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Oznámení editelky Státního fondu kinematografie o 
disponibilních prost edcích pro filmové pobídky a výzva 
k podávání žádostí o registraci projektů 
 

 

editelka Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) tímto: 
 

I. V souladu s odst. Ř.2.1 Statutu Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“) oznamuje, že 
v návaznosti na zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, Fond 

disponuje pro rok 2016 disponibilními prost edky pro účely filmových pobídek ve výši 
800.000.000 Kč.  

II. V souladu s odst. Ř.3.1 Statutu vyzývá zájemce k podávání žádostí o registraci pobídkového 

projektu a určuje pro ten účel registrační období od 13. ledna 2016 (9.00 hodin) do 3. února 

2016 (13.00 hodin). 

 

Žádosti o registraci pobídkového projektu podané v tomto období, jakož i žádosti o registraci pobídkového projektu 

podané p ed zve ejněním tohoto oznámení, avšak po uplynutí p edchozího registračního období, bude komise pro 
filmové pobídky hodnotit na svém jednání konaném ve dnech 5. a 8. února 2016. 

 

Z postupu popsaného níže v poučení lze odhadnout, že do konce b ezna 2016 bude rozhodnuto o žádostech o 
evidenci pobídkového projektu podaných v návaznosti na osvědčení o registraci pobídkového projektu vydaná 

žadatelům na základě jejich žádostí o registraci pobídkového projektu, jež bude posuzovat komise pro filmové 
pobídky na svém výše uvedeném jednání.  
 

Toto oznámení a výzva editelky Fondu bylo zve ejněno prost ednictvím internetových stránek Fondu na adrese 

www.fondkinematografie.cz dne 13. ledna 2016 

 

Poučení: 
V návaznosti na oznámení podle bodu I. a výzvu podle bodu II. výše mohou zájemci o filmové pobídky v souladu 

se zákonem č. 4ř6/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizi), dále jen „zákon“ a v souladu se Statutem podávat žádosti o registraci pobídkového projektu. 

Žádost o registraci pobídkového projektu musí být podána v písemné podobě prost ednictvím formulá e (ke 

stažení ZDE) a musí k ní být p iloženy p ílohy uvedené v odst. Ř.3.2 Statutu, mezi něž pat í též vyplněný kulturní 
test (ke stažení ZDE). 

 

S podáním žádosti o registraci pobídkového projektu je spojena povinnost zaplacení správního poplatku ve výši 
30.000 Kč, který je splatný p evodem na účet Fondu č. 2ř720001/0710 vedený u České národní banky, 
variabilním číslem platby je identifikační číslo (IČ) žadatele; podává-li žadatel v rámci jednoho registračního 
období více žádostí o registraci, uvede p i platbě správního poplatku do zprávy pro p íjemce platby název projektu, 
což lze provést i v p ípadě podání jen jedné žádosti. 
 

P i posuzování žádostí o registraci komisí pro filmové pobídky nerozhoduje datum podání. O žádostech o 

registraci pobídkového projektu podaných po skončení shora vymezeného registračního období bude v souladu 

s odst. Ř.3.1 Statutu rozhodováno společně se žádostmi o registraci pobídkového projektu podanými 
v následujícím registračním období (pravděpodobně v lednu 2017). Pokud však v mezidobí nabude účinnosti 
novela zákona (dále jen „novela“, lze dle jejího současného znění tak, jak prochází legislativním procesem, 
usoudit, že o žádostech o registraci pobídkového projektu podaných po skončení shora vymezeného registračního 
období, avšak p ed nabytím účinnosti novely, jakož i o všech žádostech týkajících se stejného pobídkového 
projektu (žádost o evidenci pobídkového projektu, žádost o filmovou pobídku) bude rozhodnuto dle zákona ve 

znění účinném p ede dnem nabytí účinnosti novely, zatímco o žádostech o registraci pobídkového projektu 

podaných po nabytí účinnosti novely bude rozhodnuto dle zákona ve znění novely, tj podle nových pravidel.  

 

Pro zachování registračního období je t eba, aby žádost o registraci byla Fondu odeslána poštou na adresu Státní 
fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 a provozovatelem poštovních služeb 
doručena nejpozději v poslední den registračního období, nebo doručena osobně na sekretariát Fondu na výše 

http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/filmove%20pobidky/prilohy%20design/priloha%201%20zadost%20o%20registraci%20design.docx
http://fondkinematografie.cz/filmove-pobidky/kulturni-testy.html
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uvedené adrese v pracovních dnech v ú edních hodinách (Po – Čt  ř:00 – 16:00, Pá 9:00 – 13:00), nejpozději 
však do 13.00 hodin posledního dne registračního období. 
 

Fond vydá úspěšným žadatelům osvědčení o registraci pobídkového projektu a oznámí tuto skutečnost na svých 
webových stránkách po jednání komise pro filmové pobídky, které se uskuteční ve dnech 5. a 8.2016; současně 
Fond všem žadatelům najednou (ve stejný den) odešle nebo osobně p edá v sídle Fondu osvědčení o registraci 
pobídkového projektu. Poté, co Fond vydá žadateli osvědčení o registraci pobídkového projektu, může žadatel 
podat žádost o evidenci pobídkového projektu v souladu s čl. Ř.4 Statutu; lhůta pro podání žádosti o evidenci 
pobídkového projektu činí t i měsíce a běží ode dne doručení osvědčení o registraci projektu. 
 

POZOR!!!! O žádostech o evidenci pobídkového projektu rozhoduje Fond chronologicky, podle data podání, 

p ičemž platí, že pro účely chronologie se žádosti o evidenci, doručené Fondu nejpozději do jednoho týdne po dni, 
kdy Fond v souladu s ust. 8.3.4 Statutu odeslal nebo p edal všem žadatelům, kte í podají podle tohoto písm. a) 
žádost o registraci projektu, osvědčení o registraci, považují za doručené najednou. 
 

editelka Fondu doporučuje všem zájemcům o pobídky k prostudování text zákona (ZDE), Statutu (ZDE) a 

průvodce žadatele o filmové pobídky (ZDE) 

 

 

 

V Praze dne 13.1.2016 

Helena Bezděk Fraňková 

editelka Státního fondu kinematografie 

 

http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/legislativa/zakon%20design.pdf
http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/legislativa/statut%209-2014%20design.pdf
http://fondkinematografie.cz/assets/media/files/filmove%20pobidky/2015/pruvodce_zadatele_pobidky.pdf
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