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Jak to bylo s projektem Poslední z Aporveru 
 

Kauza okolo vývoje filmového projektu Poslední z Aporveru se táhne minimálně 7 let a prostor mu věnovala snad 

většina českých médií, nicméně některé z nich se neubránily zveřejnění neúplných nebo nepřesných informací. Z 

uvedeného důvodu vydává Státní fond kinematografie toto prohlášení, které shrnuje vývoj kauzy projektu 

"Poslední z Aporveru" (dále též „projekt“) z našeho pohledu.  

 

Projektu byla udělena dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále 

Starý Fond) a dále byla projektu Ministerstvem kultury, ve třech splátkách, vyplacena filmová pobídka. V roce 

2013 došlo k zániku Starého Fondu a právním nástupcem se stal Státní fond kinematografie (dále Fond), který 

taktéž vstoupil do práv a závazků vyplývající z poskytování filmových pobídek, které do této doby "spravovalo" 

Ministerstvo kultury v souladu s Programem Podpory filmového průmyslu. 

 

Průběh vývoje projektu Poslední z Aporveru v případě dotace poskytnuté Státním fondem ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografie 

 

Projektu byla v roce 2009 udělena dotace ve výši 10 mil Kč, přičemž do dnešního dne bylo vyplaceno 9 mil Kč.  

 

Důvodem, proč byla Radou Starého Fondu udělena takto, na tehdejší poměry, vysoká dotace, vycházel zejména 

ze skutečnosti, že scénář a záměr projektu byl ojedinělý pro své navázání na dílo a typ trikové animace Karla 

Zemana. Rada Fondu přihlédla i k rozpočtu projektu (v době projednávání žádosti byl cca 63 mil Kč), který sice na 

tehdejší dobu vysoký byl, ale s ohledem na žánr projektu se jevil jako realistický. Žadatelem o dotaci byla známá a 

zkušená produkční společnost endorfilm, za kterou stojí producent Jiří Konečný.  

 

K prvnímu navýšení rozpočtu došlo v roce 2009. Z původních 63 mil Kč byl rozpočet navýšen o 15 mil Kč, tj. na 78 

mil Kč.  

 

V roce 2011 vstoupila do smluvního vztahu se Starým Fondem, na základě žádosti schválené Radou, společnost 

Actor's Runway Agency s.r.o. (dále také jen "ARA"), která současně v letech 2010-2012 čerpala filmové pobídky 

(viz níže). Jednateli společnosti byly v této době Jiří Košťál a Tomáš Krejčí. 

 

Pod vedením nové produkční společnosti došlo následně několikrát k odložení realizace projektu, kterému Rada 

Starého Fondu vyhovovala, a to až do roku 2013, kdy poslední žádost o prodloužení lhůty pro dokončení projektu 

příjemci dotace Rada již nového Fondu neschválila.  

 

Průběh vývoje projektu Poslední z Aporveru v případě pobídky poskytnuté Ministerstvem kultury 

 

ARA čerpala z Programu podpory filmového průmyslu (dále Program), spravovaného Ministerstvem kultury, 

postupně pobídky v celkové výši 37. 770 900 Kč.  

 

Pobídky byly dle Programu poskytovány ve výši, která byla vždy odvozena od tzv. uznatelných nákladů, tj. nákladů 

vynaložených na realizaci výroby filmu v kalendářním roce, za který se pobídka žádala. 



 

 

Rok Rozpočet celkových 

nákladů projektu 

Uznatelné náklady Pobídka 

2010 104.671.363 Kč 32.144.779 Kč 6.429.000 Kč 

2011 208.598.633 Kč 124.753.250 Kč 24.950.700 Kč 

2012 241.048.633 Kč 31.955.947 Kč 6.391.200 Kč 

Celkem  188.853.976 Kč 37.770.900 Kč 

 

V roce 2013 byla podána u nově vzniklého Fondu další žádost o filmovou pobídku, kterou však Fond zamítl. 
 
Vzhledem k tomu, že projekt vykazoval neobvyklé nárůsty výrobních nákladů, objevovaly se rozporné informace 
týkající se financování projektu a nastaly velké časové prodlevy s realizací projektu, nechal si Fond zpracovat 
znalecký posudek. 
 
Znalecký posudek zpracovaný FAMU potvrdil skutečnosti, na které Fond poukázal.   
 
Fond následně podal v roce 2014 trestní oznámení. V souladu se závěry znaleckého posudku se domníval a 
domnívá, že reálné náklady na vývoj a výrobu filmu byly zásadně nižní, než jak společnost ARA deklarovala. A 
dále z důvodu, že dle názoru Fondu byla drtivá většina nákladů na výrobu filmu pouze fiktivními účetními 
položkami, kdy reálné plnění nebylo nikdy poskytnuto. 
 
Paralelně podal Fond podnět finančnímu úřadu (dále FÚ) z důvodu možného porušení rozpočtové kázně. V 
případě pobídek FÚ pochybení neshledal. V případě poskytnuté dotace (z důvodu, že projekt není dokončen), 
vyměřil FÚ odvod ve výši 9 mil Kč, tj. příjemci vznikla povinnost vrátit všechny čerpané prostředky, které byly 
Starým Fondem poskytnuty. 
 
Od roku 2014 Fond aktivně spolupracuje s Policí ČR a taktéž s finančním úřadem a využívá všech zákonných 
prostředků daných mu právním řádem ČR.  
 
Celá kauza se datuje od roku 2009 (poskytnutí dotace ze Starého fondu – právní předchůdce Fondu), resp. 2010 
(poskytnutí filmové pobídky v režimu Programu, jejímž poskytovatelem bylo Ministerstvo kultury ČR). Obě dotace 
poskytnuté jak Starým Fondem (dnes již zaniklým), tak Ministerstvem kultury, byly poskytnuty za zcela jiných 
dotačních podmínek.  
 
Zejména při poskytování filmových pobídek platilo následující. Finanční prostředky byly vázány na fiskální rok, 
pobídky byly propláceny ve vztahu k uznatelným nákladům v daném roce utraceným a zauditovaným, tedy k jejich 
vyplácení nedocházelo až po kompletní výrobě filmu. Bylo tedy velmi problematické uprostřed výroby konstatovat, 
že neprobíhá zcela relevantně. Detailní kontrolní mechanismy uplatňované v procesu filmových pobídek v 
současné době nebyly ještě zavedeny. Mělo se jednat o první 3D film v ČR, kdy se vysoké náklady jevily jako 
oprávněné a nebylo možné je srovnávat s žádnou doposud realizovanou animací.  
 

Systém poskytování filmových pobídek byl zásadním způsobem upraven novelou zákona o audiovizi s účinností 

k 1. 1. 2017. Pro kontrolu udělování filmových pobídek byly nově nastaveny účinné kontrolní mechanismy, které 

tehdejší Program podpory filmového průmyslu neobsahoval.  

 

Tyto se aplikují již jak v průběhu výroby audiovizuálního díla, tak zejména po ukončení výroby a vyplácení filmové 

pobídky. Primárně se jedná o následující: 

− vytvoření závazné Metodiky k ověření uznatelných nákladů pobídkového projektu auditorem. 

− Povinnost žadatele zasílat Fondu v průběhu výroby denní produkční reporty. 

− Zpřesnění definice uznatelných nákladů a způsobu jejich prokazování včetně povinnosti zavedení 

projektového bankovního účtu, podrobný výčet neuznatelných nákladů (Statut Fondu). 

− Nové (podrobnější) formuláře rozpočtu projektu, vyúčtování uznatelných nákladů a finančního plánu. 

 
Fond je přesvědčen, že nabytím účinnosti zákona o audiovizi a přijetím Statutu Fondu eliminoval možné další 
případy, jako byl projekt Aporver.  


