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1. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu České republiky 
pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2010 

v tis. Kč 
Rozpočet 2010 Skutečnost Plnění U K A Z A T E L  

schválený upravený 2010 v % 

P Ŕ Í J M Y     

Daňové příjmy 11 000 11 000 13 865,13   126,05 

Nedaňové příjmy 43 000  43 000 
 

89 853,13    208,96 
Kapitálové příjmy        
Přijaté transfery 150 000 150 000 150 000 100,00 
- z toho ze státního rozpočtu        

PŔÍJMY CELKEM 204 000  204 000 253 718,26  124,37 

V Ý D A J E        
Běžné výdaje 75 700  75 700 96 767,52  127,83  
Kapitálové výdaje 42 300  42 300   215 683,85 509,89 
Ostatní výdaje        

VÝDAJE CELKEM 118 000  118 000  312 451,37 264,79 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 86 000  86 000   -58 733,11 x 
FINANCOVÁNÍ -86 000  -86 000 58 733,11 x 
Z toho:        
- změna stavů na bankovních účtech      x 
- změna stavů na bankovních úvěrů      x 
- změna stavů nebankovních půjček       x 
- saldo finančního investování       x 
Poznámka: Údaje o rozpočtu i skutečnosti se uvádějí v celých tisících Kč, plnění na dvě desetinná místa 
     
     

Vypracoval: Ing. J.Horská 
Kontroloval:  
Mgr. H. Fraňková  

Datum: 
7.2.2011  

telefon:257 085 252 telefon:257 085 349    
     

 



 225 

2. Komentář k návrhu závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro 
podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2010 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vypracovává  
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen Fond) tento 
komentář k návrhu závěrečného účtu za rok 2010. Komentář je zpracován na základě 
výsledků vykazovaných předepsanými účetními a finančními výkazy, tj. na základě rozvahy, 
přílohy a především výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu (výkaz příjmů a výdajů). 
V souladu se zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie, je účetní závěrka Fondu ověřena auditorem. Výrok auditora 
k datu předložení návrhu závěrečného účtu není ještě k dispozici. V roce 2010 Fond neobdržel 
dotaci ze státního rozpočtu a nečerpal žádné prostředky z fondů Evropské unie. 

Fond vykonával v průběhu roku 2010 svoji činnost v souladu se zákonem č. 241/1992 Sb., 
tedy především v oblasti podpory různých druhů kinematografických projektů. V souladu se 
zákonem byly žádosti podávány v průběhu celého roku 2010. Rada Fondu během roku 2010 
posoudila 258 nových žádostí. K podpoře bylo vybráno 152 nových projektů a celková výše 
schválených podpor činila 217.688 tis. Kč. Rada rovněž projednávala žádosti o  navýšení 
podpor na projekty, kterým byla přiznaná podpora v předchozích letech. V průběhu roku 2010 
Rada posuzovala navýšení celkem 10 projektům, z nichž 5 bylo skutečně podpořeno celkovou 
částkou navýšení o 7.100 tis. Kč.  

Z nových a předchozích schválených podpor na projekty vyplatil Fond v roce 2010 celkem 
245.376,35 tis. Kč, z toho  46.692,50 tis. Kč ve formě neinvestičních podpor a 198.683,85 tis. 
Kč ve formě investičních podpor. Zůstatek nevyplacených, smluvně garantovaných 
finančních podpor k 31. 12. 2010, který bude čerpán v  letech následujících, činí v oblasti 
krátkodobých podpor 37.645,02  tis Kč, v oblasti dlouhodobých podpor 136.950,60 tis. Kč, a 
v oblasti rozhodnutých, ale ještě nezasmluvněných podpor 53.700,00 tis. Kč.  

Od roku 2008 plynou Fondu na základě zákona č. 304/2007 Sb. výnosy z reklam od České 
televize ve výši 12.500,00 tis. Kč měsíčně. V souladu s výše uvedeným zákonem Fond 
obdržel v roce 2010 celkem 150.000,00 tis. Kč.  Dalším zdrojem příjmů Fondu byly  příjmy z 
obchodního využití filmů, k nimž Fond vykonává autorská práva výrobce, jejichž správu 
zajišťuje na základě smlouvy společnost Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen ABZ) a odvody 
příplatku k ceně vstupného do kin (dále jen korunový příplatek). Kromě toho měl Fond další 
příjmy z hromadné správy autorských práv dle autorského zákona, příjmy, jež tvoří podíl 
na výnosech z dříve podpořených děl, příjmy z úroků z peněžních prostředků uložených 
na běžném a termínovaném vkladu, příjmy ze splátek návratných finančních výpomocí dříve 
poskytnutých žadatelům, příjem z nájmu z budovy, k níž má Fond příslušnost hospodaření a 
další, méně významné příjmy. 

Od roku 2005 zohledňují finanční výkazy příjmy a výdaje, které fyzicky neprošly bankovním 
účtem, ale bylo o nich účtováno. Fond proto vždy zohlední v návrhu rozpočtu výši hrubých 
příjmů (týká se především příjmů z užití filmových děl od uživatelů licencí nebo příjmů dle 
autorského zákona) a současně zohlední výdaje, které na dosažení těchto příjmů vynakládá 
(tj. vyplacené autorské honoráře, odměna obchodnímu zástupci či odměna ochranným 
organizacím). V rozpočtech do roku 2004 se uvažovalo pouze s příjmy skutečně uhrazenými 
na bankovní účet Fondu.  

Od 1.1.2010 vešla v platnost tzv. reforma účetnictví státu. Nové způsoby účtování se týkají i 
Fondu. Nové postupy budou zaváděné i v průběhu roku 2011. 
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V roce 2009 Fond provedl úpravu ve způsobu vykazování údajů o výši pohledávek a závazků 
vzniklých v souvislosti s vybíráním příplatku k ceně vstupného. Dosud byly do pohledávek 
zahrnovány i tzv. „přeplatky“, tj. případy, kdy provozovatelé kin odvedli příslušnou částku, 
ale nepředali písemné vyúčtování na předepsaných formulářích. Tyto „přeplatky“ Unie 
filmových distributorů, která pro Fond agendu příplatku k ceně vstupného zpracovává, 
odčítala od celkových pohledávek.  Tyto zápočty zkreslovaly údaje o skutečné výši 
pohledávek Fondu za neplatiči příplatku k ceně vstupného. Z evidence pohledávek byly tyto 
přeplatky vyjmuty s tím, že je o nich účtováno jako o „závazcích“ Fondu. Tím dochází ke 
zreálnění výše pohledávek i závazků, které souvisejí s výběrem příplatku k ceně vstupného. 
V roce 2010 došlo k přeúčtování všech závazků podle jednotlivých čtvrtletí a let, aby se 
v pohledávkách a závazcích „nestřetávaly“ údaje za různá období. 

Fond je podle usnesení vlády ČR č. 73 ze dne 17. ledna 1996 orgánem příslušným 
pro vyřizování žádostí o koprodukční statut podle Evropské úmluvy o filmové koprodukci, 
která byla vyhlášena pod č. 26/2000 Sb. m. s.  

Příjmy 

Celkové rozpočtované příjmy Fondu pro  rok 2010  činily 204.000,00 tis. Kč. Z toho částka 
11.000,00 tis Kč z korunových příplatků (položka rozpočtové skladby 1227), částka 
39.900,00 tis. Kč jako ostatní příjem z vlastní činnosti (položka rozpočtové skladby 2119), 
částka 600,00 tis. Kč jako příjem z pronájmu, částka 2.500,00 tis. Kč jako příjem z úroků 
(položka rozpočtové skladby 2141) a částka 150.000,00 Kč jako přijaté transfery (prostředky 
z reklamy od ČT).  

Celkové skutečné příjmy v roce 2010 činily 253.718,26 tis. Kč. Z toho 13.865,13 tis. Kč ve 
formě korunových příplatků, částka 75.453,44 tis. Kč ve formě ostatních příjmů z vlastní 
činnosti (patří sem příjmy od ABZ a podíl na výnosech dříve podpořených projektů), částka 
553,34 tis. Kč ve formě příjmu z pronájmu, částka 1.715,63 tis. Kč ve formě úrokových 
příjmů,   150.000,00 tis. Kč činily přijaté transfery a 12.130,72 tis. Kč ve formě jiných příjmů, 
které nebyly rozpočtovány. 

Porovnání rozpočtovaných a skutečných příjmů 

Korunový příplatek ke vstupnému do kin (položka rozpočtové skladby 1227) představoval 
částku 13.865,13 tis. Kč. Rozpočtovaná částka 11.000,00 tis. Kč byla tedy naplněna na 
126,05 %.  

Skutečné náklady z vlastní činnosti (položka rozpočtové skladby 2119) zaznamenaly oproti 
rozpočtovaným příjmům z vlastní činnosti největší nárůst – z 39.900,00 tis. Kč na 
75.453,44 tis. Kč (plnění na 189,11%). Pod touto položkou rozpočtové skladby byly účtovány 
příjmy z obchodního využití filmů dle autorského zákona a z podílů na výnosech dříve 
podpořených projektů. Tuto položku není možné předem odhadnout; obchodní zástupce ABZ 
(se kterým je vždy odhad příjmů na další období konzultován) neustále avizuje, že dojde ke 
snížení zájmu o obchodované filmy,  např. vlivem snížených nákupů ze strany televizních 
stanicí apod. Může dojít ale i k opačné tendenci. Kupříkladu realizace předprodeje 
dlouhodobé licence  znamená jednorázové inkaso větší částky a následně to znamená nižší 
plánované příjmy.  

Protože Fond neprovádí rozpočtové změny (opakovně tuto možnost či povinnost s MF i 
auditorskou firmou  konzultoval) promítá se zvýšení příjmů či výdajů až do závěrečného účtu, 
a tím jsou rozdíly plnění některých rozpočtových položek značné.  

Skutečný příjem z pronájmu nemovitosti (položka rozpočtové skladby 2132) činil 
553,34 tis. Kč oproti rozpočtu ve výši 600,00 tis. Kč. Plánovaný příjem byl tedy naplněn jen 
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z 92,22%. Oproti roku 2009 však došlo k mírnému nárůstu této příjmové položky. To je 
způsobeno inflační doložkou obsaženou v nájemní smlouvě. Doměření nájmu o inflaci 
předešlého roku je možné až počátkem roku, kdy Český statistický úřad vydává informaci 
o inflaci za předcházející rok. Koeficientem se pak přepočítá nájem pro vykazovaný rok.  

Příjmy z úroků (položka rozpočtové skladby 2141), rozpočtované ve výši 2.500,00 tis. Kč, 
činily ve skutečnosti 1.715,63 tis. Kč, tj. 68,63 % rozpočtované výše.  

Oproti rozpočtu Fond v roce 2010 přijal následující platby (nebyly rozpočtovány): přijaté 
sankční platby z porušení rozpočtové kázně ve výši 663,66 tis. Kč (položka rozpočtové 
skladby 2212), příjmy z odúmrtě od AH OSA, Dilia a Intergram v celkové výši 8.732,70 tis. 
Kč (položka rozpočtové skladby 2329), žadatelské poplatky ve výši 2.034,65 tis. Kč (položka 
rozpočtové skladby 2329),  splacené půjčky ve výši 500,00 tis. Kč (položka rozpočtové 
skladby 2413),  vratky návratných finančních výpomocí a ostatní finanční vypořádání 
z minulých let ve výši 78,12 tis. Kč (položka rozpočtové skladby 2229 a 2222), 
neidentifikované příjmy – zejména platby z finančních úřadů za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 121,58 tis. Kč (položka 2328). Celkem skutečné příjmy, které neměly svůj obraz 
v rozpočtované skladbě, ve výši 12.130,71tis.Kč. Povaha všech těchto příjmů je taková, že je 
obtížné je naplánovat.  

Kapitálové příjmy Fondu nebyly rozpočtovány, Fond neuvažoval s prodejem hmotného nebo 
finančního majetku.  

Výdaje  

Rozpočtované výdaje v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 činily 118.000,00 Kč, 
z toho běžné výdaje ve výši 75.700,00 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 42.300,00 tis. Kč.  

Skutečné výdaje roku 2010 činily 312.451,37 Kč. 

Porovnání rozpočtovaných a skutečných výdajů 

V rámci schváleného rozpočtu bylo plánováno použití prostředků ve výši 118.000,00 tis. Kč, 
z toho běžné výdaje 75 700,00 tis. Kč a kapitálové výdaje 42 300,00 tis. Kč. Běžné výdaje 
byly rozpočtovány převážně jako výdaje vynaložené na dosažení příjmů, na správu a činnost 
Fondu a Rady Fondu a na vyplacení neinvestičních podpor žadatelům. Kapitálové výdaje byly 
určeny na vyplacení investičních podpor žadatelům. Celkové skutečné výdaje v roce 2010 
činily 312 451,37 tis. Kč, což je 264,79 % rozpočtované  částky.  

Na skutečné výdaje Fondu mají vliv skutečné příjmy a stejně jako u nich i zde se objevuje 
veliký rozdíl způsobený nemožností odhadnout příjmy z prodeje filmů a zapracování 
skutečnosti do změny rozpočtu v průběhu roku, protože Fond neprovádí rozpočtové změny. 
Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji a skutečnými příjmy a výdaji je kryt 
ze zůstatku na účtech z předchozích let. 

Z celkových výdajů tvoří každoročně podstatnou část výplata finančních podpor na tvorbu 
(scénář), výrobu, technický rozvoj a modernizaci české kinematografie (tj. investiční 
podpora), a dále výplata finančních podpor na distribuci a propagaci kinematografických děl 
(tj. neinvestiční podpora). Tyto výdaje v roce 2010 činily 245.376,35 tis. Kč.  

Členění žadatelů podle právních forem (fyzické osoby, právnické osoby, příspěvkové 
organizace, obce, neziskové organizace, občanská sdružení, vysoké školy apod.), stejně jako 
charakter podpory (investiční či neinvestiční), bylo v době sestavení rozpočtu pouze 
orientační, protože nebylo předem možno odhadnout jejich podíl na celkové částce 
vyplacených podpor. Dopředu není možné určit, kdy nastane splatnost jednotlivých splátek 
(např. doložení finančního krytí rozpočtu, zahájení či ukončení natáčení apod.) Výdaje na 
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vyplácení neinvestičních podpor byly rozpočtovány ve výši 24.390,00 tis. Kč, zatímco jejich 
skutečná výše byla 46.692,50 Kč – k naplnění rozpočtu tak došlo ze 191,44%. Výdaje na 
vyplácení investičních podpor byly rozpočtovány v částce 42.000,00 tis. Kč. Skutečné výdaje 
na vyplácení  investičních podpor činily 198.683,85 tis. Kč, k naplnění rozpočtu tak došlo ze 
473,06%. Vyplacené podpory tvoří 78,53 % celkových výdajů Fondu v roce 2010. Velký vliv 
na výdaje mají vysoké závazky z předchozích období. V roce 2007 a 2008 Fond měl 
k dispozici prostředky z dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 200 tis. Kč. Tyto 
prostředky již byly proplacené a zúčtované, ale díky přidělení této dotace bylo možné 
z ostatní disponibilních zdrojů Fondu přidělit výrazné podpory a projekty postupně dobíhají a 
dochází tedy k uvolňování prostředků. 

Výše vyplacených podpor je vždy závislá na splnění podmínek, které jsou smlouvami 
stanoveny pro vyplacení jednotlivých splátek finančních podpor. Fond nemá pouze jednoleté 
projekty, ale poskytuje podpory i na projekty víceleté (např. časosběrné dokumenty). Závazky 
Fondu ze schválených a dosud nevyplacených podpor (nenastaly podmínky pro jejich 
vyplacení) byly ke konci roku 2009 vykázány ve výši 278.130,07 tis. Kč – tzn. k jejich 
vyplácení docházelo v průběhu roku 2010, a závazky ze schválených a nevyplacených podpor 
byly vykázány ke konci roku 2010 ve výši 228.295,60 tis. Kč a budou průběžně vypláceny 
v následujících obdobích. 

Podrobné členění typů podpor dle položek rozpočtové skladby je následující: 

Neinvestiční transfery 
Položka  
rozpočtov
é skladby 

Příjemce podpory Rozpočtovaná  
částka  
v tis. Kč 

Skutečná  
částka 
v tis. Kč 

% 
plnění 

5212 nefinanční podnikatelské subjekty-
fyzické osoby 

1.220,00 2.565,00 210,25 

5213 nefinanční podnikatelské subjekty-
právnické osoby 

17.020,00 28.737,50 168,85 

5221 obecně prospěšné společnosti 1.000,00 3.035,00 303,50 
5222 občanská sdružení 5.000,00 12.355,00 247,10 
5229 neziskové a podobné organizace 150,00 0 0,00 
Celkem  24.390,00 46.692,50 191,44 

Investiční transfery 
Položka  
rozpočtové 
skladby 

Příjemce podpory Rozpočtovaná  
částka  
v tis. Kč 

Skutečná  
částka 
v tis. Kč 

% 
plnění 

6312 nefinanční podnikatelské 
subjekty-fyzické osoby 

7.000,00 6.643,40 94,91 

6313 nefinanční podnikatelské 
subjekty-právnické osoby 

30.000,00 144.703,33 482,34 

6321 obecně prospěšné společnosti 160,00 0  
6322 občanská sdružení 230,00 2.730,00 1.186,96 
6341 Obce 3.850,00 29.624,13 769,46 
6359 ostatní příspěvkové organizace 660,00 14.967,99 2.267,88 
6371 nepodnikající fyzické osoby 100,00 15,00 15,00 
Celkem  42.000,00 198.683,85 473,06 
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K běžným výdajům Fondu patří odměny za užití duševního vlastnictví (autorské honoráře) 
(položka rozpočtové skladby 5041), služby peněžním ústavům (položka rozpočtové skladby 
5163), konzultační, poradenské a právní služby (položka rozpočtové skladby 5166), služby 
zpracování dat (položka rozpočtové skladby 5168), nákup ostatních služeb (položka 
rozpočtové skladby 5169), daně a poplatky (položka rozpočtové skladby 5362, 5902). 
Všechny tyto typy běžných výdajů byly snadno predikovatelné, a tak nedochází k velké 
diferenci mezi rozpočtovaným a skutečným celkovým nákladem. Náklady byly rozpočtovány 
v částce 51.310,00 tis. Kč, zatímco skuteční náklady činily 50.075,02 tis. Kč. K naplnění 
rozpočtu tak došlo z 97,59%.  

Rozpočet oproti skutečnosti ještě počítal s investičním nákladem v částce 300,00 tis. Kč 
v podobě technického zhodnocení budovy, které se v roce 2010 nerealizovalo (položka 
rozpočtové skladby 6121). 

Ke skutečným investičním nákladům, které nemají svůj obraz v rozpočtu, patří naopak částka 
ve výši 17.000,00 tis. Kč. Jedná se o investiční půjčku nefinančním podnikatelským 
subjektům - právnickým osobám (položka rozpočtové skladby 6413).   

Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek Fondu 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku spravovaného 
Fondem činí 6.898,85 tis. Kč. Převážnou část majetku přitom tvoří dlouhodobý hmotný 
majetek v podobě nemovitosti na Praze 5 a dlouhodobý drobný hmotný majetek – viz níže. 

Fond je příslušný k hospodaření s nemovitostí v ul. Lumiérů č.181/41, Praha 5 vč. pozemku, 
pořizovací hodnota nemovitosti činí po rekonstrukci provedené v roce 2006 celkem 
3.416,39 tis. Kč (z toho pozemek 423,69 tis. Kč a stavba 2 992,70 tis. Kč).  V září 2005 byla 
uzavřena nová nájemní smlouva s tím, že nájemce provedl na svůj náklad rekonstrukci prostor 
na administrativní prostory a výdaje na zhodnocení stavby se od počátku roku 2006 
započítávaly jako závazek Fondu k úhradě hodnoty rekonstrukce proti pohledávce Fondu na 
úhradu nájemného se strany nájemce. Zápočet byl ukončen v srpnu 2008 a od tohoto data již 
nájemce platí smluvní nájemné ve výši 553,33 tis. Kč za rok, které se zvyšuje o inflaci 
vypočtenou dle inflace za předchozí rok stanovenou ČSÚ. 

Jako dlouhodobý finanční majetek eviduje Fond l akcii společnosti Barrandov Televizní 
Studio, a.s. o jmenovité hodnotě 8,00 tis. Kč a 1 akcii společnosti Barrandov Film Studio 
rovněž o jmenovité hodnotě 8,00 tis. Kč. Tyto společnosti vznikly rozštěpením původní 
společnosti AB Barrandov Praha, a.s., ve které fond vlastnil 1 akcii o jmenovité hodnotě 
16,00 tis. Kč a kterou Fond zakoupil v roce 2003 na základě usnesení vlády ČR č. 1002 za 
cenu 16,00 tis. Kč.  

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Fondu  ve výši 85,68 tis. Kč představuje 
softwarové vybavení – program pro evidenci korunových příplatků ke vstupnému. 

Hodnota drobného nehmotného majetku ve výši 13,81 tis. Kč představuje program pro vedení 
účetnictví JASU. 

V roce 2010 došlo k navýšení majetku Fondu v položce  drobný dlouhodobý hmotný majetek 
– nosiče. Jedná se o majetek, který má ve správě obchodní zástupce Fondu Ateliéry Bonton 
Zlín a.s. Majetek se skládá z nosičů záznamů filmů a jde o 35 mm filmové kopie, nosiče 1´´C, 
nosiče Betacam Sp a VHS. O některých položkách tohoto majetku se dosud neúčtovalo, ale 
pravidelně byl majetek inventarizován a Fond obdržel inventarizační protokol. Pro kompletní 
přehled o majetku Fondu a s ohledem na doporučení auditorů účtovat o celkovém majetku 
Fondu byl tento majetek v průběhu roku 2010 zaúčtován ve výši 3.367,08 tis.  Kč.  
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Pohledávky Fondu 

Jedná se o pohledávky z předchozích let a běžného roku, které jsou postupně vypořádávány. 
Největší podíl tvoří  pohledávky vzniklé v souvislosti s podporami na realizaci projektů. 
Jedná se o pohledávky, kdy žadatel nesplnil některou z podmínek smlouvy o poskytnutí 
podpory na realizaci projektu a případ byl předán věcně příslušnému finančnímu úřadu nebo 
o pohledávky, kdy  např. ještě  nenastala splatnost poskytnuté NFV nebo byl dohodnutý 
splátkový kalendář, nebylo uzavřeno exekuční řízení apod. Podrobněji o pohledávkách viz 
Příloha účetní závěrky, část. 1 a 3. 

Závazky Fondu 

Jedná se o závazky z předchozích let a běžného roku, které jsou postupně vypořádávány. 
Největší podíl závazků tvoří nevyplacené prostředky ze schválených podpor. Fond nemá 
žádné vlastní zaměstnance a proto nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení 
a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, ani zdravotní pojištění. Vůči místně příslušnému 
finančnímu úřadu nemá Fond evidován nedoplatek. Podrobněji o závazcích viz Příloha účetní 
závěrky, část 1. a 3. 

Finanční prostředky 

Fond má vedeny u bankovních institucí 2 běžné účty: 

•  BÚ č. 29720001, vedený u ČNB Praha, který slouží k běžnému platebnímu styku, 

•  BÚ 679030643, vedený u ČSOB Praha, který byl otevřen jako manipulační účet 
k termínovanému vkladu u ČSOB.  

Konečný zůstatek účtu č. 2972001 k 31.12.2010 činil 269.299,90 tis. Kč. Konečný zůstatek 
účtu č. 679030643 k 31.12.2010 činil 0,38 tis. Kč. 

 

SF má otevřen termínovaný vklad. Účet č. 174155002, vedený u ČSOB Praha, který slouží 
jako rezerva a k němuž je zřízen krátkodobý termínovaný vklad (s měsíční obnovou). 
Na termínovaném účtu č. 174155002, vedeném u ČSOB Praha, činil zůstatek k 31. 12. 2010 
částku 52.232,60 tis Kč. 
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3. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu 
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4. Příloha účetní závěrky Státního fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie, sestavená k 31.12.2010, příloha č. 1 a 3 

Údaje o zřízení a předmětu činnosti 

Účetní jednotka Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále 
jen SF), IČO 49 70 81 39, byla zřízena zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České 
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen zákon o SF). SF je zapsán jako 
právnická osoba do obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze, odd. A, 
vložka 8377, právní forma státní fond.  

Správcem SF je dle zákona o SF Ministerstvo kultury ČR a statutárním orgánem je ministr 
kultury. SF nemá žádné vlastní zaměstnance.  

Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků SF je Rada SF v počtu nejvíce 13 
členů. V současné době pracuje v počtu 10 členů a správce Fondu se snaží zajistit volbu 
chybějících členů, čímž by byla zajištěna částečná kontinuita, protože stávajícím členům 
vyprší mandát na počátku roku 2012. Radu SF volí a odvolává Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR z významných osobností kultury a peněžnictví. 

Prostředky SF lze poskytnout ve formě účelových dotací, půjček nebo návratných finančních 
výpomocí na následující projekty: 

•  tvorbu českého kinematografického díla, 

•  výrobu českého kinematografického díla, 

•  distribuci hodnotného kinematografického díla, 

•  propagaci české kinematografie, 

•  technický rozvoj a modernizaci české kinematografie, 

•  výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních a etnických 
menšin, žijících na území ČR.  

Rada Fondu využívá podpory  formou účelové dotace a více začala využívat návratné finanční 
výpomoci. Půjčky nejsou využívány zejména z důvodu administrativní náročnosti. 

Účetní závěrka 

SF sestavuje roční účetní závěrku za kalendářní rok 2010. Tato účetní závěrka je v souladu 
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tvořena: 

•  rozvahou  (bilancí), 

•  výkazem zisků a ztrát, 

•  přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisků 
a ztrát. 

Roční účetní závěrka SF je dle zákona o SF předmětem auditu. 

SF sestavuje každoročně v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb. závěrečný účet, který je 
součástí státního závěrečného účtu ČR. 

Vyhotovení výroční zpráva není pro SF povinné, nicméně součástí výroční zprávy 
Ministerstva kultury za příslušný rok je i zpráva o činnosti oddělení správy státních fondů 
(organizačně začleněno pod Odbor médií a audiovize), které je pověřeno správou SF. 
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V souladu se zákonem č. 218/2000, Sb., rozpočtová pravidla, je SF povinen průběžně 
zaznamenávat údaje o příjemcích podpor do centrální evidence dotací CEDR, vedené 
Ministerstvem financí ČR. 

Podpory projektů v oblasti a), b), e) f) jsou účtována jako dotace a transfery investičního 
charakteru, zatímco podpory projektů v oblasti c), d) a f) jsou účtovány jako dotace a 
transfery neinvestičního charakteru. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

SF nakoupil v roce 2010 rozšíření aplikace – účetního programu JASU na druhou počítačovou 
stanici oddělení správy státních fondů. Došlo tak k navýšení hodnoty drobného dlouhodobého 
hmotného majetku o 8 tis. Kč.  

SF rovněž eviduje majetek, který je ve správě společnosti Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen 
ABZ). Jedná se o nosiče záznamů filmů, ke kterým SF vykonává práva výrobce a se kterými 
ABZ obchoduje. 

Stav těchto nosičů na analytickém účtu 028 32 – tj. účtu jiných nosičů (Betacam sp. A Digital 
Betacam) vzrostl z 37 tis. Kč na 156 tis. Kč. Rozdíl v zůstatcích na účtu 028 32 v roce 2010 
oproti roku 2009 vznikl tak, že po odevzdání inventury materiálů SF za rok 2009 bylo 
následně zjištěno, že do ní nejsou zahrnuty materiály, které byly vyrobeny v průběhu 
předchozích let do roku 2008 na náklady SF, tj. filmy na analogových kazetách Betacam 
(kazety BTC) a digitálních kazetách Betacam (kazety DBTC). 

Účetní hodnota ostatních položek hmotného a nehmotného majetku zůstala v roce 2010 
nezměněna. 

Pohledávky 

SF ve svých účetních knihách k 31.12.2010 eviduje:  

a) pohledávky z titulu poskytnutých krátkodobých návratných finančních výpomocí; 
tento typ pohledávek byl v roce 2010 z titulu zajištění větší transparentnosti jeho 
evidence přeúčtován z účtu 377 na samostatný účet 316; 

b) pohledávky z titulu vyplacených účelových dotací/návratných finančních výpomocí 
žadatelům/příjemcům, u kterých existuje podezření z porušení rozpočtové kázně; tato 
případy jsou postoupeny k prověření místě příslušným finančním úřadům; 

c) pohledávky za provozovateli kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného na 
veřejné produkce kinematografických děl; Zde mohou nastat následující případy: 

•  provozovatel odevzdá vyúčtování, ale nezaplatí poplatek neodvede ⇒ Unie 
filmových distributorů nemůže napárovat vyúčtování od provozovatele 
s příjmovou platbu obsaženou na výpise ⇒ upomíná provozovatele 
k zaplacení; (SF vzniká pohledávka ve výši vykázaného odvodu a obratem by 
měla být zaúčtována); 

•  částka obsažená ve vyúčtování nesouhlasí s částkou zaplacenou a Unie 
filmových distributorů nemůže napárovat vyúčtování od provozovatele s 
příjmovou platbu obsaženou na výpise ⇒ Unie filmových distributorů vyzývá 
provozovatele ke sladění vyúčtování a platby. Provozovatel zaplatí nižší 
částku, než uvádí ve vyúčtování; (SF vzniká příjem ve výši zaplaceného 
příplatku a zároveň pohledávka ve výši nedoplatku oproti částce vykázané ve 
vyúčtování); 
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d) sankce předepsané provozovatelům kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně 
vstupného na veřejné produkce kinematografických děl; 

e) pohledávky v konkurzním řízení. 

Na pohledávky b), c), d), e) byly v roce 2010 vytvořeny opravné položky  

Závazky 

SF ve svých účetních knihách k 31.12.2010 eviduje: 

•  závazky vůči dodavatelům z titulu došlých faktur (účet 321); 

•  závazky z titulu zasmluvněných a dosud nevyplacených účelových dotací a 
návratných finančních výpomocí; krátkodobé závazky – účet 378, dlouhodobé 
závazky – účet 459, podmíněné závazky a tedy schválené podpory, kde ještě nebyla 
uzavřena smlouva – účet 973 (po uzavření smluv dochází k přeúčtování podmíněných 
závazků na krátkodobé/dlouhodobé závazky a postupně dochází k výplatě) 

•  závazky vůči autorům filmových děl k vyplacení odměn za užití filmových děl (účet 
378);  

•  závazky k vypořádání mylně uhrazených plateb ve prospěch SF. Přestože žadatelé byli 
několikrát upozorněni, že platbu zaslali chybně a mají dodat podklady umožňující 
jejich navrácení, do konce roku 2010 se tak nestalo. Jakmile žadatelé dodají podklady, 
budou jim platby vráceny (účet 378); 

•  závazky vůči provozovatelům kin z titulu „přeplatků“, týkající se úhrady korunových 
příplatků ke vstupnému (účet 378). Zde mohou nastat následující případy:  

o provozovatel neodevzdá vyúčtování, ale zaplatí ⇒ Unie filmových 
distributorů, která agendu korunových příplatků pro SF spravuje, posílá 
provozovateli písemnou výzvu k zaslání vyúčtování; (SF vzniká 
neidentifikovaný příjem a sním spojený závazek ve výši tohoto příjmu, který 
by měl být obratem zaúčtován); 

o nesouhlasí částka obsažená ve vyúčtování s částkou zaplacenou (provozovatel 
zaplatil menší částku, než uvádí ve vyúčtování) ⇒ Unie filmových distributorů 
posílá provozovateli písemnou výzvu ke sladění vyúčtování a platby; 
(SF vzniká příjem ve výši zaplaceného příplatku a zároveň závazek ve výši 
přeplatku oproti částce vykázané ve vyúčtování). 

Ve chvíli, kdy Rada SF rozhodne o udělení podpory projektu, SF účtuje o podmíněném 
závazku na podrozvaze. Ve chvíli, kdy SF uzavře se žadatelem/příjemcem podpory smlouvu 
o poskytnutí peněžních prostředků, podmíněný závazek je dle své povahy přeúčtován na 
krátkodobý/dlouhodobý závazek. (Ten se postupně snižuje jednotlivými splátkami podpory).  

Výnosy 

K zajištění své činnosti má SF následující zdroje příjmů: 

•  výnosy z pronájmu - 553 tis. Kč (jedná se o výnos z budovy MŠ Hlubočepy, se kterou 
je SF příslušný hospodařit a která není využívána přímo v kontextu s hlavní činností 
SF ale zprostředkovaně: SF ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy 
z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své činnosti); 

•  jiné pokuty a penále - 107 tis. Kč (jedná se o předepsané odvody včetně příslušenství 
z titulu porušení rozpočtové kázně);  
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•  ostatní výnosy z činnosti - 86.307 tis. Kč (jedná se o žadatelské poplatky placené při 
předkládání projektů dle zákona o Fondu a je používán na úhradu výdajů spojených 
s posouzením žádosti (viz zákon o Fondu) související s administrací těchto projektů, 
licenční poplatky placené při prodeji filmových děl, u kterých vykonává SF právy 
výrobce, příjmy z odúmrtí vyplácené ochrannými organizacemi Dilia, Intergram, 
OSA); 

•  ostatní finanční výnosy - 1.716 tis. Kč (jedná se o úroky z termínovaného vkladu u 
ČSOB a úroky z běžného účtu u ČNB); 

•  výnosy z ostatních daní a poplatků – 164.018 tis. Kč (jedná se o korunové příplatky 
placené provozovateli kin při veřejné produkci kinematografických děl a o podíl 
Fondu na příjmu ČR za  poplatky z vysílání reklam). 

Náklady 

SF vznikají při jeho činnosti následující nákladové položky: 

•  cestovné – 40 tis. Kč (jedná se o cestovné členů Rady SF na zasedání Rady, placené 
na základě uzavřené dohody o provedení práce);   

•  náklady na reprezentaci – 54 tis. Kč (jedná se o náklady na pronájem salonku a 
občerstvení při zasedání Rady SF); 

•  ostatní služby – 61.624 tis. Kč (jedná se o náklady na externí posuzování žádostí 
o podporu z Fondu, náklady na expertní posudky související s koprodukčními statuty, 
poplatky za zpracování účetnictví, poplatky za zpracování agendy korunového 
příplatku placené ve prospěch Unie filmových distributorů, autorské honoráře za užití 
filmových děl, vyplácené jednotlivým autorům prostřednictví ochranných organizací 
Dilia, Intergram, Osa); 

•  daň z nemovitostí – 2 tis. Kč (jedná se o daň placenou za budovu MŠ Hlubočepy, se 
kterou je SF příslušný hospodařit a která není využívána přímo v kontextu s hlavní 
činností SF, ale zprostředkovaně: SF ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné 
příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti)  

•  tvorba opravných položek -1.021 tis. Kč (jedná se o opravné položky vytvořené v roce 
2010 k pohledávkám); 

•  ostatní náklady činnosti – 288 tis. Kč (jedná se zejména o finanční narovnání 
s Theodorem Pištěkem – výsledek soudního sporu); 

•  ostatní finanční náklady – 15 tis. Kč (jedná se zejména o úrokové náklady) 

•  náklady na nároky na prostředky SF - 160.813 tis. Kč (jedná se o podpory projektům, 
rozhodnuté a zasmluvněné v roce 2010) 

 

Ostatní skutečnosti 

SF eviduje několik pohledávek v konkurzním řízení 

Jedná se o pohledávku za GOOGI s.r.o. která neuhradila licenční poplatek a byl na ní 
vyhlášen konkurz. SF pohledávku přihlásil, přezkumné jednání se konalo dne 19. 4. 2007, 
pohledávka byla zavedena do účetnictví v dubnu 2007 ID č. 19/2007 a trvá. Stav pohledávky 
v průběhu roku 2010 nezměněn a zůstal ve výši 22.818,--Kč. 
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Dále se jedná o pohledávku v souvislosti s nesplacením návratné finanční výpomoci, kterou 
SF poskytl p. Jiřímu Pomejemu na realizaci projektu 1163 – Andělská tvář. Dne 22. 6. 2005 
SF podal přihlášku do konkurzu na majetek J. Pomejeho ve výši 13.004.000,--Kč 
(dle stanoviska právníků není možné pohledávku SF zvyšovat o úroky z prodlení a smluvní 
pokuty). 

 

 

 

 

Sestavila: Ing. Jarmila Horská 

 

V Praze dne 31.1.2011 
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5. Zpráva auditora 
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