
STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE 

Příjmy a výdaje Fondu 

8. března 2013 
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poplatek z vysílání reklamy 
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 novela zákona o provozování televizního a rozhlasového vysílání -  
6. září 2011 

 poplatek ve výši 2% z příjmů z reklamy 
 poplatníkem: provozovatel celoplošného televizního vysílání 

 zákon o audiovizi – poplatek je minimálně 150 mil. Kč 
 Je-li výnos poplatku všech televizí menší než 150 mil. Kč, každý 
poplatník se podílí na rozdílu mezi celkovými výnosy poplatku a 
částkou150 mil. Kč úměrně svému podílu na celkových výnosech z 
reklamy všech poplatníků 
 poplatkovým obdobím je kalendářní rok 
 předpokládaný příjem: 150 mil. Kč 
 první odvod - 2013 



poplatek z kinematografického představení 
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  poplatek ve výši 1% z ceny vstupného za 
zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti 

  poplatníkem: pořadatel kinematografického 
představení 

  poplatkovým obdobím je kalendářní čtvrtletí 
  předpokládaný příjem: 10 mil. Kč 
  první odvod - 2013 



poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních 
služeb na vyžádání 
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 poplatek ve výši 0,5% z ceny, která je koncovým uživatelem 
placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na 
vyžádání 
 poplatníkem: poskytovatel audiovizuální mediální služby na 
vyžádání 
 poplatkovým obdobím je kalendářní rok 
 odklad účinnosti od 2016 
 předpokládaný příjem: 10 mil. Kč 
 první odvod - 2017 



poplatek z převzatého televizního vysílání 
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  poplatek ve výši 1% z ceny za poskytnutí 
převzatého televizního vysílání 

  poplatníkem: provozovatel převzatého televizního 
vysílání 

  poplatkovým obdobím je kalendářní rok 
  předpokládaný příjem: 25 mil. Kč 
  první odvod - 2014 



příjmy z využití kinematografických děl 
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 příjmy za užití kinematografických děl vyrobených v 
letech 1965-1991, k nimž Fond vykonává práva 
výrobce 
 poplatkovým obdobím je pololetí 
 předpokládaný příjem: 40 mil. Kč ročně 



příspěvek státu 

7 

 dotace státního rozpočtu na podporu české 
kinematografie 
 dotace státního rozpočtu na správu Fondu 
 dotace státního rozpočtu účelově určená na filmové 
pobídky 



Správní poplatky 
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 poplatek za podání žádosti 
 10 000 Kč – okruh výroba 
 5 000 Kč – ostatní okruhy 

 poplatek za změnu rozhodnutí 
 500 Kč 

 poplatek za registraci pobídkového projektu 
 30 000 Kč 



Ostatní příjmy 

9 

 příjem ze sjednaných podílů Fondu na zisku z 
podpořených projektů…………………………….0 Kč 

 příjmy z nakládání s majetkem České republiky, se 
kterým je Fond příslušný 
hospodařit………………………………...500 000 Kč 

 dary, dědictví a odkazy pro Fond…………...…0 Kč 

 příjmy z veřejných sbírek a loterií pořádaných ve 
prospěch Fondu a podpory 
kinematografie………………………………...….0 Kč 



Předpokládaný roční rozpočet Fondu 
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PŘÍJEM PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE 

ZA ROK 

poplatek z kinematografického představení (1 
%) 

10 mil. Kč 

příjmy z využití kinematografických děl 40 mil. Kč 

poplatek z vysílání reklamy  (2 %) 150 mil. Kč 

poplatek z převzatého televizního vysílání (1 
%) 

25 mil. Kč 

poplatek z poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání (0,5 %) * 

10 mil. Kč 

CELKEM 235 mil. Kč 



Předpokládaný roční rozpočet Fondu na rok 2013 

11 PŘÍJEM PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE 
ZA ROK 

poplatek z kinematografického představení (1 
%) 

10 mil. Kč 

příjmy z využití kinematografických děl 20 mil. Kč 
poplatek z vysílání reklamy  (2 %) 150 mil. Kč 

poplatek z převzatého televizního vysílání (1 
%) 

0 mil. Kč 

poplatek z poskytování audiovizuálních 
mediálních služeb na vyžádání (0,5 %) * 

0 mil. Kč 

CELKEM 180 mil. Kč 



Dozorčí výbor 
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 členové Rady, zaměstnanci..……………………10 mil. Kč 

 nájmy, externí služby, režijní náklady, právní 
služby…………………………………………...…5 mil. Kč 

 jednorázové zřizovací náklady……………...…..5 mil. Kč 

 Rezerva (např. autorské honoráře)…………….10 mil. Kč 



Disponibilní zdroje 2013 pro podporu kinematografie 
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 Příjmy………………………….…180 mil. Kč 

 Výdaje………………………….…30 mil. Kč 

 Disponibilní zdroje……………….150 mil. Kč 



                      ? 
Otázky a odpovědi 



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

www.fondkinematografie.cz 


