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I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen „Program“)1 definuje pravidla a stanovuje  
podmínky pro poskytování dotací podnikatelům se sídlem, popř. místem podnikání 
a daňovým domicilem na území České republiky na realizaci audiovizuálních děl na území 
České republiky2. 

1.2 Účelem Programu je podpora filmové produkce v České republice, zvýšení 
konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku. 
Zároveň je Program dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. Nepřímo 
je Program zaměřen na regionální rozvoj a podporu malých a středních podniků, drobných 
živnostníků a profesí s vysokou přidanou hodnotou. Přispívá k podpoře rozvoje řemesel, 
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a nepřímo i k propagaci České republiky 
v zahraničí.

1.3 Program vymezuje podmínky pro poskytování dotace, postup při jejím poskytování 
a výkon státní správy s tím související. Na Rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují 
obecné předpisy o správním řízení3 a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání4.

1.4 Program není určen pro podniky v obtížích5.

1.5 Účelem tohoto Programu je poskytnout podpora filmové produkce do doby přijetí řádné 
legislativní úpravy. 

Článek 2
Základní ustanovení

2.1 Poskytovatelem dotace podle tohoto Programu je Ministerstvo kultury (dále jen 
„Poskytovatel“). 

2.2 Poskytovatel stanoví zejména v závislosti na zákonu o státním rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok podmínky Programu, které uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.

2.3 Dotací se pro účely tohoto Programu rozumí finanční prostředky státního rozpočtu
poskytnuté na kompenzaci části nákladů vynaložených na realizaci audiovizuálního díla v 
České republice.

                                               
1 Nejedná se o program ve smyslu § 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
2 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl (OJ C 43, 
16.2.2002)
3 Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů
4 Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní
5 Sdělení Komise (ES)  2004/C 244/02  Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
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2.4 Audiovizuálním dílem se pro účely tohoto Programu rozumí:

a) hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 
70 minut,

b) dokumentární film určený pro distribuci v kinech, jehož délka činí minimálně 70 
minut,

c) hraný, dokumentární nebo animovaný film určený pro vysílání v televizi, jehož délka 
činí minimálně 70 minut,

d) epizodní díl hraného nebo animovaného televizního seriálu nebo seriál epizod, přičemž 
délka každého epizodního dílu činí minimálně 40 minut.

2.5 Realizací audiovizuálního díla se pro účely tohoto Programu rozumí:

a) příprava natáčení,
b) výrobní procesy, 
c) likvidace výroby,

obsažené v grafu realizace podle přílohy č. 6 k tomuto Programu.

2.6 Projektem se pro účely tohoto Programu rozumí realizace audiovizuálního díla a nutné 
související činnosti směřující k vytvoření audiovizuálního díla. 

2.7 Žadatelem pro účely tohoto Programu je podnikatel, se sídlem, popř. místem podnikání na 
území České republiky, realizující na území České republiky Projekt, pro který žádá 
poskytnutí dotace podle tohoto Programu, pokud je současně:

a) výrobcem nebo spoluvýrobcem (koproducentem) audiovizuálního díla,
b) zaregistrován u místně příslušného správce daně6.

2.8 Žadatelem nemůže být podnikatel, pokud kdykoli v době mezi podáním Žádosti o 
registraci Projektu podle čl. 6 a vyplacením dotace: 
a) je v úpadku nebo hrozícícím úpadku7, je na něj prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání8, nebo byl insolvenční návrh nebo návrh na prohlášení konkursu zamítnut 
pro nedostatek jeho majetku,

b) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil 
exekuci jeho majetku, 

c) je v likvidaci, 
d) je příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích9, nebo
e) byl nebo jeho statutární orgán, popř.  člen jeho statutárního orgánu pravomocně 

odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo
f) je v prodlení s plněním závazků vůči státnímu rozpočtu nebo s odvody pojistného na 

sociální a zdravotní pojištění. 

2.9 Kulturním testem se pro účely tohoto Programu rozumí posouzení obsahu audiovizuálního 
díla v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie10, a to na základě údajů uvedených 

                                               
6 § 33 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
7 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
8 Zákon č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání
9 Sdělení Komise (ES)  2004/C 244/02  Pokyny Společenství na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích
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Žadatelem v tiskopisu podle přílohy č. 1 k tomuto Programu, který je nedílnou součástí 
Žádosti o registraci Projektu. 

2.10 Rozhodným dnem se pro účely tohoto Programu rozumí den doručení Žádosti o 
registraci Projektu Poskytovateli, uvedený v Osvědčení o registraci Projektu podle čl. 6.

2.11 Programovou Radou (dále jen "Rada") se pro účely tohoto Programu rozumí poradní 
orgán ministra kultury, který vyhodnocuje Žádosti o registraci Projektu podle čl. 6. 

2.12 Zahájením prací na Projektu se pro účely tohoto Programu rozumí: 

a) uzavírání pracovních smluv; rozhodným je v tomto případě den nástupu zaměstnance 
do práce sjednaný v pracovní smlouvě,

b) uzavírání smluv s dodavateli, rozhodným je v tomto případě den zahájení poskytování 
dodávek, zboží nebo služeb sjednaný ve smlouvě,

c) skutečné zahájení produkčních prací,
d) pořízení materiálu, zboží, energie a dalších neskladovatelných dodávek a služeb 

zakoupených Žadatelem od subjektů se sídlem nebo bydlištěm na území České 
republiky.

2.13 Příjemcem dotace se pro účely tohoto Programu rozumí Žadatel, který obdržel 
Osvědčení o registraci Projektu, Osvědčení o evidenci Projektu, Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a kterému podle tohoto Rozhodnutí byla dotace vyplacena.

2.14 Za den doručení Žádosti o registraci Projektu, Žádosti o evidenci Projektu, Žádosti o 
poskytnutí dotace stejně jako jejich doplnění a jiných podání adresovaných Poskytovateli 
podle tohoto Programu se pro účely tohoto Programu považuje den vyznačený podatelnou 
Poskytovatele. Žádost je považována za řádně doručenou, pokud obsahuje všechny součásti 
podle Programu nebo pokud byla doplněna ve lhůtě 10-ti dnů od doručení výzvy k opravě či 
doplnění. 

2.15 Registračním seznamem se pro účely tohoto Programu rozumí seznam vedený 
Poskytovatelem a zpřístupněný způsobem umožňující dálkový přístup, ve kterém jsou 
registrovány projekty podle čl. 6 Programu. Registrace v seznamu však nezakládá žádné 
povinnosti Poskytovateli související s alokací finančních prostředků.

2.16 Evidencí Projektů se pro účely tohoto Programu rozumí seznam vedený Poskytovatelem 
a zpřístupněný způsobem umožňující dálkový přístup, ve kterém jsou evidovány Žádosti o 
evidenci Projektů a Osvědčení o evidenci Projektů. Evidence Projektů zároveň informuje o 
aktuální výši disponibilních finančních prostředků Poskytovatele.

2.17 Koprodukční smlouvou se pro účely tohoto Programu rozumí smlouva mezi Žadatelem a
spoluvýrobcem nebo spoluvýrobci audiovizuálního díla nebo smlouva, ve které jsou 
stanoveny základní parametry koprodukce. Koprodukční smlouva může být pro účely tohoto 
Programu nahrazena závazným prohlášením spoluvýrobce nebo spoluvýrobců 
audiovizuálního díla o formě vstupu do Projektu s uvedením konkrétní finanční účasti na 

                                                                                                                                                  
10 Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl (OJ C 43, 
16.2.2002)
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Projektu. Koprodukční smlouva rovněž upravuje vztah koproducentů k 20% dotaci za 
uznatelné náklady.

Článek 3
Programová Rada

3.1 Rada má pět členů, které jmenuje a odvolává ministr kultury, kterému je Rada odpovědná.  
Rada si na své první schůzi zvolí předsedu a místopředsedu.

3.2 Rada je složena z odborníků v oblasti audiovize. Členové Rady jsou navrhováni 
institucemi a profesními organizacemi působícími v oblasti audiovize na základě písemné 
výzvy Poskytovatele. 

3.3 Funkční období Rady je 18 měsíců. Člen Rady může být jmenován členem opětovně, 
nejvíce však třikrát.

3.4 Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky, který je plně způsobilý 
k právním úkonům, nemá funkce v politických stranách nebo hnutích a aktivně nevystupuje 
jejich jménem, nezastupuje obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho 
členství nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

3.5 Za bezúhonného se pro účely tohoto Programu nepovažuje ten, kdo byl odsouzen za 
úmyslný trestný čin, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

3.6 Členství v Radě se neslučuje s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena 
vlády a jeho náměstka, vedoucího jiného ústředního orgánu státního správy a jeho náměstka.

3.7 Členství v Radě zaniká:

a) ukončením účinnosti tohoto Programu,
b) uplynutím funkčního období,
c) vzdáním se členství,
d) smrtí nebo prohlášením za mrtvého, nebo
e) odvoláním.

3.8  Vzdání se členství nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení písemného 
oznámení člena Rady o tom, že se vzdává členství v Radě Poskytovateli.

3.9 Odvolání nabývá účinnosti dnem následujícím po dni doručení listiny obsahující 
rozhodnutí Poskytovatele o odvolání člena Rady odvolávanému členu Rady.

3.10 Důvodem pro odvolání člena Rady může být zejména porušení požadavku o 
neslučitelnosti funkcí dle 3.6, nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady odsouzen pro 
úmyslný trestný čin, ztráta způsobilosti k právním úkonům, ztráta občanství.

3.11 Členství v Radě je veřejnou funkcí a je čestné a nezastupitelné; členům Rady za něj 
nenáleží odměna. Členům Rady jsou z rozpočtu Poskytovatele hrazeny náklady spojené 
s výkonem člena Rady.
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3.12 Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících 
s hodnocením Projektů, o nichž se dozvěděli při výkonu  členství v Radě, nestanoví-li zvláštní 
právní předpis jinak. 

3.13 Zasedání Rady svolává Poskytovatel minimálně čtyřikrát ročně, a to písemně, vždy 
nejméně 10 dní přede dnem, na který je zasedání Rady svoláváno.

3.14 Před zahájením každého zasedání podepíší členové Rady programů čestné prohlášení 
o nepodjatosti ve vztahu k hodnoceným projektům. 

3.15  Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Rada 
rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.

3.16   Rada se řídí jednacím řádem, který schvaluje Poskytovatel nejpozději do zahájení 
druhého zasedání Rady.

3.17   Jednání Rady se účastní tajemník Rady, který je zaměstnancem Poskytovatele.

Článek 4
Veřejná podpora

4.1 Veřejná podpora podle tohoto Programu je poskytována formou dotace v souladu s 
příslušnými předpisy Evropské unie11.

4.2 Celková výše veřejné podpory poskytnuté na realizaci Projektu nesmí přesáhnout výši 
podpory stanovenou příslušnými předpisy Evropské unie12.

4.3 Nárok na vyplacení dotace je nepřevoditelný.

4.4 Maximální výše dotace na Projekt je uvedena v Osvědčení o evidenci Projektu a vychází 
z údajů uvedených v Žádosti o evidenci Projektu. Je stanovena procentní sazbou a zároveň je 
stanovena i její maximální absolutní výše.

4.5 Nárok na dotaci nepřísluší Žadateli v případě kumulace veřejné podpory převyšující 50 %
realizačních nákladů Projektu.

4.6 Žadatel může utratit nejméně 20 % realizačního rozpočtu v jiném členském státě. Tímto 
není dotčená výše dotace podle Programu. 

                                               
11  Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 
Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl (OJ C 43, 
16.2.2002)
12 Sdělení Komise radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
k některým právním aspektům týkajících se kinematografických děl a jiných audiovizuálních děl (OJ C 43, 
16.2.2002)
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Článek 5
Všeobecné podmínky Programu

5.1 Dotaci lze Žadateli poskytnout, pokud prokáže, že Projekt splňuje následující podmínky:

a) ke dni podání Žádosti o evidenci Projektu je zajištěno financování 75 % celkových 
realizačních nákladů Projektu. Tuto skutečnost prokazuje Žadatel předložením 
koprodukčních smluv, distribučních smluv, licenčních smluv o předprodeji nebo 
prodeji práv k audiovizuálnímu dílu, smluv s partnery, kteří poskytnou prostředky na 
realizaci Projektu, nebo výpisem z bankovního účtu, budou-li do výroby vloženy 
vlastní prostředky Žadatele nebo jiného koproducenta,

b) Projekt splnil podmínky Kulturního testu podle čl. 2.9, tzn., že v něm dosáhl 
minimálního počtu 23 bodů a splnil nejméně dvě z osmi kulturních kriterií (viz příloha 
č. 1),

c) obsah Projektu není v rozporu s platným právním řádem České republiky, nápadně 
hrubým a sugestivním způsobem nezobrazuje sexuální nebo násilné výjevy.

5.2 Celková výše uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s Projektem na území 
České republiky musí dosáhnout alespoň:

a) 15 mil. Kč v případě audiovizuálního díla uvedeného v čl. 2.4 písm. a) a c),
b) 3 mil. Kč v případě audiovizuálního díla uvedeného v čl. 2.4 písm. b), 
c) 10 mil. Kč. v případě audiovizuálního díla uvedeného v čl. 2.4 písm. d).

5.3 Splňuje-li v případě jednoho Projektu více právnických osob podmínky pro podání 
Žádosti o poskytnutí dotace na Projekt, může Žádost o poskytnutí dotace na Projekt podat 
pouze jeden Žadatel. 

II. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU

Článek 6
Žádost o registraci Projektu

6.1 Žádostí o registraci Projektu obsahuje:  

a) vyplněný kulturní test, včetně odůvodnění jednotlivých bodů,
b) scénář audiovizuálního díla v tištěné podobě,
c) výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. výpis ze živnostenského 

rejstříku ne starší 3 měsíců,
d) čestné prohlášení podle přílohy č. 2  k tomuto Programu.

6.2 Žádost o registraci Projektu se doručuje v pěti vyhotoveních v tištěné podobě, včetně 
příloh.

6.3 Poskytovatel může Žadatele vyzvat k doplnění Žádosti o registraci Projektu. Pokud 
Žadatel do 10 pracovních dnů svou Žádost nedoplní, považuje se tato Žádost za zamítnutou. 
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6.4 Rada vyhodnotí Žádost o registraci Projektu, včetně bodového hodnocení v kulturním 
testu a ve svém stanovisku určí, zda Žadatel splňuje podmínky pro poskytnutí dotace, včetně 
zdůvodnění svého rozhodnutí. 

6.5 Na základě stanoviska Rady vydá Poskytovatel do 30 dnů ode dne doručení Žádosti o 
registraci Projektu Žadateli Osvědčení o registraci Projektu a zapíše Projekt do Registračního 
seznamu Projektů, nebo Žádost o registraci Projektu zamítne.

6.6 Zápis Projektu do Registračního seznamu Projektů nezakládá Žadateli nárok na poskytnutí 
dotace podle tohoto Programu.

Článek 7 
Žádost o evidenci Projektu 

7.1 Žadatel, který obdržel Osvědčení o registraci Projektu, je oprávněn podat Poskytovateli 
Žádost o evidenci Projektu, nejpozději do 3 měsíců ode dne obdržení Osvědčení o registraci 
Projektu.

7.2 Žádost o evidenci Projektu obsahuje: 

a) vyplněný tiskopis formuláře B přílohy k tomuto Programu, včetně přílohy č. 2,
b) úředně ověřené čestné prohlášení o bezdlužnosti Žadatele (viz příloha č. 2 k tomuto 

Programu) vůči státnímu rozpočtu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním 
pojišťovnám,

c) úředně ověřené čestné prohlášení o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost (viz. 
příloha č. 2 k tomuto Programu), 

d) výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. výpis ze živnostenského 
rejstříku ne starší 3 měsíců, 

e) předběžný výrobní plán Projektu,
f) předběžný rozpočet Projektu,
g) vyčíslení předpokládaného objemu Uznatelných nákladů dle čl. 10. 1 a čl. 10.2
h) koprodukční smlouvu podle čl. 2.17, je –li dílo realizováno v koprodukci ,
i) dokumenty dle čl. 5.1 písm. a),
j) čestné prohlášení o tom, že získal od všech autorů a od všech nositelů práv 

souvisejících s právem autorským svolení k zařazení autorských děl a uměleckých 
výkonů beze změny nebo po zpracování či jiné změně do Projektu, jakož i k zachycení 
na prvotní záznam a výhradní, časově a místně neomezenou licenci k užití děl a 
výkonů při užití Projektu,

k) čestné prohlášení (viz příloha č. 3 k tomuto Programu).

Žádost se podává ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, přičemž přílohy podle písm. b), c), 
d) a g) jsou podávány pouze v jednom vyhotovení.

7.3 Poskytovatel může Žadatele vyzvat k doplnění Žádosti o evidenci Projektu. Pokud Žadatel 
do 10 pracovních dnů od doručení výzvy svou Žádost nedoplní, považuje se tato Žádost za 
zamítnutou.
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7.4 Žádosti jsou řazeny do Evidence Projektů chronologicky podle data přijetí kompletní
Žádosti o evidenci Projektu . Poskytovatel rozhoduje o Žádostech podle pořadí těchto Žádostí 
v Evidenci Projektů.

7.5 V případě, že Žadatel nebo Projekt nesplňují podmínky stanovené tímto Programem, 
Poskytovatel Žádost o evidenci Projektu zamítne. Poskytovatel rovněž zamítne Žádost o
evidenci Projektu, pokud nemá disponibilní finanční prostředky na dotaci Projektu; postup 
podle čl. 11.3 a 11.4 tímto není dotčen.

7.6 Pokud byla Žádost o evidenci Projektu zamítnuta, může Žadatel podat novou Žádost 
týkající se stejného Projektu pouze jednou.

7.7 Není-li důvod pro zamítnutí Žádosti o evidenci Projektu podle čl. 7.5, vydá Poskytovatel 
Osvědčení o evidenci Projektu do 30 dnů ode dne obdržení kompletní Žádosti. Osvědčení o
evidenci Projektu obsahuje i předpokládanou částku dotace. O tuto částku se snižuje částka 
disponibilních finančních prostředků Poskytovatele v Programu.

7.8 Žadatel, který obdržel Osvědčení o evidenci Projektu, má povinnost bez zbytečného 
odkladu informovat Poskytovatele o následujících skutečnostech: 

a) sloučení nebo rozdělení společnosti Žadatele,
b) změně právní formy Žadatele,
c) vstupu Žadatele do likvidace,
d) podání insolvenčního návrhu na Žadatele,
e) změnách Projektu oproti skutečnostem uvedeným v Žádosti o evidenci Projektu,
f) účasti v jiných programech podpory z tuzemských veřejných zdrojů nebo ze zdrojů EU 

nebo o poskytnutí jednorázové podpory z těchto zdrojů ve vztahu k Projektu, nebo jiné 
zdroje veřejné podpory použité na realizaci Projektu.

7.9 V případě, že Žadatel výše uvedené skutečnosti podle čl. 7.8 neoznámí, jeho Žádost o 
poskytnutí dotace bude zamítnuta.

7.10. Žadatel, který obdržel Osvědčení o evidenci Projektu, může v případě změny rozpočtu 
v rámci realizace Projektu o více než 10 %, kdykoli požádat Poskytovatele o změnu 
Osvědčení o evidenci Projektu . 

7.11 Žádost o změnu Osvědčení o evidenci Projektu obsahuje:

a) vyplněný tiskopis formuláře B 3 přílohy k tomuto Programu,
b) aktualizovaný rozpočet Projektu.

7.12 Pokud Poskytovatel neobdrží kompletní Žádost o změnu Osvědčení o evidenci Projektu, 
výše dotace bude stanovena z rozpočtu obsaženého v Žádosti o evidenci Projektu.

Článek 8
Žádost o poskytnutí dotace



10

8.1 Žadatel, který obdržel Osvědčení o evidenci Projektu, může podat Žádost o poskytnutí
dotace v případě, že splnil všechny podmínky stanovené v Programu a v Osvědčení o evidenci 
Projektu.

8.2 Žádost o poskytnutí dotace doručí Žadatel Poskytovateli v jednom vyhotovení. Žádost o 
poskytnutí dotace obsahuje:

a) vyplněný tiskopis formuláře C přílohy k tomuto Programu s úředně ověřeným 
podpisem Žadatele nebo jeho statutárního orgánu, popřípadě zmocněncem Žadatele,

b) výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, popř. výpis ze živnostenského 
rejstříku ne starší 3 měsíců, 

c) ověření celkových uznatelných nákladů na realizaci filmu na území České republiky, 
včetně věcného plnění podle § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o 
změně některých zákonů. Výrok auditora ve zprávě musí zejména jasně vyjádřit 
stanovisko auditora, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy,

d) čestné prohlášení o shodě Projektu (viz příloha č. 4), pro který je žádáno poskytnutí 
dotace, s Projektem uvedeným v registračním seznamu Projektů Poskytovatele,

e) poslední verzi scénáře audiovizuálního díla, pro které je žádáno o poskytnutí dotace,
f) seznam osob podílejících se na výrobě audiovizuálního díla dle hereckého nebo 

štábového seznamu a seznam dalších dodavatelů obvyklých pro toto odvětví; seznamy 
obsahují rovněž sídlo právnických osob, místo podnikání, popř. adresu bydliště 
fyzických osob v souvislosti s daňovými účely,

g) v případě koprodukce čestné prohlášení všech spoluvýrobců o pravdivosti veškerých 
podkladů poskytnutých k auditu a jejich souhlas s výrokem auditu dle čl. 8.3,

h) čestné prohlášení k čl. 7.8. písm. f),
i) úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy auditora podle čl. 8.3 písm. b).

8.3 Audit celkových uznatelných nákladů Projektu musí být vypracován auditorem, který 

a) je oprávněn vykonávat auditorskou činnost podle zvláštního právního předpisu13,
b) má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti třetí osobě, přičemž limit 
pojistného plnění nesmí být nižší než 100 000 000 Kč.

8.4 Poskytovatel může Žadatele vyzvat k doplnění Žádosti o poskytnutí dotace. Pokud 
Žadatel do 10 pracovních dnů od doručení výzvy svou žádost nedoplní, považuje se tato 
žádost za zamítnutou.

8.5 Pokud Žádost splňuje všechny podmínky stanovené Programem a Osvědčením o evidenci
Projektu, vydá Poskytovatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to do 30 dnů ode dne doručení 
Žádosti o poskytnutí dotace. V opačném případě poskytovatel Žádost o poskytnutí dotace ve 
stejné lhůtě zamítne.

8.6 Pokud byla Žádost o poskytnutí dotace zamítnuta, může Žadatel podat novou Žádost o  
poskytnutí dotace týkající se stejného Projektu pouze jednou.

                                               
13 Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
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8.7 Poskytovatel uvolní a vyplatí finanční prostředky na účet Žadatele do 14 dnů ode dne 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8.8 V případě, že Žadatel neoznámí Poskytovateli bez zbytečného odkladu skutečnosti 
uvedené v čl. 7.8, považuje se tato skutečnost za porušení rozpočtové kázně podle zvláštního 
právního předpisu14.

Článek 9
Povinnosti Příjemce v souvislosti s vyplacením dotace

Příjemce je povinen:

a) ve svém účetnictví zabezpečit, aby vybrané účetní operace související s Projektem a v 
návaznosti na plnění podmínek Programu a výpočet veřejné podpory byly vedeny v 
oddělené analytické evidenci. Musí být prokazatelné, zda vybrané účetní položky jsou 
vykazovány na Projekt a skutečně odpovídají realizovanému Projektu,

b) zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, včetně účetnictví 
o Projektu po dobu 5 let od ukončení realizace Projektu,

c) poskytnout na vyžádání Poskytovatele aktuální údaje o realizaci Projektu,
d) v závěrečných titulkách audiovizuálního díla uvést, že realizace audiovizuálního díla 

byla podpořena Ministerstvem kultury České republiky z Programu podpory filmového 
průmyslu, včetně loga Ministerstva kultury.

Článek 10
Uznatelné náklady

10.1 Pro účely tohoto Programu se uznatelnými náklady rozumí úhrada za dodávky zboží a 
služeb přímo souvisejících s realizací Projektu Žadatelem a zakoupených v České republice 
od subjektů, které mají sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt a daňový domicil na území 
České republiky.

10.2 Pro účely tohoto Programu se uznatelnými náklady rovněž rozumí Žadatelem vyplacené 
honoráře hercům a členům štábu, kteří jsou cizími státními příslušníky nebo osobami, které 
nemají trvalý pobyt na území České republiky, a jejichž příjem nebo příjmy plynoucí ze 
zdrojů na území České republiky je z tohoto důvodu zdaněn daní vybíranou srážkou podle 
zvláštní sazby15. 

10.3 Pro účely tohoto Programu nelze zahrnout mezi uznatelné náklady: 

a) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
b) nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
c) vývoj látky/námětu, předběžná jednání, 
d) výlohy na autorská práva spojené s námětem/předlohou a k jiným již existujícím dílům 

(včetně hudby), 

                                               
14 Zákon č. 218/2000., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů
15 § 36 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
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e) výlohy na financování (např. úroky z půjček),
f) provozní náklady Žadatele, které se nevztahují výlučně k realizaci projektu,
g) rezervy pro překročení kalkulovaného rozpočtu,
h) distribuční a marketingové náklady,
i) cestovní náhrady českého štábu a herců při natáčení v zahraničí,
j) celní poplatky,
k) daně z přidané hodnoty,
l) mzdy nebo jakékoliv odměny zahraničním hercům nebo členům štábu, s výjimkou 

honorářů uvedených v čl. 10.2.

10.4 Uznatelné náklady se snižují o částku jiné veřejné podpory, která byla Žadateli na 
Projekt poskytnuta.

10.5 Za uznatelné náklady se nepovažují náklady vynaložené Žadatelem v souvislosti 
s realizací Projektu před Rozhodným dnem.

10.6 Dodatečné překročení uznatelných nákladů, tak jak byly uvedeny v Žádosti o evidenci
Projektu, bude zohledněno zpětně až do výše 10% těchto nákladů, pokud má Poskytovatel 
dostatek disponibilních prostředků.

Článek 11
Výše dotace

11.1 Dotace podle tohoto Programu je poskytována ve výši 20% uznatelných nákladů, s 
výjimkou uznatelných nákladů uvedených v čl. 10.2 Programu. 

11.2 Dotace podle tohoto Programu je poskytována ve výši 10% v případě uznatelných 
nákladů uvedených v čl. 10.2 Programu. 

11.3 Pokud nejsou v rozpočtu Poskytovatele k dispozici finanční prostředky na uspokojení 
obdržené Žádosti o evidenci Projektu splňující podmínky pro poskytnutí dotace tak, aby 
mohla být udělena dotace v plné výši, může být pro Projekt uvedený v této Žádosti schválena 
dotace nižší, než jaká by měla být schválena podle čl. 11.1 nebo 11.2. Odsouhlasená výše
dotace bude uvedena jako částka absolutní a bude stanovena v závislosti na výši 
disponibilních finančních zdrojů v rozpočtu Poskytovatele.

11.4 Pokud nejsou v rozpočtu Poskytovatele k dispozici finanční prostředky na uspokojení 
více Žádostí o evidenci Projektu , které Poskytovatel obdržel ve stejný den a které splňují 
podmínky pro poskytnutí dotace tak, aby jim mohla být udělena dotace v plné výši, může být 
pro projekty uvedené v těchto žádostech schválena dotace nižší, než jaká by měla být 
schválena podle čl. 11.1 nebo 11.2. V takovém případě bude těmto Projektům přiznána dotace 
stanovená procentní sazbou shodnou pro všechny tyto Projekty. 

11.5 V případě, že částka uznatelných nákladů uvedená v Žádosti o poskytnutí dotace je o 
více než 10% nižší, než částka uznatelných nákladů uvedená v Osvědčení o evidenci Projektu, 
je Poskytovatel oprávněn snížit částku dotace. Částka dotace je v takovém případě snížena o 
stejné procento, o které je nižší částka uznatelných nákladů uvedená v Žádosti o poskytnutí 
dotace oproti částce uvedené v Osvědčení o evidenci Projektu.
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Při výpočtu snížené částky dotace se proto postupuje dle této rovnice:

d = y × k

d ... snížená částka dotace
k ... koeficient snížení částky dotace
xd ... uznatelné náklady uvedené v Žádosti o poskytnutí dotace
xe ... uznatelné náklady uvedené v Osvědčení o evidenci Projektu
y ... nesnížená částka dotace vypočtená na základě údajů uvedených v Osvědčení o poskytnutí 
dotace

Koeficient snížení částky dotace k je vypočten dle vzorce:

k = xd / xe

Článek 12
Kontrola splnění podmínek pro poskytnutí a čerpání dotace

12.1 Výkon kontroly plnění, resp. splnění podmínek poskytnutí čerpání dotace se řídí 
platnými právními předpisy16.

12.2 Příjemce umožní příslušnému kontrolnímu orgánu kontrolu plnění, resp. splnění 
podmínek poskytnutí a čerpání dotace a poskytne další nezbytnou součinnost těmto orgánům 
k zajištění výkonu kontroly. 

12.3 Předpokladem pro vyplacení dotace Žadateli je předložení auditu Projektu podle čl. 8.2 
písm. c).

12.4 Žadatel je povinen kdykoliv předložit na vyžádání Poskytovateli aktuální výrobní plán, 
který koresponduje se scénářem.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1 Na dotaci podle tohoto Programu není právní nárok. 

13.2 Změny tohoto Programu, které budou vyvolány na základě změn právních předpisů, 
vztahujících se k tomuto Programu, jsou v kompetenci Poskytovatele.

13.3 Právní režim veřejné podpory poskytované podle tohoto Programu je upraven zákonem 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

                                               
16 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů
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13.4 Tiskopisy podle příloh k tomuto Programu uveřejní Poskytovatel způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Poskytovatel uveřejňuje na svých webových stránkách aktuální
částku disponibilních finančních prostředků v Programu.

13.5 Veškeré dokumenty předkládané Žadatelem musí být v českém jazyce.

13.6 Program nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010. 


