finské republiky vydalo v roce 2019 zprávu o indikativních
pokynech pro politiku umění a uměleckých profesí, jejichž klíčovou myšlenkou je, že „umění je
práce a musí tak být bráno“. Ve zprávě se mimo jiné pro zlepšení statusu umělců navrhuje
postupně přejít od politiky dotací umění k zaměstnaneckému modelu, čímž by se zvýšil počet
umělců, kteří budou mít nárok na starobní důchod, což by umožnovalo propojení příjmů z
různých zdrojů a nabízelo umělcům příležitosti po celý život, včetně autorskoprávních
záležitostí.

Sociální zabezpečení

Umělci a umělecké profese často pracují v neobvyklých pracovněprávních podmínkách, což
znamená, že nemají nárok na stejné příspěvky ze sociálního zabezpečení jako zaměstnanci.
Kromě toho umělci a umělecké profese musejí v porovnání s běžnou pracovní silou velmi často
cestovat, což rovněž působí komplikace z hlediska sociálního zabezpečení. Přeshraniční práce,
mezinárodní turné a spolupráce jsou dnes naprosto v pracovním životě umělců a kulturních a
tvůrčích profesí běžné. Například umělci mohou během týdne vystupovat na různých scénách
v několika členských státech EU najednou, výtvarní umělci mohou vystavovat své dílo v
několika zemích. Takže málokdy umělci vykonávají svou uměleckou činnost jen v jednom
státě.

Pravidla sociálního zabezpečení a jeho režimy v členských státech EU
V některých členských státech existují speciální pravidla a programy pro umělce vykonávající
samostatně výdělečnou činnost. Následující tabulka vznikla v rámci iniciativy Přehled
kulturních politik a trendů v Evropě a shrnuje pravidla a programy, které jsou v 27 členských
státech EU momentálně účinné. Přehled zároveň podává informace o tom, kde jsou zavedena
opatření pro zprůměrování příjmů. Jak bylo vysvětleno v předchozí části průměrný příjem
umělců bývá nízký a samostatně výdělečně činní umělci nebo pracovníci v kulturním a
uměleckém sektoru často nesplňují kritéria pro získání příspěvku ze sociálního zabezpečení,
jako to bývá u zaměstnanců. Umělci si vydělávají řadou krátkodobých angažmá, což vede k
nejistému a nestabilnímu příjmu. Proto se může stát, že je samostatně výdělečně činnému
umělci v „dobrém roce“ vyměřena vyšší daň, přestože tento dobrý rok byl spíše výjimkou a v
předchozích nebo následujících letech dosáhl daný umělec nižších příjmů. Kromě toho některé
členské státy za jistých okolností osvobozují příjem umělců nebo uměleckých profesí (např.
příjem spisovatelů, skladatelů či výtvarných umělců) od daně v případě prodeje jejich
vlastních děl.
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Stát Legislativa sociál. zabezpečení/ucelený státní program Odpočty z
daně z
příjmu

Zprůměrov
ání příjmu

Podpora
v
nezaměst
nanosti

Vedlejší
dávky

Rakousko Zákon o sociálním zabezpečení umělců (2001) Ano Ano Ano* Ano
Belgie Od července 2003 byla schválena nová opatření za účelem zlepšení systému sociálního

zabezpečení pro umělce.
Ne Ne Ano Ano

Bulharsko Nařízení o sociálním zabezpečení osob provozující svobodná povolání a bulharských občanů
pracujících v zahraničí

Ano Ano Ano Ano

Chorvatsko Práva samostatně výdělečně činných umělců a podpora kulturních a uměleckých aktivit
(1996, aktualizované znění od 2000)

Ano Ne Ne Ano

Dánsko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ne Ne
Estonsko Zákon o umělcích a uměleckých svazech (2004) Ano Ano Ano Ne
Finsko Zákon o důchodové politice pro umělce a některé specifické skupiny krátkodobých

pracovníků (1985, v zásadě se netýká samostatně výdělečně činných umělců, kteří se mají
stát podnikateli a zaregistrovat se k určitému penzijnímu pojištění).

Ano Ano Ano** Ano***

Francie Program sociálního zabezpečení pro samostatně výdělečně činné umělce (1977) Ano Ano Ne Ano
Německo Zákon o sociálním pojištění umělců (1981) Ano Ano Ne Ano
Řecko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ano Ne Ne Ano
Maďarsko Zákon EKHO (zákon č. CXX/1995) Ano Ne Ne Ano
Irsko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ano Ne Ano Ne
Itálie Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ne Ne
Lotyšsko V roce 2004 byl přijat zákon o „důchodech pro výkonné umělce dlouhodobě zaměstnaných

státem či samosprávným celkem zřízeným profesionálním orchestrem, sborem, koncertní
organizací, cirkusem nebo divadlem.

Ano**** Ne Ne Ne

Litva Zákon o statusu umělců a o jejich organizacích (2004) Ne Ne Ne Ano
Malta Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ne Ne
Nizozemsk
o

Zákon o politice příjmů umělců Ne Ano Ano Ne

Norsko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ano Ne
Polsko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ano Ne Ne Ano
Portugalsk
o

Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ne Ne

Rumunsko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ne Ne Ne Ne
Slovensko Legislativa problematiku samostatně výdělečných umělců neupravuje. Ano***** Ano Ne Ne
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Slovinsko Existují určitá opatření pro samostatně výdělečně činné umělce. Ano Ne Ne Ano

Španělsko Legislativa problematiku samostatně výdělečně činných umělců neupravuje. Ano Ano Ne Ne
Švédsko Legislativa problematiku samostatně výdělečně činných umělců neupravuje. Ano Ano Ne Ano

Poznámky:
* Dobrovolné pro živnostníky a samostatně výdělečně činné osoby v Rakousku; od 2008 zahrnuje sociální zabezpečení umělců také zdravotní a úrazové pojištění
** Nicméně samostatně výdělečně činní umělci nebo příjemci dotací měli potíže s prokazováním nezaměstnanosti.
*** Existuje tu mimořádný důchodový systém pro umělce a novináře; penze se poskytují selektivně a je třeba o ně zažádat.
**** Do daně z příjmu se nezahrnují výdaje vynaložené v souvislosti s tvorbou a publikací uměleckých děl, pokud autor za své dílo dostane zaplaceno.
***** Odpočtový paušál ve výši 40 % příjmu (licenční poplatky)
Zdroj: Přehled kulturních politik a trendů v Evropě
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Z tohoto přehledu je vidět, že některé země zavedly určité mechanismy, jež mají za cíl ošetřit
problematické oblasti sociálního zabezpečení umělců a pracovníků v kultuře a umění. Přestože tato
legislativa zvyšuje sociální ochranu umělců, v některých zemích se přijatá opatření zaměřují na zvláštní
status umělce jen do určité míry. V Rakousku například od roku 2011 mají umělci na volné noze stejné
podmínky jako samostatně výdělečně činné osoby, jinými slovy mají povinnost platit příspěvky do fondu
sociálního zabezpečení, pokud vydělají více než 6.453 EUR za rok. V mnoha případech ale umělci ze
zvláštní právní úpravy neprofitují, protože často mívají ještě další výdělečnou činnost, aby se uživili.
Proto se mohou dostat do situace, kdy platí odvody nejen za svou práci ze samostatně výdělečné
činnosti, ale i z částečných úvazků v rámci jiných pracovněprávních vztahů. Na druhou stranu, pokud
tento vedlejší příjem z částečného úvazku nepřesáhne částku 5.361 EUR za rok, nebudou se z této
částky vypočítávat povinné odvody na sociální zabezpečení. Dále pokud příjem umělce přesáhne výše
uvedenou částku, ale bude nižší než 29.042 EUR za rok, může umělec dosáhnout na dávky ze sociálního
zabezpečení ve výši 158 EUR měsíčně v rámci Fondu sociálního zabezpečení umělců. Navíc Rakousko
zavedlo další mechanismy pro umělce a pracovníky v kultuře a umění – dobrovolné pojištění
nezaměstnanosti samostatně výdělečně činných umělců a službu pro umělce (Institut sociálního
pojištění), která jim v otázkách sociálního zabezpečení poskytuje podporu a poradenství.

Oproti Rakousku, které několik opatření pro umělce přijalo, se jiné členské státy EU kulturnímu odvětví,
respektive problémům, kterým čelí umělci, podrobně nevěnují. Legislativa v Belgii specifické podmínky
zdanění umělců neošetřuje, ale obsahuje mechanismy, které mají subjekty motivovat k uzavírání
pracovních smluv s umělci. Od prosince 2013 v Belgii pracují umělci buď v režimu zaměstnanců nebo
samostatně výdělečně činných osob. Za účelem podpory zaměstnanosti umělců systém nabízí
zaměstnavatelům slevu z jejich odvodu na sociální zabezpečení. Navíc od roku 2004 v rámci programu
náhrady režijních nákladů mohou být umělcům proplaceny náklady do určité výše, které nebudou
započítány do odvodů na sociální zabezpečení.

Další členský stát EU, který přijal určitá opatření a mechanismy za účelem uznání zvláštního statusu
umělců a pracovníků v kulturním a uměleckém odvětví, je Chorvatsko. Umělci zde mohou získat vedlejší
dávky a mohou využít odpočtů z daňového základu. Dále se mohou umělci na volné noze stát členem
Chorvatské asociace umělců na volné noze (HZSU) na základě své práce a mohou požádat o úhradu
odvodů na sociální zabezpečení ze státního rozpočtu, a to pokud splní podmínky stanovené zákonem.
Francie a Německo jsou členské státy EU s nejstarší regulací statusu umělce ve vztahu k sociálnímu
zabezpečení, přičemž příslušná legislativa se datuje do roku 1977 (ve Francii) a 1981 (v Německu).
Umělci ve Francii mohou žádat o zařazení do zvláštního programu nezaměstnaných, pokud naplní určitý
počet odpracovaných hodin. Ale pokud umělci krátkodobě vycestují z Francie do jiného členského státu
EU, je pro ně těžké tato kritéria splnit. Proto se tato situace často řeší tak, že francouzské umělce do
zahraničí vyšle organizace SmartCoop.

Jeden z nejpropracovanějších systémů sociálního zabezpečení specificky určeného pro umělce funguje v
Německu. Samostatně výdělečně činní umělci mají povinnost zapsat se do Fondu sociálního pojištění
umělců (KSK). V rámci zákona o sociálním pojištění umělců platí pro umělce zdravotní pojištění,
pojištění dlouhodobé péče, důchodové péče a důchodové pojištění, a navíc platí pouze 40 % sociálních
příspěvků.
Zbývajících 60 % platí společnosti, které pravidelně využívají služeb umělců a děl pracovníků v kulturním
a uměleckém odvětví.
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V Maďarsku zákon EKHO stanoví výhodnější podmínky a zjednodušení řízení pro konkrétní seznam
profesí, mezi nimiž jsou i umělci a pracovníci v kulturním a uměleckém odvětví. Aby mohl umělec
využívat výhod stanovených zákonem EKHO, musí jeho příjem dosahovat 100.000 EUR. Pokud je tato
podmínka splněna, rovná se minimální daňový základ pro odvody na sociální zabezpečení minimální
mzdě; příjem ostatních občanů, kteří nepatří na seznam profesí, bude zdaněn v souladu se zákonem
EKHO. Nicméně nezávislí profesionálové nemají nárok a nemohou žádat o příspěvky v nezaměstnanosti.

V některých státech existují zvláštní režimy pro získání příspěvku v nezaměstnanosti. Ve Francii či Belgii
například ustanovení o „osobách příležitostně zaměstnaných v zábavním průmyslu“ a ustanovení o
„postavení umělce“ umožňují umělcům, aby byli placeni za veškerou práci, kterou sami provedou, včetně
přípravy a dalších úkonů spojených s jejich profesí. Patří sem rešerše, nová tvorba či pobyt spojený s
výkonem jejich práce, které jsou propláceny velmi zřídka a pouze formou náhrady nákladů. Vzhledem k
tomu, že v době kdy umělec vytváří své dílo, nacvičuje či prezentuje tvorbu obvykle, nedostává žádný
příjem, je prakticky nezaměstnaný. V těchto případech se jedná o nezaměstnanost krátkodobou a
dochází k ní několikrát za rok.

Osoby příležitostně zaměstnané v zábavním průmyslu
Ustanovení o „osobách příležitostně zaměstnaných v zábavním průmyslu“ se týká umělců a technických
profesí, u nichž se pravidelně střídá období, kdy jsou a kdy nejsou zaměstnaní vzhledem k jejich povaze
práce, a u nichž se má za to, že pobírají mzdu/plat. To znamená, že umělci a technici dosáhnou na
příspěvek ze sociálního zabezpečení stejně jako zaměstnanci pobírající mzdu, to jest mimo jiné i na
příspěvek v nezaměstnanosti. Umělci podle této normy patří do zvýhodněného režimu pojištění
nezaměstnanosti. Tento režim se liší od klasického pojištění pro případ nezaměstnanosti v různých
směrech, z nichž nejdůležitější je, že minimální počet odpracovaných dnů pro registraci na úřadu práce a
žádost o příspěvek v nezaměstnanosti je nižší. Nárok na příspěvek v nezaměstnanosti získá ten umělec,
který prokáže, že odpracoval alespoň 507 hodin v průběhu 319 dní před tím, než se na ÚP registroval
(nebo po dobu 304 dnů před datem registrace v případě techniků). Ačkoli je to pro umělce výhodné, toto
opatření bylo také velmi kritizováno. Hlavním bodem kritiky, která se snáší na tento režim, je fakt, že
systém tak zvýhodňuje umělce oproti jiným profesím, které také čelí stejným potížím.

Jak je vidět v předchozí kapitole umělci vydělávají méně a jejich výdělek je nepravidelný, což může mít
dopad na výši příspěvků, pokud se vypočítávají z odvodů na sociální zabezpečení. Někteří umělci a
pracovníci v umění jsou v běžném pracovním poměru a jako zaměstnanci mají nárok na příspěvky, které
jsou srovnatelné s jinými zaměstnanci z hlediska zdravotní péče, pojištění, přerušení příjmů a důchodu.
V případech, kdy všeobecné programy státních příspěvků vyžadují vysoké a pravidelné odvody, může být
značná část profesionálních umělců, jejichž příjem není pravidelný, od této povinnosti osvobozena.
Existuje celé spektrum možností, kdy se příspěvky vyplácí i nezávislým umělcům, umělcům pracujícím na
zakázku nebo samostatně výdělečně činným umělcům. V některých členských státech se současné
programy sociálních příspěvků upravují podle neobvyklých okolností práce umělců. Některé státy EU
vytvořily anebo dotují ucelené paralelní programy nebo zavádí zvláštní ustanovení pro umělce. Je též
možné, že se zavádějí vedlejší programy mimo veřejný sektor, obvykle tak činí umělecká sdružení či
ochranné svazy autorské.

Například se pro ošetření sociální ochrany OSVČ v kulturním a uměleckém sektoru používají další
inovativní metody. V roce 1998 byla v Bruselu založena asociace Société Mutuelle pour Artistes
(SMart), která původně pomáhala tvůrčím profesím zvládat náročnou administrativu spojenou s
uměleckými aktivitami v Belgii. Nyní je aktivní v devíti státech a ačkoli se na počátku zaměřovala pouze
na umělecké odvětví, nyní svou působnost rozšířila na další sektory jako je administrativa, komunikace,
technologie a doprava. Nyní funguje jako družstvo a jejím cílem je zlepšení sociálního zabezpečení pro
OSVČ, pomáhat OSVČ zahájit a rozvíjet ekonomickou aktivitu nezávisle v rámci společného podniku.
Jedná se o demokraticky řízené společné družstvo různých zainteresovaných stran. Během své mise pro
OSVČ členové SMart těží z postavení zaměstnanců pobírajících mzdu a mohou dosáhnout na sociální
ochranu spojenou s postavením zaměstnance. Kromě toho družstvo SMart poskytuje svým členům různé
služby, jako je financování, fakturační nástroje, garanční fond, pojištění, vymáhání pohledávek, které jim
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mají zajistit finanční stabilitu. Družstvo SMart také poskytuje karierní poradenství pro jednotlivce, právní
poradenství, školení a networkingové příležitosti s cílem vytvořit prosperující ekosystém podnikatelů.

V porovnání s členskými státy, které přijaly samostatnou legislativu s cílem uznat zvláštní status umělce,
existují i jurisdikce, kde legislativa upravující přímo postavení samostatně výdělečně činných umělců
neexistuje, ale zavedly určitá opatření. Nicméně existují i země, které nezavedly vůbec žádná opatření,
která by zohledňovala náročnou situaci umělců (např. Dánsko, Itálie, Malta, Portugalsko, Rumunsko).

Legislativní překážky
Neexistence jednotné definice umělců v rámci jednoho postavení v pracovněprávních vztazích přináší
řadu potíží vzhledem k nepředvídatelným zaměstnaneckým poměrům umělců a výsledkem je snížená
sociální ochrana. Dále tento nedostatek vede k rozštěpení režimů sociálního zabezpečení, což prakticky
znemožňuje pracovníkům v kulturní a umělecké sféře dosáhnout na všechny příspěvky ze sociálního
zabezpečení.

Jak už bylo uvedeno výše, některé členské státy EU zavedly alternativní nebo inovativní opatření, která
přímo cílí na ošetření situace umělců a pracovníků v kulturním a uměleckém odvětví. Mezi těmito
legislativními opatřeními jsou:

● Rozšířit působnost všeobecného systému sociálního zabezpečení určeného pro zaměstnance
pobírající mzdu/plat i pro samostatně výdělečně činné umělce tak, aby mohli dosáhnout na
všechny sociální  příspěvky (Belgie);

● Systém sociálního zabezpečení samostatně výdělečně činných umělců pokrývající zdravotní a
důchodové pojištění (Kunstlersozialkasse, Německo).

● Pojištění proti nezaměstnanosti v případě umělců, kteří pracují v oboru příležitostně, a zvláštní
program sociálního zabezpečení pro spisovatele a umělecké profese, který pokrývá zdravotní,
rodinné a starobní důchodové pojištění (Francie);

● Sociální zabezpečení pro výkonné umělce (Itálie);
● Programy sociální pomoci umělcům s nízkými příjmy (Lucembursko a Nizozemí);
● Dotace podporující uměleckou činnost (Chorvatsko)

Zdanění, včetně DPH

Přehled pravidel členských států upravujících zdanění příjmu
Mnoho států přijalo režim, podle něhož je daňovým základem hrubý příjem (bez odpočtu výdajů), ale se
sníženou sazbou daně oproti dani běžné. Kolem roku 2002 většina těchto států pro nerezidenty zvýšila
daň z hrubého příjmu na sazbu 30 % (Itálie), 25 % (Španělsko), 20 % (Velká Británie), 15 % (Francie) a
10 % (Švýcarsko).

Po rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) v případech Gerritse a Scorpio v roce 2003, respektive
2006 mají členské státy povinnost zavést pravidla pro odpočet výdajů v rámci daňové soustavy. V
případu Gerritzse se jednalo o holandského bubeníka, který vystupoval v Německu, kde si ale nemohl ze
základu daně odečíst výdaje. Daň z příjmu byla vyměřena z hrubého příjmu, a to ve výši 25 % a navíc
nemohl podat běžné daňové přiznání k dani z příjmu. Soud vydal rozhodnutí, že takové praktiky
představují omezení svobody poskytovat služby a nařídil Německu, aby zavedlo pro zahraniční umělce
možnost odečíst si z příjmů výdaje a nechat si vyměřit daň. Soud ve svém rozhodnutí v případu Scorpio
tuto otázku ještě více rozvedl, když uvedl, že přímé výdaje musí být odečitatelné v době představení –
daň se tedy vypočítává až z částky po odečtení výdajů. Navíc nepřímé výdaje by v takové situaci měly
být odečitatelné v rámci výročního daňového přiznání k dani z příjmu. Tato dvě rozhodnutí soudu
přinesla několik změn v daňovém systému a pravidlech členských států.

Tři členské státy EU k umělecké činnosti přistoupily zajímavým způsobem a přijaly pravidla, podle nichž
se na zahraniční umělce vystupující v těchto zemích srážková daň nevztahuje. Těmito zeměmi jsou:
Dánsko, Irsko a Nizozemí. Například v Nizozemí stanovili podmínku, podle níž umělci z jiné země, se
kterou Nizozemí uzavřelo bilaterální daňovou dohodu, budou podléhat dani ve státě své daňové
rezidence. Za účelem předcházení dvojímu zdanění musí být toto jednostranné osvobození spárováno s
pravidlem slevy na dani; pokud ale nedojde k uplatnění srážkové daně v zahraničí, nemá umělec nárok
na slevu na dani ve státě své daňové rezidence, a tudíž zde musí příjmy podrobit řádnému zdanění.
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Následující tabulka uvádí, zda v daném členském státě EU (a Norsku a Británii) přijali článek 17
bilaterální daňové dohody, zda je schválena možnost odpočtů výdajů, a zároveň podává přehled o
aktuálních daňových sazbách v zemích, kde k vystoupení došlo.

Stát Daň vyměřovaná
umělcům/sportovcům

Odpočet
výdajů

Sazba
srážkové daně

Následné
daňové

přiznání
Rakousko Ano Ano 20 % Ano

Belgie Ano Ano, omezeně 18 % Ano
Bulharsko Ano Ano 10 % Ano

Kypr Ano Ano 10 % Ano
Dánsko Ne -- -- --

Estonsko Ano Ne 10 % Ne
Finsko Ano pouze EU 15 % Ano

Francie Ano Ne 15 % Ano
Německo Ano Ano 15,825 % Ano

Řecko Ano Ne 0-25 % Ne
Maďarsko Ano Ano 18-36 % Ano

Irsko Ne -- -- --
Itálie Ano Ne 30 % Ne

Nizozemsko Ne Ano 20 % Ano
Norsko Ano Ne 15 % Ano

Portugalsko Ano Ne 25 % Ne
Slovensko Ano Ne 19 % Ne
Slovinsko Ano Ne 15 % Ano

Španělsko Ano Ne 20 % Ano
Švédsko Ano Ne 15 % Ano
Spojené

království
Ano Ano 20 % Ano

Zdroj: PEARLE, Jedinečný přehledný návod pro kulturní manažery k daňové povinnosti umělců v mezinárodním kontextu

Významná část členských států EU neumožňuje umělcům, aby příjmy zprůměrovali a rozprostřeli je do
určitého času. Kromě toho nepravidelný přísun příjmů umělců vede k tomu, že nemohou dosáhnout na
dostatečně vysoké důchody, náhradu v době pracovní neschopnosti a příspěvky v nezaměstnanosti.

Přehled legislativy upravující DPH v členských státech EU
V následující tabulce je uveden přehled sazeb DPH z příjmů z umělecké tvorby samostatně výdělečně
činných umělců a výtvarných umělců v Evropě v roce 2017. Jak je z tabulky patrné, některé země nabízí
osvobození od daně, např. Dánsko a Finsko, některé umožňují použít sníženou sazbu DPH.

Stát Běžná
sazba

DPH

Spisovatelé
Skladatelé

Výtvar
ní

umělci

Poznámky

Rakousko 20 20 20

Belgie 21 6 6 Výkonní umělci:  6 %, nebo osvobozeni

Bulharsko 20 20 20
Chorvatsko 25 25 25

Dánsko 25 Osvobozeno osvoboz
eno/5*

*snížení běžné sazby.

Estonsko 20 20 20
Finsko 24 Osvobozeno

*
8 *Příjem generovaný z autorských práv jednotlivců.

Francie 20 5,5* 5,5* *S možností osvobození

Německo 19 7* 7* *Na díla chráněná autorským právem Možnost
osvobození v případě příjmů pod 17.500 EUR v

předchozím roce

Řecko 24 13 13
Maďarsko 27 5*/25 25** * Umělecká a literární tvorba.

** nad rámec příležitostného prodeje.
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Irsko 23 23* 13,5** *Daňová zvýhodnění v případě smluv o vytvoření
autorského díla.

**"Dočasná sazba daně ".
Itálie 22 22 10/20* *“Osvobození z důvodu příležitostný prodeje“.

Lotyšsko 21 Osvobozeno
*

Osvoboz
eno*

*Příjem generovaný z autorských práv jednotlivců.

Litva 21 15* 15* *Na díla chráněná autorským právem

Malta 18 5 18 Ne
Nizozemsko 21 Osvobozeno

*/6
6**/21 *Osvobozeno: služby umělců.

**První prodej umělce.

Norsko 25 Osvobozeno Osvoboz
eno

Možnost/omezeno pouze na konkrétní profesní
činnosti.

Polsko 23 Osvobozeno
*/7**/23***

7**/23*
**

*Osvobozeno: některé umělecké služby (Článek 9,
zákon o DPH) **umělecká díla, publikace.

***Obchod vs další zboží.

Portugalsko 23 Osvobozeno
*/5**/23**

5**/23*
**

*Osvobozeno: některé umělecké služby (Článek 9,
zákon o DPH) **umělecká díla, publikace.

***Obchod vs další zboží.

Rumunsko 19 19* 19 *Neexistují žádná zvláštní ustanovení pro umělce.
Snížená sazba 7 % na prodej knih a periodik.

Slovensko 20 20* 20* *Povinnost odvádět DPH v případě obratu
přesahujícího cca 45.000 EUR (1,5 milionů SKK) za
12 měsíců. (nepovinné přihlášení k DPH v případě

obratu nižšího než 45.000 EUR)
Slovinsko 22 9,5* 9,5 * + výkonní umělce, např. herci, zpěváci, tanečníci

... Možnost osvobození, pokud je obrat nižší než
25.000 EUR.

Španělsko 21 Osvobozeno
*

Osvoboz
eno/7*

*Osvobození pro odborné služby umělců a autorů
(článek  20.1.26 zákona o DPH); prodej uměleckých

děl podléhá dani.

Švédsko 25 6 12* *DPH je nepovinné do výše obratu 300.000 SEK za
rok

Spojené
království

20 20* 20 Slevy v případě smluv o vytvoření autorského díla

OS = Osvobozeno od DPH (v některých státech mohou být příjmy do určité výše osvobozeny od DPH.)

Zdroj: Odborná skupina pro kulturní politiku a vývoj v kultuře.
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