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STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE
Filmové pobídky
8. března 2013
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Nahrazuje dosavadní poskytování dotací z
Programu pro podporu filmového průmyslu
Ministerstvem kultury
Zavádí se termín „filmová pobídka“, pobídky
nemají povahu dotací, ale „jiných právních
prostředků“ podle zákona o rozpočtových
pravidlech
Filmové pobídky
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Žádost o registraci
Posouzení projektu Komisí pro pobídky
Osvědčení o registraci
Žádost o evidenci
Osvědčení o evidenci
Průběžná zpráva auditora
Žádost o pobídku
Vyplacení pobídky

Fáze řízení
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ŽÁDOST O REGISTRACI
-

-

Žádost lze podat v průběhu registračního období vyhlášeném
ředitelem Fondu, nezáleží na pořadí podávání žádostí
Registrační období se vyhlašuje zpravidla počátkem roku v
návaznosti na prostředky ze státního rozpočtu určené na
pobídky, v průběhu roku v případě, že se objeví disponibilní
prostředky
První registrační období právě běží, končí 22.3.2013
K žádosti se přikládá zejména scénář, u seriálu postačí synopse
jednotlivých dílů a scénář jednoho dílu
Správní poplatek 30.000,-

Registrace

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI
- Žádost posuzuje Komise pro filmové pobídky po
stránce obsahu projektu, zejména boduje kulturní test
- Na základě usnesení Komise Fond vydá osvědčení o
registraci nebo žádost o registraci zamítne
- V případě zamítnutí je žadatel oprávněn k témuž
projektu podat žádost ještě jednou a popsat
obsahové odchylky

Registrace
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ŽÁDOST O EVIDENCI
-

-
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Kdo obdrží osvědčení o registraci, může podat žádost o
evidenci, Fond rozesílá osvědčení o registraci všem
žadatelům v jeden den po jednání Komise
Přílohou je zejména rozpočet, finanční plán, harmonogram,
koprodukční smlouva, jde-li o mezinárodní koprodukci,
doklady o zafinancování rozpočtu ve výši 75%, věcné plnění
bude uznáno jen do výše 25% ostatních zdrojů
Žádost o evidenci lze podat do tří měsíců ode dne doručení
osvědčení o registraci

Evidence
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OSVĚDČENÍ O EVIDENCI
-

-

Fond rozhoduje o žádostech o evidenci chronologicky a
alokuje částky předpokládané výše pobídky
Žádosti o evidenci podané během prvních 14 dnů po
rozesílání osvědčení o registraci se považují za doručené
najednou
Žádosti o evidenci doručené později se zařadí do pořadí
chronologicky, žádosti doručené v jeden den se považují za
doručené najednou
Disponibilní prostředky se alokují postupně, projektům
doručeným najednou poměrně, nezbude-li na všechny

Evidence

OSVĚDČENÍ O EVIDENCI
- jsou-li pro projekt disponibilní prostředky (v plné
nebo částečné výši), vydá Fond osvědčení o
evidenci
- Nejsou-li pro projekt disponibilní prostředky, Fond
žádost o evidenci zamítne
- Žadatel, jehož žádost byla zamítnuta, nebo byl
alokací uspokojen jen částečně, může podat žádost
o evidenci znova, a to do tří měsíců poté, kdy Fond
vyhlásí nové disponibilní prostředky
Evidence
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PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA AUDITORA
- Žadatel je povinen utratit v období do 12-ti měsíců
od doručení osvědčení o evidenci alespoň 70%
minimální výše uznatelných nákladů, a to průběžnou
zprávou auditora,
- Nesplní-li žadatel tuto povinnost, je zrušeno
osvědčení o evidenci

Průběžná zpráva auditora
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DISPONIBILNÍ PROSTŘEDKY
-

Jsou prostředky, které má Fond k dispozici pro pobídky a
zveřejňuje jejich aktuální výši
Roční oznámení je spojeno s vyhlášením registračního období
na začátku roku
Mimořádné oznámení v průběhu roku, objeví-li se nové
prostředky nebo uvolní-li se alokované prostředky
Z prostředků se odečítají evidencí projektů alokované
prostředky

Disponibilní prostředky

DODATEČNÁ ŽÁDOST O EVIDENCI
-

-
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žadatel, jehož žádost o evidenci byla zamítnuta nebo bylo-li
mu alokováno méně, může požádat znovu, v návaznosti na
vyhlášení nových disponibilních prostředků, do 3 měsíců po
vyhlášení disponibilních prostředků
Tito žadatelé mají přednost před ostatními žadateli, pokud
požádají v rámci téhož roku, od ročního oznámení
disponibilních prostředků v dalším roce přednostní právo
zaniká

Dodatečná evidence

12

UZNATELNÉ NÁKLADY
-

Náklady na zboží a služby hrazené osobám se sídlem a
daňovým domicilem v ČR
Náklady na odměny cizím hercům a členům štábu, platí-li se
v ČR srážková daň
Celkově náklady vynaložené po podání žádosti o registraci,
letos výjimečně zpětně od 1.1.2013
Statut vyjmenovává negativní vymezení některých kategorií
nákladů

Uznatelné náklady
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LIMITY
- Kvalifikuje se pouze projekt s uznatelnými náklady min.
15.000.000 (hraný nebo animovaný film pro kina nebo
TV, min. 70 minut) nebo 3.000.000 (dokumentární film
pro kina a TV) nebo 10.000.000 (jeden díl seriálu,
počtem dílů v rámci projektu se tento limit násobí)
- Do limitu se započítává i věcné plnění poskytnuté
subjekty se sídlem v ČR
- 70% tohoto limitu musí být utraceno do 12-ti měsíců po
osvědčení o evidenci

Uznatelné náklady

INFORMAČNÍ POVINNOST
-

-
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Žadatel je povinen v určitých lhůtách hlásit změny týkající se
jeho společnosti (přeměna, změna právní formy, likvidace,
insolvence atd.)
Žadatel je povinen v určitých lhůtách hlásit změny týkající se
projektu, mají-li za následek zrušení projektu, snížení
uznatelných nákladů tak, že se sníží i pobídka o 10% nebo
o 1.000.000 a změny podmínek mající za následek zrušení
práva na pobídky (např. změna daňového domicilu atd.)
Porušení povinnosti je porušením rozpočtové kázně

Informační povinnost

ZMĚNA OSVĚDČENÍ O EVIDENCI
- Žadatel může požádat o změnu osvědčení o evidenci zvýšením
pobídky (vázáno na disponibilní prostředky)
- Žadatel musí požádat o změnu osvědčení o evidenci snížením
pobídky (spojeno s informační povinností)

Změna osvědčení o evidenci
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VÝŠE POBÍDKY
- 20% uznatelných nákladů utracených na území ČR, 10%
uznatelných nákladů na cizí herce a štáb (zatížené srážkovou
daní)
- Pro účely výpočtu pobídky (nikoli pro posouzení limitů a
průběžnou zprávu auditora) se do uznatelných nákladů
nezapočítává věcné plnění a omezují se tak, že nesmí činit více
než 80% celkových nákladů projektu

Výše pobídky

ŽÁDOST O VYPLACENÍ POBÍDKY
- Lze podat do tří let od osvědčení o evidenci, podává se
jednorázově, nikoli každý rok zvlášť
- Přílohou je zejména vyúčtování a ověření auditorem, který má
pojištění odpovědnosti v zákonném limitu
- Pobídka se vyplatí v návaznosti na vyúčtování, nikoli ve vyšší
výši, než jak je uvedena v osvědčení o evidenci (včetně
případných následných změn)

Žádost o vyplacení pobídky

STARŠÍ PROJEKTY
-

-

-

Projekty registrované podle PPFP, které podávaly každoroční
žádosti o evidenci, byly evidovány pro náklady v roce 2013 již v
lednu 2013 a prostředky jim budou alokovány přednostně,
uznatelnými jsou náklady vynaložené od 1.1.2013
Žadatelé jsou povinni utratit 70% minimálního limitu uznatelných
nákladů do 31.12.2013, jinak jim zaniká nárok na dotaci (i zpětně)
Žadatelé mohou podat již jen jednu žádost o evidenci v roce 2014
Nedosáhne-li projekt ke konci realizace minimálního limitu
uznatelných nákladů, žadatel vrací pobídky (dotace) zpětně

PPFP

?
Otázky a odpovědi
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 47
Praha 7, 170 00
www.fondkinematografie.cz

Kontakt

