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Tisková zpráva, 13. 11. 2019 
 
Na filmové pobídky půjde dalších 500 milionů. 
Registrace pobídkových projektů se znovu otevře 18. 
listopadu 
 

 

Krize způsobená nedostatkem peněz na filmové pobídky byla pro letošní rok zažehnána. Jednání ředitelky 

Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové a zástupců Asociace producentů v audiovizi s premiérem 

Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou přineslo řešení v podobě dofinancování systému 500 

miliony korun. Ještě letos dostane filmový průmysl prostředky, které Ministerstvo financí ušetřilo na obsluze 

státního dluhu. Mělo by to zabránit hrozícímu odchodu zahraničních filmových projektů z České republiky. 

 

"Děkuji premiérovi za dlouhodobou podporu českého filmového průmyslu a ministryni financí za vstřícný přístup při 

řešení aktuální krizové situace, kdy hrozil odchod zahraničních filmových investorů. Českým producentům děkuji 

za výdrž a podporu. Příjem žádostí o registraci pobídkových projektů bude opět možný od pondělí 18. listopadu," 

řekla Helena Bezděk Fraňková. 

 

Systém filmových pobídek byl kvůli vyčerpání finančních prostředků uzavřen od 15. července a Fond nemohl 

přijímat další žádosti o natáčení v České republice. Zahraniční produkce přitom jen minulý rok přinesly do místní 

ekonomiky 5 miliard korun. Utratily je za služby a zboží českých dodavatelů, převážně malých a středních 

podniků. I když ČR poskytuje jednu z nejnižších pobídek v Evropě (20 %), zahraniční filmaři zde zatím neztrácí 

zájem o natáčení. Je to způsobeno hlavně přetlakem poptávky po výrobě, která se projevuje celosvětově díky 

obrovským investicím online platforem jako jsou Netlix nebo Amazon. Natáčení zahraničních filmových štábů 

přináší naší zemi kromě významného finančního efektu také mezinárodní prestiž, propagaci a podporu tradičního 

českého kreativního průmyslu a s ním souvisejících profesí. 

 

Všichni aktéři dnešního jednání se shodli na tom, že podpora filmového průmyslu musí být do budoucna řešena 

systémově. Důležitá bude příprava legislativy, která zajistí stabilní a odpovídající model financování, aby Česko 

nadále zůstalo tím, čemu se v zahraničí říká „film friendly region“ a nadále plně využívalo potenciál filmových 

pobídek jako funkčního ekonomického nástroje. 

 

 


