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Nový zákon 
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 zákon 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a 
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizi)  
 nahradil zákon zákon č. 241/1992 Sb., o Státním 
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie 
 nabyl účinnosti 1. ledna 2013 
 zápis do obchodního rejstříku 28. února 2O13 



vztah starý fond – nový fond 
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 nový fond je právním nástupcem starého fondu 

 je příslušný hospodařit s jeho majetkem 

 přejímá jeho závazky 

 Rada Státního fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie vykonává do 4. dubna 
2015 funkci Rady 



Statut 
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 Návrh statutu předkládá Rada Fondu ministru kultury, 
který jej předloží vládě ke schválení 

 Zpracování Statutu –  
  pracovní komise Rady 
  zaměstnanci Fondu 
  Právní úpravy 
  veřejná diskuze 
  změny v rámci notifikace zákona 



Statut 
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 podrobnosti o činnosti, vnitřní organizaci a hospodaření 
Fondu 
 podrobnosti o jednání Rady a Výboru 
 podrobnosti o expertech a expertních analýzách 
 podrobnosti o rozdělování finančních prostředků Fondu, 
uznatelnosti nákladů, vyúčtování 
 podrobnosti o vyhlašování výzev, podávání žádostí a 
rozhodování o poskytnutí podpory 



Notifikace 
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No#fikace	  zákona	  má	  ověřit,	  	  

1)	  zda-‐li	  je	  zákon	  	  v	  souladu	  se	  Smlouvou	  o	  ES	  
2)	  zda-‐li	  je	  zákon	  v	  souladu	  s	  kritérii	  slučitelnos#	  nastavené	  Komisí	  pro	  	  
státní	  podporu	  kinematografie	  	  

 podpora	  určena	  kulturnímu	  produktu,	  	  
 podpora	  nepřiměřeně	  neomezuje	  výdaje	  v	  jiných	  členských	  
zemích,	  	  
 výše	  podpory	  v	  souladu	  s	  pravidly	  danými	  v	  Cinema	  
Communica#on	  	  
 podpora	  nepreferuje	  určitý	  typ	  průmyslového	  odvětví	  (např.	  
postprodukci)	  

No#fikace	  zákona	  se	  předpokládá	  v	  průběhu	  dubna.	  



Aktuální fungování fondu 
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  nové žádosti na podporu mohou být podány 
pouze na základě výzvy Fondu  

  bez notifikace nelze vyhlásit nové výzvy 
  lze vyplácet podpory udělené starým Fondem 
  projekty podpořenými ještě starým Fondem 

přebírá nový Fond, pro příjemce dotace se nic 
nemění 



vztah fondu a ministerstva kultury 
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 Fond je samostatná instituce  

 Ministerstvo si ale zachovává vliv 
  jmenováním ředitele 
  jmenováním členů Dozorčího výboru fondu  
  jmenováním expertů 
  jako odvolací správní orgán.  



Současný administrativní stav Fondu 

9 

 vznik nové instituce 
 zápisy do rejstříku, 

 nový rozpočet fondu 
 vlastní zaměstnanci 
 náklady na správu Fondu 

 stěhování Fondu 

 organizační zajištění fungování Fondu 
 výběrová řízení 



                      ? 
Otázky a odpovědi 



Kontakt 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 47 
Praha 7, 170 00 

www.fondkinematografie.cz 


