
 

 

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních 
prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o 

registraci projektů 
 
Ředitelka Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“) tímto: 
 

I. V souladu s odst. 8.2.1 Statutu Státního fondu kinematografie (dále jen „Statut“) oznamuje, že 
v návaznosti na zákon č. 475/2013 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 Fond disponuje 
pro rok 2014 disponibilními prostředky pro účely filmových pobídek ve výši 500.000.000 Kč.  

 
Případné dodatečné disponibilní prostředky, jejichž získání je předmětem řešení střednědobých 
výhledů, budou v průběhu roku 2014 oznámeny mimořádným oznámením podle odst. 8.2.3 Statutu. 

 
II. V souladu s odst. 8.3.1 Statutu vyzývá zájemce k podávání žádostí o registraci projektů a určuje pro 

ten účel registrační období od 13. ledna 2014 (9.00 hodin) do 3. února 2014 (13.00 hodin).  
 
Žádosti o registraci podané v tomto období, jakož i žádosti o registraci podané před zveřejněním tohoto 
oznámení, avšak po uplynutí předchozího registračního období, bude komise pro filmové pobídky 
hodnotit na svém jednání konaném dne 5. února 2014. 
 
Z postupu popsaného níže v poučení lze odhadnout, že do konce měsíce února 2014 bude rozhodnuto 
o žádostech o evidenci podaných v návaznosti na osvědčení o registraci vydaná žadatelům podle písm. 
a) níže, jakož i o žádostech o evidenci podaných podle písm. b) a c) níže, přičemž při alokaci 
disponibilních prostředků bude respektováno přednostní právo žádostí o evidenci podaných podle písm. 
b) a c) níže; rozhodnout lze v uvedené době pochopitelně pouze o takových žádostech o evidenci, které 
budou v uvedené době podány.  

 
Toto oznámení a výzva ředitelky Fondu bylo zveřejněno prostřednictvím internetových stránek Fondu na adrese 
www.fondkinematografie.cz dne. 13. ledna 2014 
 
 
Poučení: 
 
V návaznosti na oznámení podle bodu I. a výzvu podle bodu II. výše mohou zájemci o filmové pobídky v souladu 
se zákonem č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizi), dále jen „zákon“ a v souladu se Statutem: 
 

a) Podávat žádosti o registraci nových projektů. Žádost o registraci musí být podána v písemné podobě 
prostřednictvím formuláře (ke stažení ZDE) a musí k ní být přiloženy přílohy uvedené v odst. 8.3.2 
Statutu, mezi něž patří též vyplněný kulturní test (ke stažení ZDE).  
 
S podáním žádosti o registraci je spojena povinnost zaplacení správního poplatku ve výši 30.000 Kč, který 
je splatný převodem na účet Fondu č. 29720001/0710 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 při platbě správního poplatku do zprávy pro příjemce platby název projektu, 
což lze provést i v případě podání jen jedné žádosti.  
 
Při posuzování žádostí o registraci komisí pro filmové pobídky nerozhoduje datum podání; žádosti o 
registraci podané po skončení shora vymezeného registračního období však budou v souladu s odst. 
8.3.1 Statutu posuzovány až společně se žádostmi o registraci podanými v následujícím registračním 
období vyhlášeném ředitelem Fondu (pravděpodobně až v roce 2015).  
 
Pro zachování registračního období je třeba, 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 
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doručena osobně na sekretariát Fondu na výše uvedené adrese v pracovních dnech v úředních hodinách 
9:00 – 15:00 hodin, nejpozději však do 13.00 hodin posledního dne registračního období.  
 
Fond vydá úspěšným žadatelům osvědčení o registraci a oznámí tuto skutečnost na svých webových 
stránkách po jednání komise pro filmové pobídky, které se uskuteční dne 5. 2. 2014; současně Fond 
všem žadatelům najednou (ve stejný den) zašle osvědčení o registraci. Poté, co Fond vydá žadateli 
osvědčení o registraci projektu, může žadatel podat žádost o evidenci projektu v souladu s čl. 8.4 
Statutu; lhůta pro podání žádosti o evidenci činí tři měsíce a běží ode dne doručení osvědčení o registraci 
projektu.  
 
POZOR!!!! O žádostech o evidenci rozhoduje Fond chronologicky, podle data podání, přičemž 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 všem žadatelům, kteří podají podle tohoto písm. a) žádost o 
registraci projektu, osvědčení o registraci, považují za doručené najednou.  
 
Při rozhodování o žádostech o evidenci, tj. při alokaci disponibilních prostředků pro pobídky, Fond 
respektuje přednostní právo projektů dle písm. b) a c) níže, jak je uvedeno v písm. d) níže. 
 

b) Podávat žádosti o evidenci podle §46 odst. 2 zákona – dále jen „žádosti o dofinancování“, pokud jde o 
projekty, které obdržely osvědčení o registraci vydané Fondem v roce 2013, a v návazně vydaném 
osvědčení o evidenci jim pro účely pobídky bylo alokováno méně prostředků, než dle §43 odst. 4 
zákona (20% resp. 10% uznatelných nákladů), případně pokud byla jejich žádost o evidenci zamítnuta 
pro nedostatek disponibilních prostředků.  
 
Žádost o dofinancování musí být podána v písemné podobě prostřednictvím formuláře (ke stažení ZDE) 
a musí k ní být přiloženy přílohy podle odst. 8.4.2 Statutu s tím, že přílohy dle odst. 8.4.2 písm. b) až f) 
(nebo některé z nich) nemusí být přiloženy, pokud žadatel k žádosti o evidenci připojí čestné prohlášení, 
že údaje v rozsahu těchto příloh se nezměnily od podání předchozí žádosti o evidenci téhož projektu (v 
roce 2013).  
 
Lhůta pro podání žádosti o dofinancování činí tři měsíce a běží ode dne zveřejnění tohoto oznámení 
ředitelky Fondu.  
 
POZOR!!!! O žádostech o evidenci rozhoduje Fond chronologicky, podle data podání, přičemž 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 všem žadatelům, kteří podají podle písm. a) žádost o registraci 
nových projektů, osvědčení o registraci, považují za doručené najednou.  
 
Žádosti o dofinancování podané podle tohoto písm. b) mají přednostní právo na alokaci disponibilních 
prostředků (až do zákonné výše pobídky počítané procentní sazbou z uznatelných nákladů), a to 
společně s žádostmi podle písm. c) níže a za podmínek uvedených v písm. d) níže. 
 

c) Podávat žádosti o evidenci v souladu s odst. 8.9.4 Statutu, pokud jde tzv. „pokračující projekty“, tj. 
projekty, které obdržely osvědčení o registraci vydané Ministerstvem podle Programu v období do 
31.12.2012 a jimž bylo první osvědčení o evidenci vydáno Ministerstvem podle Programu v letech 2011 
nebo 2012, pokud ve vztahu k nim žadatelé již čerpali dotaci podle Programu v letech 2011 a/nebo 
2012 a pokud současně žadatel ve vztahu k takovému projektu podal žádost o evidenci Fondu do 
18.1.2013 ve vztahu k uznatelným nákladům pro období počínající 1. lednem 2013.  

 
Žádost o evidenci podaná ve vztahu k pokračujícímu projektu může být podána jen do uplynutí tří let 
od doručení prvního osvědčení o evidenci projektu vydaného Ministerstvem podle Programu, později 
ji podat nelze.  
 
Žádost o evidenci ve vztahu k pokračujícímu projektu však nelze podat, pokud žadatel již v období od 
1.1.2013 podal Fondu žádost o pobídku.  
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Žádost o evidenci podaná podle tohoto písm. c) musí být podána v písemné podobě prostřednictvím 
formuláře (ke stažení ZDE), musí k ní být přiloženy přílohy podle odst. 8.4.2 Statutu a mohou v ní 
uvedeny jen náklady neuvedené v předchozích osvědčeních o evidenci téhož projektu.  
 
Žadatel již nebude v budoucnu oprávněn podat žádost o evidenci ve vztahu k pokračujícímu projektu a 
bude pouze jednorázově oprávněn požádat o pobídku, jejíž výše bude limitována osvědčeními o 
evidenci vydanými Fondem v roce 2013 a v roce 2014 v návaznosti na žádost o evidenci podanou podle 
tohoto písm. c).  
 
Pokud však bude žádost o evidenci podaná podle tohoto písm. c) zamítnuta pro nedostatek 
disponibilních prostředků nebo bude-li vydáno osvědčení o evidenci obsahující nižší částku 
předpokládané pobídky, než jak plyne z žádosti, má žadatel právo podat ještě jednu žádost o evidenci 
projektu v návaznosti na roční oznámení o disponibilních prostředcích vztahující se k roku 2015, dokud 
nepodá žádost o pobídku podle odst. 8.9.5 Statutu, čímž není dotčeno, že o pobídku lze žádat jen do tří 
let ode dne, kdy projekt obdržel od Ministerstva podle Programu první osvědčení o evidenci.   
 
O žádostech o evidenci podle tohoto písm. c) rozhoduje Fond chronologicky, podle data podání, 
přičemž platí, že pro účely chronologie se žádosti o evidenci, doručené Fondu nejpozději do jednoho 
týdne po dni zveřejnění tohoto oznámení, považují za doručené najednou. 
 
Žádosti o evidenci podané podle tohoto písm. c) mají přednostní právo na alokaci disponibilních 
prostředků (až do zákonné výše pobídky počítané procentní sazbou z uznatelných nákladů), a to 
společně s žádostmi o dofinancování podle písm. b) výše a za podmínek uvedených v písm. d) níže. 
 

d) Disponibilní prostředky Fondu pro filmové pobídky uvedené v tomto oznámení budou alokovány 
přednostně projektům, ve vztahu k nimž žadatelé podají žádost o evidenci podle písm. b) a c) výše, 
přičemž platí, že toto právo přednosti se použije jen pro takové žádosti o dofinancování podané 
podle písm. b) výše, které byly doručeny Fondu do 14-ti dnů ode dne, kdy Fond v souladu s ust. 8.3.4 
Statutu odeslal všem žadatelům, kteří podají podle písm. a) žádost o registraci nových projektů, 
osvědčení o registraci a pro takové žádosti o evidenci pokračujících projektů podané podle písm. c) 
výše, které byly doručeny Fondu do 14-ti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. 

 
Ředitelka Fondu doporučuje všem zájemcům o pobídky k prostudování text zákona (ZDE), Statutu (ZDE) a 
Průvodce žadatele o filmovou pobídku (ZDE). 
 
V Praze dne 13.1.2014 
 
 
Helena Bezděk Fraňková 
Ředitelka Státního fondu kinematografie 

http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/filmove%20pobidky/priloha04.docx
http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/zakon-o-audiovizi.pdf
http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/statut-statniho-fondu-kinematografie.pdf
http://www.fondkinematografie.cz/assets/media/files/filmove%20pobidky/pruvodce-zadatele-o-filmovou-pobidku.pdf

