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UKAZATEL Rozpocet 2005 Rozpocet2005 Skutecnost Plnení
schválený upravený 2005 v%

PRÍJMY
Danové príjmy

Nedanové príjmy 83000 83 000 115037 138,6

Kapitálovépríjmy

Prijaté dotace- z toho ze státníhorozpoctu
PRÍJMY CELKEM 83 000 83 000 115037 138,6
VYDAJE
Bežné výdaje 81 000 81 000 105608 130,4

Kapitálovévýdaje 2000 2000 2629 131,5

Ostatnívýdaje
VÝDAJE CELKEM 83 000 83 000 108237 130,4
SALDO PRlJMU A VYDAJU O O 6800 x
FINANCOVANI O O -6 800 x
z toho
- zmenastavu na bankovníchúctech -6 800 x
-zmenastavu bankovníchúveru x
-zmena stavu nebankovníchpujcek x
-saldo financníhoinvestování x



Státního fondu Ceské re ceské kinematoi!rafie

Na základe ustanovení vyhlášky c. 419/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu,
vypracovává Státní fond Ceské republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále jen
Fond) tento komentár záverecného úctu za rok 2005. Komentár je zpracován na základe
výsledku, vykazovaných predepsanými úcetními a financními výkazy, tj. na základe rozvahy,
prílohy a predevším výkazu pro prubežné hodnocení plnení rozpoctu (výkaz príjmu a výdaju,
dále jen VPV). V souladu se zákonem c. 241/1992 Sb., o Státním fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie, je úcetní záverka Fondu overena auditorem, výrok
auditora je prílohou komentáre záverecného úctu.

Fond vykonával v prubehu roku 2005 svoji cinnost v souladu se zákonem
c. 241/1992 Sb., tedy predevším v oblasti podpory ruzných druhu kinematografickýchprojektu.
V roce 2005 bylo podáno 155žádostí o financnípodporu v celkovém objemu 418 126,30tis. Kc
(23. a 24. uzáverka žádostí). Rada Fondu rozhodla v roce 2005 o priznání podpory 81projektum
v celkové výši 69 800,00 tis. Kc (výsledky 22. a 23. uzáverky). Z techto a predchozích závazku
Fondu bylo vyplaceno celkem 67344,00 tis. Kc, z toho 64801,00 tis. Kc ve forme neinvesticních
podpor a 2543,00 tis. Kc ve forme investicních dotací. Zustatek nevyplacených, smluvne
garantovaných financních príspevku k 31. 12. 2005, který bude cerpán v letech následujících,
ciní 48 934,00 tis. Kc. Fond v roce 2005 již neposkytovalžádné podpory subjektum postiženým
povodnemi v roce 2002, neobdržel dotaci ze státního rozpoctu a necerpal žádné prostredky
z fondu Evropské unie. U všech podpor poskytnutých Fondem se nejednalo o prostredky
ze státního rozpoctu, nýbrž o jiné verejné prostredky ze zdroju stanovených Fondu zákonem
241/1992 Sb.

V návrhu rozpoctu na rok 2005 byly poprvé zohledneny i príjmy a výdaje, které fyzicky
neprošly bankovním úctem, ale bylo o nich úctováno tak, aby zobrazení v úcetnictví bylo verné
a poctivé. Proto oproti predcházejícímlétum byla príjmová a výdajová strana rozpoctu približne
o 20 mil. Kc vyšší, tzn. na úrovni 83 mil. Kc. Fond zohlednil v návrhu rozpoctu výši hrubých
(tzn. obchodním zástupcem vyfakturovaných)príjmu z užití filmových del od uživatelu licencí
a soucasne zohlední výdaje, které na dosažení techto príjmu vynakládá tj. vyplacené autorské
honoráre a odmena obchodnímuzástupci.V dosavadníchrozpoctech se uvažovalopouze s príjmy
skutecne uhrazenýmina bankovní úcet Fondu (tj. již po odpoctu autorských honoráru a odmeny
zástupci). Nový postup byl konzultován s auditorem a Ministerstvem financí a bude použit
i v následujících letech. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní výkazy presneji
príjmy a výdaje Fondu,na nichž závisí množstvívolnýchprostredku,které pak Fond muže použít
na podporu kinematografických projektu. Vzhledem k tomu, že tímto zpusobem se rozpocet
sestavovalpoprvé, tak i pres použití údaju o prumernýchpríjmech a výdajích z minulých let byl
rozpocetprekrocenna obou stranácho cca 30 %.

Hlavním zdrojem príjmu Fondu jsou príjmy z obchodního využití filmu, k nimž Fond
vykonává autorská práva výrobce, jejichž správu zajištuje na základe smlouvy spolecnost
Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen ABZ). Dalším významným príjmem jsou odvody príplatku
k cene vstupného do kin (dále jen korunový príplatek). Krome toho má Fond další príjmy
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z hromadné správy autorskýchpráv dle autorského zákona,z užití filmu od Národního filmového
archivu, príjmy, jež tvorí podíl na výnosech z dríve podporených del, príjmy z úroku
z penežníchprostredku uložených na bežném a termínovaném vkladu a príjmy ze splátek
návratnýchfinancníchvýpomocídríve poskytnutýchžadatelum.

Fond je podle usnesení vlády CR ze dne 17. ledna 1996 c. 73 orgánem príslušným pro
vyrizovánížádostí o koprodukcnístatutpodle Evropskéúmluvy o filmové koprodukci,která byla
vyhlášenapod c. 26/2000 Sb. m. s. V roce 2005 bylo projednáno7 žádostí.

Príjmy

Plánovanénedanovépríjmy Fondupro rok 2005 byly na úrovni 83 000,00 tis. Kc, z toho
71 040,00 tis. Kc jako príjmy z vlastní cinnosti (z obchodního využití filmu, dle autorského
zákona, z korunových príplatku, podíly na výnosech podporených projektu a splátky dríve
poskytnutých financních výpomocí), 660,00 tis. Kc príjmy z pronájmu, 1 200,00 tis. Kc prijaté
úroky, 1 100,00tis. Kc ostatní nedanovépríjmy a 9 000,00 tis. Kc bylo rozpoctovánojako prijaté
splátky návratných financních výpomocí. Celkové skutecné nedanové príjmy cinily
115037,27 tis. Kc. Prekrocení rozpoctu príjmu o 38 % bylo ovlivneno predevším prekrocením
plánované cástkyvlastníchpríjmu pri použití nové "brutto" metodysestavení rozpoctu.

Ostatní príjmy z vlastní cinnosti (položka 2119 rozpoctové skladby VPV) tvorí vždy
nejvetší cást príjmu, byly rozpoctoványve výši 71 040,00 tis. Kc, skutecnostcinila 99 667,40 tis.
Kc, tj. 140% plánovanýchpríjmu.

Nejvetší cást príjmu z vlastní cinnosti tvorily, tak jako v predchozích letech, príjmy
z obchodního využití filmu a dle autorského zákona od ABZ, NFA, Intergramu a podíly
na výnosech dríve podporených del, které v roce 2005 cinily celkem 89 566,72 tis. Kc. Z toho
za obchodní užití filmu od ABZ bylo prijato 88333,01 tis. Kc, dle autorského zákona
1 215,38 tis. Kc a podíl na výnosech dríve podporených del cinil 18,33 tis. Kc. Pri použití
"brutto" metody bohužel nelze srovnávat dosažené príjmy s obdobnými príjmy v minulých
obdobích, lze však pri podrobnejším zkoumání konstatovat,že úroven disponibilníchprostredku
z obchodního užití filmu, jako hlavního zdroje príjmu, se pohybuje na približne stejné úrovni už
nekolik let.V roce 2002 cinily disponibilní príjmy z vlastní cinnosti bez korunového príplatku
53087,08 tis. Kc, v roce 2003 cinily 56 451,73 tis. Kc, v roce 2004 cinily 39089,56 tis. Kc
a tytéž príjmy za rok 2005 po odectu souvisejících nákladu na jejich dosažení cinily
51 348,35tis. Kc. Prumerná cástka tohoto príjmu za predchozí léta pak ciní 49542,79 tis. Kc.
Znamená to, že v roce 2005 Fond získal oproti predchozím letum z techto zdroju mírne vyšší
cástku, kteroumuže použít na podporuprojektuv souladu se zákonem o Fondu.

Dalším významným príjmem Fondu z vlastní cinnosti byl korunový príplatek
ke vstupnému do kin, jenž predstavovalcástku 10 100,68tis. Kc a ve srovnání s predcházejícími
léty 2002 (11 420,80 tis. Kc), 2003 (12 834,24 tis. Kc) a 2004(13 143,52tis. Kc) klesla to až
na úroven roku 2001 (10 610,59 tis. Kc). Pokles prijatých korunových príplatku oproti
predchozím letum je zpusoben již dríve avizovaným poklesem poctu návštevníku kin. Cástka
prijatých korunových príplatku ve vykazovaném kalendárním roce obsahuje vždy príjmy
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od posledního ctvrtletí predchozího kalendárního roku až do 3. ctvrtletí roku vykazovaného,
protože provozovatelé kin mají zákonnou povinnost vykazovat a odvádet príplatek vždy
do 15.dne mesíce následujícíhopo skoncenípríslušného kalendárního ctvrtletí. Konkrétne napr.
pro rok 2005 to znamená, že vykazované príjmy korunového príplatku zahrnují príjmy
od 4. ctvrtletíroku 2004 až do 3. ctvrtletí 2005.

Príjem z pronájmu nemovitostí (položka 2132 rozp. skladby VPV) cinil 148,00 tis. Kc,
z duvodu ukoncení nájemní smlouvyke konci listopadu 2004 a hledání nového nájemce po vetší
cást roku 2005 nebyla jeho rozpoctovaná výše 660,00 tis. Kc zcela naplnena (na 22 %
rozpoctované cástky). Nová nájemní smlouva byla uzavrena v zárí 2005 a od té doby nájemce
rádne hradí sjednané nájemné. Tento príjem bude predmetem priznání k dani z príjmu za rok
2005 (krome cástky 80 tis. Kc, kteráje predplacenýmnájemnýmna rok 2006), protože tento druh
príjmu není v zákone o Fondu vyjmenován jako zdroj príjmu Fondu a tudíž není od dane
osvobozen.

Príjmy z úroku (položka 2141 rozp. skladby VPV), rozpoctované ve výši 1 200,00 tis. Kc,
cinily ve skutecnosti 991,63 tis. Kc, tj. 83 % rozpoctované výše. Nižší dosažená cástka úroku
z vkladu oproti rozpoctu byla ovlivnena snížením výše úrokových sazeb na termínovaném úctu
v roce 2005.

Navíc oproti rozpoctu Fond prijal cástku 724,29 tis. Kc jako sankcní platby (položka 2210
rozp. skladby VPV) od príjemcu financní podpory, které jim byly vymereny za porušení
smluvních povinností a cástku 7492,00 tis. Kc, což jsou vrácené cástky financních podpor
od príjemcu podpory (položka 2229 rozp. skladby) pri nedodržení podmínek smlouvy (zpravidla
pri nedokoncení projektu v daném termínu).

Ostatní nedanové príjmy (položka 2329 rozp. skladby VPV) byly rozpoctovány
na základe príjmu let minulýchve výši 1 100tis. Kc, skutecnost cinila 1 010,97 tis. Kc, tj. 93 %
rozpoctované výše. Tyto príjmy jsou prevážne tvoreny uhrazenými žadatelskými poplatky
z 23. a 24. uzáverky žádostí a vratkami z 22. a 23. uzáverky žádostí, celkem ve výši 929,87 tis.
Kc, tyto poplatky jsou urceny na expertní posouzení predložených projektu a jako takové byly
(a v prípade 24. uzáverky budou na pocátku roku 2006) použity na úhradu provedených
expertních posudku a vyúctovány žadatelum. Další nerozpoctovanou cást této položky ve výši
81,10 tis. Kc tvorí Fondu vrácené autorské honoráre za léta 2000-2004, které nemohly být
z ruzných duvodu obchodnímzástupcemABZprostrednictvímochrannýchautorskýchorganizací
vyplaceny autorum za užití filmu. Tyto honoráre jsou stále vedeny jako závazek Fondu vuci
autorum,který bude vyplacenpo splnenípodmínekpro jejich vyplacení.

Položky 2411 a 2412 rozp. skladby VPV ve výši 5 002,98 tis. Kc jsou tvoreny splátkami
návratných financních výpomocí s pevne stanoveným termínem splatnosti od fyzických
a právnických osob podnikajících, které byly poskytnuty v predcházejících letech. Vzhledem
k tomu, že Rada Fondu v prubehu roku 2005 odsouhlasila zmenu termínu splatnosti nekterých
podpor nebo zmenu jejich formy, nebyla rozpoctovaná výše splátek 9 000,00 Kc dosažena a byla
naplnena pouze na 56 %.
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Výdaie

V rámci schváleného rozpoctu bylo plánováno použití zdroju ve výši 83 000,00 tis. Kc,
z toho bežné výdaje vcetne vyplacených návratných financních výpomocí 81 000,00 tis. Kc
a kapitálové výdaje 2 000,00 tis. Kc. Bežné výdaje ve výši 81 000,00 tis. Kc byly rozpoctovány
prevážne jako výdaje na poskytnutí podpor žadatelum ruzných právních forem a to ve výši
54000,00 tis. Kc. Ostatní bežné výdaje mimo poskytnuté podpory ve výši 27 000,00 tis. Kc byly
rozpoctovány jako výdaje vynaložené na dosažení príjmu a na cinnost Fondu a Rady Fondu.
Kapitálové výdaje ve výši 2 000,00 tis. Kc byly rovnež urceny na vyplacení podpor žadatelum,
avšak investicního charakteru. Celkem na vyplacení podpor v souladu se zákonem o Fondu bylo
rozpoctováno 56 000,00 tis. Kc. Clenení žadatelu podle právních forem (fyzické osoby,
právnické osoby, príspevkové organizace, obce, neziskové organizace, obcanská sdružení,
vysoké školy apod.), stejne jako charakter podpory (investicní ci neinvesticní), bylo v dobe
sestavení rozpoctu pouze orientacní, protože nebylo predem možno odhadnout jejich podíl
na celkové cástce vyplacených podpor. Celkové skutecné výdaje v roce 2005 cinily
108237,00 tis. Kc, což je 130 % plánované cástky, kdy prekrocení rozpoctu výdaju je zpusobeno
vyššími než odhadovanými výdaji pri použití nové "brutto" metody sestavení rozpoctu. Rozpocet
byl sestaven jako vyrovnaný, ve skutecnosti skoncil s prebytkem 6 800,27 tis. Kc.

Z celkových výdaju tvorí každorocne podstatnou cást financní príspevky na tvorbu
(scénár), výrobu, distribuci a propagaci kinematografickýchdel, technický rozvoj a modernizaci
ceské kinematografie a podporu del národnostních a etnických menšin v Ceské republice,
rozpoctovanév roce 2005 ve výši 56 000,00 tis. Kc a vyplacenév celkové výši 67 344,00 tis. Kc.
Vyplacenépodpory tak tvorí 62 % celkovýchvýdaju Fonduv roce 2005.

Clenení vyplacených podpor podle položek rozpoctové skladby VPV je následující:

investicní podpory:
6312 fyzickým osobám podnikajícím
6313 právnickým osobám podnikajícím
6322 obcanským sdružením
6341 obcím

6359 ostatním príspevkovým organizacím
celkem investicní podpory
neinvesticní podpory:
5212 fyzickým osobám podnikajícím
5213 právnickým osobám podnikajícím
5221 obecne prospešným spolecnostem
5222 obcanským sdružením
5229 neziskovým apod. organizacím
5332 vysokým školám
5339 ostatním príspevkovým organizacím
5493 fyzickým osobám nepodnikajícím
5612 návratné financní výpomoci s pevne stanoveným termínem splatnosti

fyzickým osobám podnikajícím
5613 tytéž návratné financní výpomoci právnickým osobám podnikajícím
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100,00 tis. Kc
440,00 tis. Kc
353,00 tis. Kc

1 450,00 tis. Kc
200,00 tis. Kc

2 543,00 tis. Kc

17465,00 tis. Kc
34 890,00 tis. Kc

1 010,00 tis. Kc
1 908,00 tis. Kc

495,00 tis. Kc
270,00 tis. Kc
700,00 tis. Kc

63,00 tis. Kc

4 000,00 tis. Kc
2 000,00 tis. Kc



5621 tytéž výpomociobecneprospešnýmorganizacím
celkem neinvesticnípodpory
souhrn investicnícha neinvesticníchpodpor

2 000,00 tis. Kc
64801,00 tis. Kc

67 344,00 tis. Kc

Z hlediska clenení vyplacených podpor podle zákona c. 241/1992 Sb. byly prostredky
Fondu v roce 2005 poskytnuty v následující strukture:
a) na tvorbu ceského kinematografického díla (~. scénár)
b) na výrobu ceského kinematografického díla
c) na distribuci hodnotného kinematografického díla
d) na propagaci ceské kinematografie
e) technický rozvoj a modemizaci ceské kinematografie
f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických del národnostních

a etnických menšin, žijících na území CR
Celkem

462,00 tis. Kc
51 894,00 tis. Kc
4 605,00 tis. Kc
7 660,00 tis. Kc
2 543,00 tis. Kc

180,00 tis. Kc
67 344,00 tis. Kc

V roce 2004 bylo na podporu kinematografickýchprojektu vyplaceno celkem 68213,00
tis. Kc, v roce 2003 54048,50 tis. Kc a v roce 2002 81 004,00 tis. Kc (vliv dotace ze státního
rozpoctu), pricemž výše vyplacených podpor je závislá na splnení podmínek, které jsou
smlouvami stanoveny pro vyplacení jednotlivých splátek financních podpor. Z toho duvodu
se výše vyplacených podpor muže vjednotlivých letech lišit, prumer za predcházející 3 roky
pritom ciní 67755,16 tis. Kc, takže výše podpor vyplacených v roce 2005 odpovídá tomuto
prumernému stavu. Krome toho byly ke konci roku vykázány závazky Fondu z uzavrených
smluv na podporu projektu ve výši 48 934,00 tis. Kc, které budou vyplaceny po splnení
príslušnýchsmluvníchustanovení.

Další neinvesticní výdaje ve výši 27000,00 tis. Kc byly rozpoctovány jako výdaje
na dosažení príjmu, na provoz Fondu a cinnost Rady Fondu, skutecné cerpání bylo 40 807,32 tis.
Kc, což ciní 38 % celkových výdaju Fondu. Vzhledem k prekrocení rozpoctovaných príjmu
z vlastní cinnosti se adekvátnetomu zvýšila i cástka nákladuna dosaženípríjmu, která zpusobila,
že puvodne rozpoctovanévýdaje mimoposkytnutépodporybyly prekroceny.
Z výše uvedené cástky 40 807,32 tis. Kc bylo na dosažení príjmu z vlastní cinnosti vynaloženo
38218,36 tis. Kc, z toho:

položka rozp. skladby 5021 VPV ve výši 15832,95 tis. Kc jsou autorské honoráre, které
Fond musí autorum zúcastneným na tvorbe díla vyplatit za jejich užití v príslušném
období,
z položky 5169 VPV nákup ostatních služebbyla cástka 22 385,41 tis. Kc vyplacenajako
odmena obchodnímuzástupci ABZ, Intergramu a další výdaje pri správe filmových del,
(zbytekpoložky ve výši 920,62 tis. Kcjsou výdaje na provoz Fondu).

Zbylá cást výdaju z cástky 40 807,32 tis. Kc byla vynaložena na provoz Fondu a cinnost Rady
Fondu a to celkemve výši 2588,96 tis. Kc, z toho:

položky 5151,5153 a 5154 rozp. skladbyVPV ve výši 70,23 tis. Kc byly výdaje na vodu,
plyn a elektrickouenergii v nemovitostiFondupo dobu, kdy byl objekt nepronajímán,
položka 5162 VPV ve výši 5,60 tis. Kc byly výdaje na telekomunikacní služby
v nemovitosti Fondu, které kryly napojení na pult centrální ochrany rovnež po dobu, kdy
byl objekt volný,
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položka 5163 VPV ve výši 13,27 tis. Kc predstavuje bankovní poplatky za vedení všech
úctu Fondu,
položka 5166 VPV ve výši 1 365,60 tis. Kc jsou výdaje na konzultacní, poradenské
a právní služby, které zahrnují i výdaje na posuzování došlých žádostí, hrazené predevším
z prijatých žadatelských poplatku, ve výši 1 028,34 tis. Kc,
položka 5168 VPV ve výši 115,60 byly výdaje na zpracování dat (úcetnictví),
z položky 5169 VPV byla cástka 920,62 tis. Kc vynaložena na nákup služeb (úklid,
ostraha nemovitosti, zpracování agendy korunového príplatku aj.)
položky 5173 a 5175 VPV ve výši 28,54 tis. Kc predstavovaly uhrazené cestovné clenum
Rady Fondu a obcerstvení,
položka 5362 VPV ve výši 69,50 tis. Kc byla výdajem na úhradu dane z príjmu za rok
2004 a zálohy dane z príjmu na rok 2005.

Z celkových investicních výdaju ve výši 2 628,68 tis. Kc byly krome poskytnutých
podpor na technický rozvoj a modemizaci v ceské kinematografii ve výši 2543,00 tis. Kc
uhrazeny též výdaje Fondu na nákup softwarovéhovybavení - programu pro sledování úhrady
korunového príplatku od jednotlivých provozovatelu kin ve výši 85,68 tis. Kc. Program byl
zarazen do dlouhodobéhonehmotnéhomajetkuFondu v listopadu2005.

Dlouhodobý hmotnÝ. nehmotnÝ a financní maietek Fondu

Celková hodnota dlouhodobého hmotného, nehmotného a financního majetku

spravovaného Fondem ciní 2286,23 tis. Kc. Prevážnou cást majetku tvorí dlouhodobý hmotný
majetek v podobe nemovitosti na Praze 5 v hodnote 2 121,39 tis. Kc.

Fond je príslušný hospodarit nemovitostív ul. Lumiéru c.181141,Praha 5 vc. pozemku,
porizovací hodnota nemovitosti ciní celkem 2 121,39 tis. Kc (z toho pozemek 423,69 tis. Kc
a stavba 1 697,70 tis. Kc). Objekt byl od roku 2002 do listopadu 2004 pronajat za komercní
nájemné, poté nájemce nájemní smlouvu ukoncil z duvodu stehování firmy do vlastního objektu.
Od data ukoncení predchozí nájemní smlouvy Fond hledal vhodného nájemce, nová nájemní
smlouva byla uzavrenav zárí 2005 s tím, že nájemceprovedl na svuj náklad rekonstrukciprostor
na administrativníprostory a výdaje na zhodnocení stavby se budou po odsouhlasenívyúctování
nákladu zapocítávatjako závazek Fondu k úhrade hodnoty rekonstrukceproti pohledávce Fondu
na úhradu nájemného se strany nájemce. Zhodnocení majetku-stavby bude zaúctováno
po definitivním odsouhlasení vyúctování tj. v roce 2006. Príjmy z nájemného jsou predmetem
priznání k dani z príjmu.

Dlouhodobýfinancnímajetek evidujeFond ve výši 73,50 tis. Kc, z tohoje 57 496 ks akcií
Krátkého filmu Praha, a. s. v porizovacíhodnote 57,50 tis. Kc tj. 1 Kc za I ks akcie, a I akcie AB
BarrandovPraha, a.s., která byla v roce 2003 zakoupenana základe usnesenívlády CR c. 1002za
cenu 16,00 tis. Kc. Z držení techto cenných papíru nemel Fond v roce 2005 ani v predchozích
letech žádné výnosy. Na mimorádné valné hromade spolecnosti Krátký film Praha dne
29.8.2005 bylo prijato usnesení o prechodu akcií minoritních akcionáru tj. i Fondu
na majoritního akcionáre, pricemž o hodnote protiplnení na I ks akcie 0,10 Kc Fond
pravdepodobnepovede soudní spor.
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Oproti roku 2004 se hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Fondu v roce 2005
navýšila o softwarové vybavení - program pro evidenci korunových príplatku ke vstupnému,
v porizovací cene 85,68tis. Kc.

Pohledávky Fondu

Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 52247,94 tis. Kc (viz r. 75 Rozvahy). Nejvetší
cást pohledávek Fondu tvorí Jiné pohledávky, vedené na úctu 378 (viz r. 72 Rozvahy), ve výši
51 847,61 tis. Kc, pricemž pokles k 31. 12. 2005 oproti pocátecnímu stavu úctu 378 ve výši
59 468,82 tis. Kc je prevážne zpusoben snížením stavu pohledávek z návratných financních
výpomocí s pevne stanoveným termínem splatnosti a tato skutecnost ovlivnila i snížení celkové
výše pohledávek z pocátecního stavu 60 035,95 tis. Kc na soucasnou úroven 52 247,94 tis. Kc.

Z celkové cástky Jiných pohledávek ve výši 51 847,61 tis. Kc (úcet 378 viz r. 72
Rozvahy) je 47 810,90 tis. Kc tvoreno pohledávkami na splátky dríve poskytnutých návratných
financních výpomocí s pevne urcenou lhutou splatnosti, z cehož pohledávka po splatnosti ve výši
8 000,00 tis. Kc je soudne vymáhána. Ostatní pohledávky jsou v jednání nebo splatné
v následujících letech. Zbylá cást Jiných pohledávek je tvorena pohledávkami na vrácení
vyplacených financních výpomocí, kdy žadatelé z duvodu nedodržení smluvních podmínek jsou
povinni výpomoc vrátit a pohledávkami na úhradu dlužných korunových príplatku ke vstupnému
od provozovatelu kin. Pohledávky na vrácení vyplacených financních výpomocí ve výši
2 267,00 tis. Kc jsou vymáhány prostrednictvím místne príslušných financních úradu príjemce
podpory, pohledávky na úhradu príplatku ke vstupnému ve výši I 769,71 tis. Kc jsou vymáhány
ve správním rízení Ministerstvem kultury a event. prostrednictvím soudu i exekucí majetku.

Dále Fond eviduje na úctu 316 Ostatní pohledávky (viz r. 57 Rozvahy) ve výši 172,82 tis.
Kc, které jsou tvoreny pohledávkami za príjemci podpory na úhradu sankcí, které byly vymereny
za porušení smluvních povinností pri poskytnutí financní podpory, pohledávkami na úhradu
sankcí pri porušování povinností pri odvádení korunového príplatku a pohledávkou na úhradu
preplatku faktury od dodavatele. Další cást celkových pohledávek tvorí pohledávky na úctu 314
Poskytnuté zálohy (viz r. 55 Rozvahy) ve výši 195,51 tis. Kc, což jsou uhrazené zálohy
dodavatelum, které budou vyporádány v prubehu roku 2006 a dále cástka 32,00 tis. Kc vedená na
úctu 341 Dan z príjmu (viz r. 61 Rozvahy), což je uhrazená záloha na dan z príjmu roku 2005,
která bude vyporádána po podání danového priznání v první polovine roku 2006.

Závazky Fondu

Ke konci roku 2005 Fond vykazuje závazky v celkové výši 50805,81 tis. Kc (viz r. 189
Rozvahy). Veškeré závazky Fondu jsou závazky z bežné cinnosti, které budou postupne
vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky pojistného
na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní pojištení.
Vuci místne príslušnému financnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány danové nedoplatky.
Objem ani struktura závazku Fondu se za úcetní období roku 2005 výrazneji nezmenily.
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Nejvyšší podíl na celkových závazcích mají závazky vuci žadatelum k vyplacení podpor
na základe rozhodnutí Rady Fondu a z uzavrených smluv ve výši 48 934,00 tis. Kc, které budou
vyplaceny postupne po splnení podmínek pro vyplacení jednotlivých splátek. Tyto závazky jsou
vedeny spolu se závazky k vyplacení autorských honoráru ve výši 1 767,00 tis. Kc na úctu 379
Jiné závazky (viz r. 188 Rozvahy), jehož konecný stav je 50701,00 tis. Kc. Závazky vuci
dodavatelum ve výši 24,81 tis. Kc, které nebyly uhrazeny k 31. 12.2005, byly uhrazeny
na pocátku roku 2006 a jsou vedeny na úctu 321 Dodavatelé (viz r.167 Rozvahy). Obdobne
prijaté zálohy - predplacené nájemné ve výši 80,00 tis. Kc, vedené na úctu 324 (viz r. 169
Rozvahy), budou zúctovány v následujícím období.

Financní prostredkY

Fond má zrízen bežný úcet u CNB Praha. Stav penežních prostredku na tomto úctu k
1. 1. 2005 cinil 47 465,50 tis. Kc a k 31. 12. 2005 cinil 53512,49 tis. Kc, vklad je úrocen
bežnou úrokovou sazbou,která v prubehuceléhoroku 2005, stejnejako v roce predchozím,cinila
0,5 % p.a.

Volné prostredky Fondu jsou uloženy na termínovanývklad u CSOB a k nemu je zrízen
bežný úcet (slouží k ukoncení termínovaného úctu a jeho znovuobnovení), souhrnný pocátecní
zustatekbyl 46 764,79 tis. Kc a konecný zustatekk 31. 12.2005 cinil 47 518,07 tis. Kc. Úroková
sazba na termínovaném vkladu se v prubehu roku 2005 pohybovala od 2,12 % do 1,45 % p.a.,
manipulacníbežný úcet byl po celý rok úrocen sazbou0,10 % p.a.

Celkový pocátecní zustatek penežních prostredku cinil 94 230,29 tis. Kc a konecný
zustatek cinil 101 030,56 tis. Kc.

Fond nevykazujeúverové zatížení.
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ORGANIZACE: 49708139

Biíloha C.1 k vyhlášce C.505/2002 Sb.
;inností pro organizacní složky

státu, státní fondy, územní
samosprávné celky a príspevkové
organizace

ROZVAHA (BILANCE) Název nadrízeného orgánu

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Sestavená k 31.12.2005

ICO

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:

Státnl fond CR pro podporu a
rozvojceské kinematografie
Maltézskénám. 471/1
118 01 Praha 1
ST ATNI FOND

49708139

AKTIVA

129

Pol. Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
Název položky Úcet císlo

1 2

A. stáláaktiva soucetpoložek9+15+26+33+4101 2 200,55 2 286,23I.-

Dlouhodobýnehmotnýmajetek

- Nehmotnévýsledkyvýzkumua vývoje (0121 02 0,00 0,00
- Software (0131 03 0,00 85,68

- Ocenitelnápráva (0141 04 0,00 0,00

- Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek (0181 05 5,66 5,66
- Ostatnidlouhodobýnehmotnýmajetek (0191 06 0,00 0,00

- Nedokoncenýdlouhodobýnehmotnýmajetek (0411 07 0,00 0,00

- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (0511 08 0,00 0,00

Dlouhodobýnehmotnýmajetekcelkemsoucetpoložek2 až 8 09 5,66 91,34

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje (0721 10 0,00 0,00

- Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00

- Oprávky k ocenitelným právum (074) 12 0,00 0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00

- Oprávky k ostatnimu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majeteku celkem soucet položek 10 až 14 15 0,00 0,00

3. Dlouhodobýhmotnýmajetek

- Pozemky (031) 16 423,69 423,69
- Umelecká dila a predmity (032) 17 0,00 0,00
- Stavby (021) 18 1 697,70 1 697,70
- samostatné movité veci a soubory movitých vi ci (022) 19 0,00 0,00
- Pestitelské celky trvalých porostu (025) 20 0,00 0,00
- Základnistádoa tažnázvirata (0261 21 0,00 0,00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 0,00 0,00
- Ostatnidlouhodobýhmotnýmajetek (029) 23 0,00 0,00
- Nedokoncenýdlouhodobýhmotnýmajetek (042) 24 0,00 0,00
- Poskytnutézálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) 25 0,00 0,00
Dlouhodobýhmotnýmajetekcelkemsoucetpoložek16 až 25 .26 2121,39 2121,39

4. Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetku

- Oprávkyke stavbám (0811 27 0,00 0,00
- Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých veci (082) 28 0,00 0,00
- Oprávkyk pestitelskýmcelkumtrvalýchporostu (085) 29 0,00 0,00
- Oprávky k základnimu stádu a tažným zviratum (0861 30 0,00 0,00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00
- Oprávky k ostatnimu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00

Oprávkyk dlouhodobémuhmotnémumajetkucelkemsoucetpoložek27 až 32 33 0,00 0,00



Název položky
Pol.

Úcet Icíslo

5.1 Dlouhodobýfinancnímajetek

- Majetkové úcasti v osobách s rozhodujícim vlivem

- Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

- Pujcky osobám ve skupine

- Ostatní dlouhodobé pujcky

- Ostatni dlouhodobý financní majetek

- Porizovaný dlouhodobý financní majetk

Dlouhodobý financní majetek celkem soucet položek 34 až 40

B. Obežná aktiva
soucet položek 51+75+89+119+1241 42

1. I Zásoby

- Materiál na sklade (112) 43
(111 nebo 119) 44

(121) 45

(122) 46

(123) 47

(124) 48

(132) 49

(131 nebo 139) 50

51

- Porízeni materiálu a Materiál na ceste

- Nedokoncená výroba

- Polotovary vlastní výroby

- Výrobky

- Zvírata

- Zboží na sklade

- Porízení zboží a Zboží na ceste

Zásoby celkem soucet položek 43 až 50

2.1Pohledávky

- Odberatelé

- Smenky k inkasu

- Pohledávky za eskontované cenné papíry

- Poskytnuté provozní zálohy

- Pohledávky za rozpoctové príjmy

- Ostatní pohledávky

Soucet položek 52 až 57

- Pohledávky za úcastníky sdruženi

- Sociá1ni zabezpeceni a zdravotni pojištení

- Dan z prijmu

- Ostatni primé dane

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatni dane a poplatky

- Pohledávky z pevných termínových operaci a opci

Soucet položek 61 až 64

- Nároky na dotace a ostatni zúctováni se státnim rozpoctem (346)

- Nároky na dotace a ostat.zúctováni s rozpoctem územ.samospr.celku(348)

-

Soucet položek 67 a 68

- Pohledávky za zamestnanci

- Pohledávky z vydaných dluhopisu

- Jiné pohledávky

- Opravnápoložkak pohledávkám

Soucet položek 70 až 73

Pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74

3.1Finnacní majetek

- Pokladna
(261) 76

(+/- 262) 77

(263) 78

79

(241) 80

(243) 81
(245) 82

83

- Peníze na ceste

J

- Ceniny

Soucet položek 76 až 78

- Bežný úcet

- Bežný úcet fondu kulturních a sociálních potreb

- Ostatní bežné úcty

Soucet položek 80 až 82
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(061) 34

(062) 35

(063) 36

(066) 37

(067) 38

(069) 39
(043) 40

41

(311)

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

52

53
54

55

56
57

58

59

60

61
62

63

64
65

66
67
68

69

70
71

72

73
74

75

(358)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(373)

(335)

(375)

(378)

(391)

Stav k 01.01.

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

0,00

73,50-
154 266,24

0,00

0,00

0,00

4,00
0,00

563,13

567,13

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

59 468,82
0,00

59 468,82

60 035,95

- -- --

Stav k 31.12.2005

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,50

0,00

73,50

153278,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

195,51

0,00
172,82

368,33

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00
0,00

0,00
32,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

51 847,61

0,00
51 847,61

52247,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00



Název položky

- Majetkové cenné papiry k obchodováni

- Dlužné cenné papíry k obchodováni

- Ostatni cenné papiry

- Porizeni krátkodobého financniho majetku

Soucet položek 84 až 87

Financni majetek celkem soucet položek 79+83+88

4.1Úcty rozpoctového hospodareni a dalši úcty majicí vztah k rozpoct.

hospodareni a úcty mimorozpoctových prostredku

- Základni bežný úcet

- Vkladový výdajový úcet

- Prijmový úcet

- Bežné úcty penežnich fondu

- Bežné úcty státnich fondu

- Bežné úcty financních fondu

Soucet položek 90 až 95

- Poskytnuté dotace organizacním složkám státu

- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacím

- Poskytnuté dotace ostatním subjektU1\!.

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacím

- Poskytnuté dotace ostatním subjektU1\!.

Soucet položek 97 až 102

- Poskytnuté návratné financni výpomoci mezi rozpocty

- Poskytnuté prechodné výpomoci prispevkovým organizacim

- Poskytnutá prechodné výpomoci podnikatelským subjektU1\!.

- Poskytnuté prechodné výpomoci ostatním organizacím

- Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám

Soucet položek 104 až 108

- Limity výdaju

- Zúctováni výdaju územnich samosprávných celku

- Materiální náklady

náklady nevýrobni povahy

a ostatní výplaty fyzickým osobám

ostatní osobní náklady

- Dávky sociálniho zabezpecení

- Manka a škody

Soucet položek 112 až 117

- Služby a

- Cestovné

- Mzdové a

131

(231)

(232)

(235)

(236)

(224)

(225)

(202)

(212)

(203)

(204)

(213)

(214)

(271)

(273)

(274)

(275)

(277)

(221)

(218)

(410)

(420)

(430)

(440)

(450)

(460)

, I Pol. I

Stav k 01.01. I Stav k 31.12.2005

Ucet císlo
I1 2

(251) 84 0,00 0,00
(253) 85 0,00 0,00
(256) 86 0,00 0,00
(259) 87 0,00 0,00

88 0,00 0,00
89. 0,00 0,00

90 0,00 0,00
91 X 0,00
92 X 0,00
93 0,00 0,00
94 94230,29 101 030,56
95 0,00 0,00
96 94 230,29 101 030,56

97 X 0,00

98 X 0,00
99 X 0,00
100 X 0,00
101 X 0,00
102 X 0,00
103 0,00 0,00
104 0,00 0,00
105 0,00 0,00
106 0,00 0,00
107 0,00 0,00
108 0,00 0,00
109 0,00 0,00
110 X 0,00
111 X 0,00
112 X 0,00
113 X 0,00
114 X 0,00
115 X 0,00
116 X 0,00
117 X 0,00
118 0,00 0,00

Prostredkyrozpoct.hospodarenicelkemsoucetpol. 96+103+109+110+111+118119 94 230,29 101 030,56

s. Prechodnéúctyaktivni

- Nákladypríštichobdobí (381)120 0,00 0,00

- Prijmypríštichobdobí (385) 121 0,00 0,00

- Kurzovérozdilyaktivni (386) 122 0,00 0,00

- Dohadnéúcty aktivní (388)123 0,00 0,00

Prechodnéúcty aktivnícelkemsoucetpoložek120 až 123 124 0,00 0,00
AKTIVA CELKEM soucetpoložek01+42 125 156466,79 155564,73



PASIVA

r- Název položky
Pol.

Úcet Icíslo

130+131+138+141+151+1581 126C.

I

Vlastní zdroje krytí stálých a obež. aktív celk.

1. Majetkové fondy

- Fond dlouhodobého majetku

- Fond obežných aktiv

- Fond hospodárské cinnosti

- Ocenovací rozdily z preceneni majetku a závazku

Majetkové fondy celkem soucet položek 127 až 129

2.1Financní a penežní fondy

- Fond odmen

- Fond kulturních a sociálnich potreb

- Fond rezervní

- Fond reprodukce majetku

- Penežní fondy

- Jiné financní fondy

Financnía penežnífondycelkemsoucetpoložek132 až 137

3., Zvláštni fondy organizacních složek státu
~ - státni fondy

- Ostatní zvláštní fondy

- Fondy Evropské unie

Zvláštní fondy organizacních složek státu celkem soucet pol 139,140 a 203

4.1 Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

- Financování výdaju organizacních složek státu

- Financování výdaju územních samosprávných celku

- Bankovní úcty k límitum organizacních složek státu

(201)

(211)

(223)

(205)

(215)

(206)

(216)

(217)

- Príjaté návratné finnacní výpomoci mezi rozpocty (272)

Zdroje krytí prostredku rozpoc. hospodarení celkem soucet pol. 142 až 150

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti org.složek státu

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti územ.samospr.celku

- Vyúctování rozpoct. príjmu z fínancního majetku OSS

- Vyúctování rozpoct. príjmu z financního majetku ÚSC

- zúctování príjmu územních samosprávných celku

5.1Výsledek hospodarení

a) z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku

a cinnosti príspevkových organizací

- Výsledek hospodarení bežného úcetního období

- Nerozdelenýzisk,neuhrazenáztrátaminulých

- Výsledek hospodarení ve schvalovacím rízení

Soucet položek 152 až 157

D.

I

Cizí zdroje

1. Rezervy

- Rezervy zákonné

2.1Dlouhodobé závazky

- Vydané dluhopisy

- Závazky z pronájmu

- Dlouhodobé prijaté zálohy

soucet položek 160+166+189+196+2011159

- Dlouhodobé smenky k úhrade

- ostatní dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 161 až 165

132

(921)

(922)

(924)

139
140
203
141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

(941)1160

(953)

(954)

(955)

(958)

(959)

161

162

163

164

165

166

(901) 127

(902) 128

(903) 129

(+/-909) 130

131

(911) 132

(912) 133

(914) 134

(916) 135

(917) 136

(918) 137

138

(+/- 963) 152

let (+/- 932) 153

(+/- 931) 154

(+/- 933) 155

(+/- 964) 156

(+/- 965) 157

158

b) Prevod zúctování príjmu a výdaju z minulých let

c) Saldo výdaju a nákladu

d) Saldo príjmu a výnosu

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

101 713,90 104758,92

3 355,68 3441,36

3 922,84 3 922,84
0,00 0,00

0,00 0,00

7 278,52 7 364,20

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

94 435,38 97 394,72

0,00 0,00

0,00 0,00

94 435,38 97 394,72

X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00
X 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

54 752,89 50805,81

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00



Název položky

3.1Krátkodobé závazky

- Dodavatelé

- Smenky k úhrade

- Prijaté zálohy

- Ostatni závazky

- Závazky z pevných termínových operací a opcí

Soucet položek 167 až 171

- Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podílu

- Závazky k úcastníkum sdružení

Soucet položek 173 a 174

- Zamestnanci

- Ostatni závazky vuci zamestnancum

Soucet položek 176 a 177

- Závazky ze sociálního zabezpeceni a zdravotního pojištení

- Dan z príjmu

- Ostatni prímé dane

Pol.
Úcet Icíslo

(321)

(322)

(324)

(325)

(373)

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatní dane a poplatky

Soucet položek 180 až 183

- Vyporádáni preplatku dotací a ostatních závazku se st. rozpoctem (347)

- Vyporádáni preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem

územnich samosprávných celku

Soucet položek 185 a 186

- Jiné závazky

Krátkodobé závazky celkem soucet položek 172+175+178+179+184+187+188

4.1 Bankovni úvery a pujcky

- Dlouhodobé bankovní úvery

- Krátkodobé bankovní úvery

- Eskontovanékrátkodobédluhopisy(smenky)

- vydané krátkodobé dluhopisy

- Ostatní krátkodobé závazky (financni výpomoci)

Soucet položek 193 a 194

Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 190+191+192+195

5.1Prechodné úcty pasivni

- výdaje príštich obdobi

- Výnosy príštich období

- Kurzové rozdíly pasivni

- Dohadné úcty pasivní

Prechodné úcty pasivni celkem soucet položek 197 až 200

Stav k 01.01.

(367)

(368)

167

168

169

170

171

172

173

174

175
176

177
178

179

180

181
182
183

184

185

(331)

(333)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(349) 186

187

188

189
(379)

(951) 190

(281) 191

(282) 192

(283) 193
(289) 194

195
196

(383)

(384)

(387)

(389)

197
198
199
200
201
202PASIVA CELKEM soucet položek 126+159

Stav k 31.12.2005

3 4

Podpís osoby odpovedné
za sestavení:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovedné
" osoby:

Státní fondCeskérepublikypropodporu
a rezvojceské kinematografie .

Maltézské námestí 1

)
1/1. I j~.

11801 P,ah. 1 .Malá Slmna r / / \ ttv.r

Okamžik sestavení:

23.01.2006,09:40:16

Telefon: utt0946V'0

133

- - ------

157,99 24,81

0,00 0,00

0,00 80,00

0,00 0,00

0,00 0,00

157,99 104,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

54 594,90 50 701,00

54 752,89 50 805,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

156 466,79 155564,73



ORGANIZACE: 49708139

Prr' "a C.3 k vyhlášce C.505/2002 Sb. (v tis. Kc na dve desetinná místa)
s u",.nností pro organizacní složky
státu, státní fondy, územní Sestavený k 31.12.2005
samosprávné celky a príspevkové

organizace . I ICO
Cást2 (§24 odst. 3 vyhlášky C.505/2002Sb.)

PRílOHA
Název nadrízeného orgánu

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:
Státnr fond CR pro podporu a

rozvoj ceské kinematografie
Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1

STÁTNi FOND

49708139

134
----

Názevpoložky
Pol. Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
císlo 1 2

Dotac. c.lk.... na dlouhod. majet.k ze státniho 2:0ZpOctu (o: AÚ k úctu 346) 1 0,00 0,00

z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 0,00 0,00

z toho na: výzkum a vývoj 3. 0,00 0,00

vzdeláváni p2:acovniku 4 0,00 0,00

.infoJ:n\Atiku 5 0,00 0,00

.incliv.iduálni dotac. na jmenov.ité akc. 6 0,00 0,00

Pr.ijaté p2:ostr.dky ze zah2:an.ici na dlouhodobý maj.t.k (z AÚ k úctu 916) 7 0,00 0,00-
iaté dotace c.lk.... na dlouhodobý majetek z 2:OZp. úse (z AÚ k úctu 348) 8 0,00 0,00

k__jaté prispevky & dotace na provoo: z. st. rozpoctu (z AÚ k úctu 691) 9 0,00 0,00

z toho: pr.ijaté prispevky na P2:0VOZ od zr.izovatele (z AÚ k úctu 691) 10 0,00 0,00

z toho na: výzkum a vývoj 11 0,00 0,00

vzdeláváni p2:acovniku 12 0,00 0,00
.informatiku 13 0,00 0,00

prijaté dotace na neinvesticni náklady souv.i..jici

s fin.proq. ev.id. v ISPROFIN od zrizovat.l. (z AÚ k úctu 691) 14 0,00 0,00

pr.ijaté prostredky na výzkum a vývoj od poskytovatelu j.iných
nei od zr.izovat.le (z AÚ.k úctu 691) 15 0,00 0,00

Pr.ijaté prostredky na výzkum & vývoj z rozpoctu úse (z.AU k úctu 691) 16 0,00 0,00

Prij.prostr.na výzkum a vývoj od prijemeu úcel.podpory (z AU k úct:u 691) 17 0,00 0,00

Pr.ijaté prostredky na provoz.e zah2:an.ici. (z AÚ k úctu 691) 18 0,00 0,00

Pr.ijaté prisp. a dotace celkem na provoo: z .rozpoctu use (o: AÚ k úctu 691) 19 0,00 0,00

Prijaté prispevky a dotace na provoz z rozpoctu st.fondu(z AU k úctu 691) 50 0,00 O,QO

Prijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoctu st. fondu 51 0,00 0,00

Poskyt. návratné f.in. výpomoci mezi rozpocty-krajskému úradu (úcet 271) 20 0,00 0,00

Poskyt. návratné f.in. výpomoci mez.i rozpocty-obci (úcet 271) 21 0,00 0,00

Prijaté návratné f.in. výpomoc.i mezi rozpocty-u st. rozpoctu (úcet 272) 22 0,00 0,00

Prijaté náv>:atné f.in. výpomoc.i mez.i rozpocty-od kraj.úradu (úcet 272) 23 0,00 0,00

Prijaté náv>:atné fin. výpomoci mezi rozpocty-od obce (úcet 272) 24 0,00 0,00

. "rijaté náv2:atné f.in. výpomoc.i mezi rozpocty-od st. fondu (úcet 272) 25 0,00 0,00

:.ijaté náv2:atné f.in. VÝPomoci mezi 2:0ZpOcty-od ost.ver.rozp. (úcet 272) 26 0,00 0,00

Poskyt.prechodné výpomoc.i prisp.or'1.-o"'lanizacni sloikou státu (úcet 273) 27 0,00 0,00

Poskytnuté prechodné výpomoc.i prisp.orq.-k2:ajským úradem (ucet 273) 28 0,00 0,00

Poskytnuté pr.chodné výpomoc.i prisp.or'1.-obci (úcet 273) 29 0,00 0,00

Krátkodobé bankovni úvery tuzemské (úc.t 281) 30 0,00 0,00

Krátkodobé bankovni úvery zahran.icni (úc.t 281) 31 0,00 0,00

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úcet 283) 32 0,00 0,00

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranici (úcet 283) 33 0,00 0,00

Ostatni krátkodobé závazky (financni výpomoc.i) tuz.mské (úcet 289) 34 0,00 0,00

Ostatni krátkodobé závazky (f.inancni výpomoci) zahranicni (úcet 289) 35 0,00 0,00

Smenky k úhrade tuzemské (úcet 322) 36 0,00 0,00

Smenky k úhrade zahran.icni (ucet 322) 37 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovni úvery tuzemské (úcet 951) 38 0,00 0,00

Dlouhodobé bankovni úvery zah2:an.icni (úcet 951) 39 0,00 0,00

Vydané dluhop.isy tuzemské (úcet 953) 40 0,00 0,00

Vydané dluhop.isyzahran.icni (úcet 953) 41 0,00 0,00

Dlouhodobé smenky k úhrade tuzemské (úcet 958) 42 0,00 0,00

Dlouhodobé smenky k úhrade zaharnicni (úcet 958) 43 0,00 0,00

Ostatni dlouhodobé závazky tuo:emské (úcet 959) 44 0,00 0,00
Ostatni dlouhodobézávazkyzahran.icni (úcet 959) 45 0,00 0,00

Nakoup.né dluhopisy a smenky k .inkasu celkem (zAÚ úctu 063,253 a 312) 46 0,00 0,00

z toho: k2:átkodobédluhop.isya smenky ÚSC (zúctu 253 a 312) 47 0,00 0,00

komunálnidlubop.isyUSC (z úctu 063) 48 0,00 0,00
ost.dluhopisya smenky verejných rozp. (z úctu 063,253,312) 49 0,00 0,00

Splatné závazky pojistnéhona soc.zab. a prispevku na st.polit.ikuzamest. 52 0,00 0,00

Splatné závazky verejnéhozdravotnihopojišteni 53 0,00 0,00

Evidované danové nedoplatky u mistneprislušnýchfinancnich02:gánu 54 0,00 0,00



Islánodne: Razítko: Podpis odpovedné

'!-"~: I 'Pod Ceskérepublikypro podp~r~bY:

!GI.IJojceské kinematografie
Maltézské námestí 1

118Oí Praha 1-Malá Strana

-----------------

Podpis osoby odpovedné
za sestaveni:

135

Okamžik sestavení:

23.01.2006, 09:40:29

--------



Príloha úcetní záverky Státního fondu Ceské rep

rozvoi ceské kinemato!!rafie. sestavená k 31. 12.2005. cást 1. a 3.

1. Údaje o zrízení a predmetu cinnosti

Úcetní jednotka Státní fond Ceské republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále
jen Fond), ICO 49 70 81 39, byla zrízena zákonem c. 241/1992 Sb., o Státním fondu Ceské
republiky pro podporu a rozvoj ceské kinematografie (dále jen zákon o Fondu). Vláda CR
schválila v prosinci návrh novely zákona c. 241/1992 Sb., kterou by predevším mely být
rozšíreny zdroje Fondu a dále nove upraveno i jeho postavení a struktura orgánu. Návrh byl
predložen Poslanecké snemovne Parlamentu k projednání.

Predmet cinnosti Fondu je dán rovnež zákonem c. 241/1992 Sb.: poskytování prostredku
z [mancních zdroju Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo návratných financních
výpomocí na:
a) tvorbu ceského kinematografického díla,
b) výrobu ceského kinematografického díla,
c) distribuci hodnotného kinematografického díla,
d) propagaci ceské kinematografie,
e) technický rozvoj a modemizaci ceské kinematografie,
f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických del národnostních a etnických
menšin, žijících na území Ceské republiky.

Fond je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstríku, vedeného u Mestského soudu
v Praze, odd. A, vložka 8377, právní forma státní fond. Správcem Fondu je dle zákona o
Fondu Ministerstvo kultury a statutárním orgánem je ministr kultury Ceské republiky. Z toho
duvodu nemá Fond žádné vlastní zamestnance a nemá žádné organizacní složky mimo sídlo
správce Fondu. Orgánem rozhodujícím o zpusobu a výši cerpání prostredku Fondu je Rada
Fondu v poctu nejvíce 13clenu.

2. Úcetnízáverka

Fond sestavuje rocní úcetní záverku za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Úcetní záverka
je v souladu s § 18 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v pozdejším znení, tvorena rozvahou,
výkazem príjmu a výdaju a touto prílohou (cást 2. prílohy je zpracována samostatne formou
pocítacové sestavy). Fond nesestavuje výkaz zisku a ztráty.

Správce Fondu sestavuje každorocne v souladu se zákonem o Fondu a pokyny Ministerstva
[mancí návrh rozpoctu, který je prílohou návrhu státního rozpoctu, dále záverecný úcet, který
je soucástí státmno záverecného úctu Ceské republiky. Vyhotovení výrocní zprávy pro Fond
není povinné, avšak soucástí výrocní zprávy Ministerstva kultury za príslušný rok je i zpráva
o cinnosti príslušného oddelení správy státních fondu, které je dle Organizacního rádu
Ministerstva kultury povereno správou Fondu. Rocní úcetní záverka je v souladu se zákonem
o Fondu predmetem auditu.
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Fond vede úcetnictví v souladu s platnými právními predpisy tj. predevším zákonem o
úcetnictví c. 563/1991 Sb. v platném znení, provádecí vyhláškou c. 50512002k zákonu o
úcetnictví, Ceskými úcetními standardy 501 až 522 a dalšími vyhláškami a opatreními MF.
Úcetnictví je vedeno dodavatelsky firmou MUZO s.r.o. Praha, na pocítacovém programu PC
úcetnictví JASU, v prostredí DOS. Od ledna 2005 je používán program JASU v prostredí
Windows. Používané úcetní metody odpovídají príslušným zákonum a provádecím
vyhláškám, v prubehu roku 2005 se až na níže uvedené výjimky nezmenily. Fond vede
veškerý majetek, ke kterému má príslušnost hospodarení, v porizovacích cenách a
neodepisuje jej.

Na základe provedené konzultace s MF jsou veškeré výdaje Fondu od ledna 2005 zarazeny do
paragrafu 3313 rozpoctové skladby tj. "Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaždování
audiovizuálních archiválií", který odvetvove pokrývá jak výdaje na samotnou cinnost Fondu,
tak i vyplácené podpory v souladu se zákonem o Fondu.

Podle MF schváleného rozpoctu roku 2005 je v tomto roce použita nová metodika úctování
v brutto principu, tj. o veškerých príjmech je úctováno v hrubém príjmu, dále je úctováno o
nákladech na dosažení techto príjmu (napr. odmena obchodnímu zástupci, vecné náklady
spojené s obchodováním filmu, výplata autorských honoráru, odmeny ochranným
organizacím za služby) a teprve rozdíl tvorí cisté príjmy Fondu, které také zpravidla fyzicky
projdou bankovním úctem Fondu. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a fmancní
výkazy presneji hospodárskou situaci Fondu a úcetní evidence se co nejvíce priblíží zobrazení
financních toku, tak jak je tomu bežne v podnikatelskémprostredí.

Od ledna 2006 budou, po provedených konzultacích s MF a auditorskou firmou, nove
úctovány podpory na tvorbu (scénár) a výrobu kinematografického díla jako poskytnuté
dotace a transfery investicního charakteru, tj. jako dotace na porízení nehmotného
dlouhodobého majetku a to v souladu s platným zákonem o úcetnictví, provádecími
vyhláškami a úcetními standardy. Dosud takto bylo úctováno pouze u poskytnutí podpory na
technický rozvoj a modernizaci v ceské kinematografii. V tomto smyslu byl upraven i návrh
rozpoctu Fondu na rok 2006 a text smluv o poskytování prostredku od 23. uzáverky žádostí,
které jsou uzavírányjiž v roce 2005.

Údaje úcetní záverky obsahují údaje o všech skutecnostech, které byly Fondu k datu sestavení
úcetní záverky známy a vztahují se k príslušnému období. Pocátecní zustatky úctu
k 1. 1. 2005 navazují na konecné zustatky predcházejícího období tj. k 31. 12. 2004 a jsou
prevoditelné do dalšího období.

3. Závazky

Veškeré závazky Fondu ve výši 50 805,81 tis. Kc jsou závazky z bežné cinnosti, které budou
postupne vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky
pojistného na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní
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pojištení. Vuci místne príslušnému fmancnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány danové
nedoplatky. Nejvyšší podíl na celkových závazcích Fondu mají dosud nesplatné závazky
k vyplacení financních podpor na kinematografické projekty dle zákona o Fondu, které
vyplývají z uzavrených smluv a rozhodnutí Rady a jsou vedeny na úctu 379 Jiné závazky.
Struktura závazku Fondu se v hodnoceném období nijak nezmenila, kolísá pouze jejich
absolutní výše v závislosti na postupu vyplácení podpor.

Struktura závazku podrobneji:

a) úcet 321 Dodavatelé celkem 24,81 tis. Kc:
- jedná se o faktury za práce provedené a vyfakturované dodavateli ve vykazovaném období,
které budou uhrazeny až v následujícím období.

b) úcet 324 Prijaté zálohy ve výši 80 tis. Kc:
_ je predplacené nájemné za pronájem nemovitosti Fondu, která bude použita na úhradu
nájemného na další období.

c) úcet 379 Jiné závazky celkem 50 701,00 tis. Kc, z toho:
_ 48 934,00tis. Kc jsou závazkyk vyplacenípodpor dle uzavrenýchsmluv a rozhodnutí
Rady Fondu, jejich vyplacení probíhá prubežne po splnení kritérií pro jejich vyplacení,
stanovených smlouvami, suma zahrnuje i závazky 23. uzáverky žádostí z cervna 2005,
- 1 767,00 tis. Kc jsou závazky k vyplacení autorských odmen, náležejících autorum a
výkonným umelcum za užití filmu k nimž vykonává autorská práva Fond a které dosud
nemohly být vyplaceny.

4. Pohledávky

Veškeré pohledávky Fondu ve výši 52247,94 tis. Kc jsou pohledávkami z predchozích let a
bežného roku, které jsou postupne vyporádávány, nejvetší podíl na nich mají pohledávky ke
splacení dríve poskytnutých návratných fmancních výpomocí typu 2 - s pevne daným
termínem splatnosti, z nichž vetšina dosud není splatná. Pri poukazování podpor formou
návratných financních výpomocí typu 1 je ve smlouvách, používaných do 22. uzáverky,
stanoveno, že jakmile se žadateli vrátí jím vynaložené náklady, bude výpomoc splácet po
dosažení zisku až do jejího úplného vrácení. Tyto vyplacené návratné financní podpory
nejsou z duvodu opatrnosti a nejistoty dosažení zisku u žadatelu úctovány jako pohledávka,
nebot' k splácení tohoto druhu výpomoci za dobu jejich poskytování dosud nedošlo a jedná se
de facto o podpory charakteru dotace. Problematika byla konzultována s Ministerstvem
financí a po dopracování vzorových nových smluv jsou pro 23. uzáverku uzavírány smlouvy
o poskytnutí úcelové dotace se sjednaným podílem na výnosech (namísto dosavadních o
poskytnutí návratné financní výpomoci splatné až po dosažení zisku), pricemž povinnost
odvádení podílu je omezena na dobu 5 let od premiéry. Struktura pohledávek se oproti
predchozímu období nijak výrazne nezmenila, jejich pokles oproti pocátecnímu stavu je
prevážne zpusoben snížením stavu pohledávek z návratných financních výpomocí s pevne
stanoveným termínem splatnosti.
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Struktura pohledávek podrobneji:

a) úcet 314 Poskytnuté provozní zálohy celkem 195,51 tis. Kc:
- jedná se o uhrazené zálohy dodavatelum na služby spojené se zpracováním agendy
korunového príplatku ke vstupnému, které budou zúctovány po dojití zúctovací faktury od
dodavatele.

b) úcet 316 Ostatní pohledávky celkem 172,82 tis. Kc, z toho:
- 60 tis. Kc je pohledávka na úhradu smluvních sankcí za porušení ustanovení smlouvy pri
poskytnutí prostredku na projekt Andelská tvár, která je predmetem soudního rízení resp.
konkursu,
- 26,82 tis. Kc je pohledávka na úhradu preplatku pri vyúctování elektrické energie od PRE,
která bude uhrazena až na pocátku roku 2006,
- 86 tis. Kc jsou pohledávky za porušení povinností pri odvádení korunového príplatku ke
vstupnému do kin, které nebyly v termínu uhrazeny a budou vymáhány formou soudní
exekuce.

c) úcet 341 Dan príjmu ve výši 32 tis. Kc
konecný zustatek ve výši 32 tis. Kc je tvoren v roce 2005 uhrazenou zálohou na dan z príjmu
za rok 2005, která bude vyporádána po podání danového priznání za rok 2005 v prvním
pololetí roku 2006.

d) úcet 378 Jiné pohledávky celkem 51 847,61 tis. Kc, z toho:
- 47 810,90 tis. Kc jsou pohledávky ke splácení návratných financních výpomocí typu 2,
z cehož 18450,00 tis. Kc již bylo splatných (8000,00 tis. je již predmetem soudního
vymáhání resp. konkursu a 10450,00 tis. Kc je v jednání o zpusobu splacení), 19500,00 tis.
Kc je splatnýchv roce 2006, ostatní pohledávky ve výši 9 860,90 tis. Kc jsou splatné pozdeji,
zpravidla 18mesícu od data premiéry,
- 1 769,71 tis. Kc jsou pohledávky na úhradu dlužných korunových príplatku ke vstupnému,
které jsou vymáhányve správním rízení,
- 2 267 tis. Kc ciní pohledávky k vrácení dríve poskytnutých podpor pri nesplnení podmínek
smlouvy, které byly predány k vymáhání místne príslušným financním úradum.

5. Ostatní skutecnosti

5a) proti Fondu jsou v soucasné dobe vedeny následující soudní spory o penežitá plnení:
. žaloby ze strany nekterých kostýmních výtvarníku o zaplacení odmen za užití filmu

vyrobených ve Filmovém studiu Barrandov v období od 1. 1. 1965 - 31. 12.1991. Stav
techto soudních sporu je v ruzných stádiích rízení a stav prípadných závazku z nich
vyplývajícíchje v soucasné dobe 1 005 tis. Kc.

. žaloba ze strany spol. SAFILM, s.r.o. o vydání bezduvodného obohacení po úhrade
žadatelskéhopoplatku pri podání žádosti ve výši 4,62 tis. Kc plus náhrada nákladu rízení,
soud z formálních duvodu žalobu zamítl, ale žalobce se odvolal.
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Sb) Fond vede v soucasné dobe tyto soudní spory:
. žaloba na vrácení poskytnutých financních prostredku - návratné fmancní výpomoci ve

výši 8 000 tis. Kc s príslušenstvím (projekt Andelská tvár). Protože byl Mestským soudem
v Praze dne 24. 5. 2005 na majetek dlužníka prohlášen konkurs, Fond prihlásil svou
pohledávku na vrácení poskytnutých financních prostredku u zmíneného soudu. Uplatnená
pohledávka za dlužníkem vc. príslušenství ciní 13 004 000 Kc, v úcetnictví je vedena bez
príslušenství.

. ze strany Ministerstva kultury jsou v soucasné dobe podány ctyri návrhy na výkony
rozhodnutí MK ve veci neodvedení príplatku k cene vstupného v celkové výši cca 959 tis.
Kc, pricemž nekteré budou muset být pravdepodobne v roce 2006 pro nedostatek majetku
zastaveny.

~

~fh;7{
Sestavil: Ing. Kalvodová
Dne: 20. 1. 2006

/ "'-'-"7
J ti. '-..~? (.". .- i

Kontroloval: Z. Václavík
Dne: 23. 1. 2006

.,: .f dCeskérepublikyproP?dporu

V

'

~
. i

'Statnl,on ,y
ske

' kinematografie II
(;

1: I , I.

arezvo!ce . .. '/I,~ ... I' námesÍI 1 , , ... .....
"a ~~~', . M~á S""oa .. .. ..~: .~i~; j;':"dák

inistr kultury

140

- - - - --



~21~{:~~~~""';~
;,

...----.-

IBDO

Organizace, u níž bylo provedeno overení úcetní záverky:

Sídlo:

Státní fond Ceské republikypro podporu a
rozvoj ceské kinematografie
Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 471/1

Organizace:

IC:
Predmet cinnosti:

49708139
Poskytováníprostredku na:

a) tvorbu ceského kinematografickéhodíla
b) . výrobuceskéhokinematografickéhodíla
c) distribuci kinematografického díla
d) propagaci ceské kinematografie
e) technický rozvoj a modernizaci ceské

kinematografie .

f) výrobu, distribuci á propagaci
kinematografickýchdel národnostních a
etnickýchmenšin, žijícíchna území CR

I

f

f

Zpráva auditora je urcena: Ministerstvu kultury Ceské republiky

Overované období: 1. leden 2005 až 31. prosinec 2005

. Overení provedli:
Auditorská firma: BOO CS s.r.o., osvedcení KACR C.018

Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Auditori: Doc. Ing. Jan Doležal, CSc., osvedcení KACR c.
0070
Ing. Markéta Kredbová, osvedcení KACR C. 1279

Asistent auditora: Ing. Jana Kodytková
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1800
Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

teská republika
Telefon: +420241046111
Facsimile: +420241 046220

E-mail: bdo@bdo.czSDO es s.r.o.
Auditorská.úcetní a poradenská firma

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO MINISTERSTVO KULTURY CESKÉ REPUBLIKY

Overilijsme priloženou úcetní záverku k 31. 12. 2006 Státního fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie identifikovaného v této úcetní záverce. Za
sestavení této úcetní záverky je zodpovedné vedení Státního fondu Ceské republiky
pro podporu a rozvoj ceské kinematografie. Naším úkolem je vydat na zákl~de
provedeného auditu výrokk této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními
auditorskýmistandardy a souvisejícímiaplikacnímidoložkami Komory auditoru Ceské
republiky. Tyto standardy vyžadují. aby auditor naplánoval a provedl audit tak. aby
získal primerenou jistotu. že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a
informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje posouzení použitých
úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení
vypovfdacíschopnosti úcetní záverky.Jsme presvedceni. že provedený audit poskytuje
primerený podklad pro vyjádrení výrokuauditora.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný a
poctivý obraz aktiv. pasiv a financní situace Státního fondu Ceské republiky pro
podporu a rozvoj ceské kinematografie k 31. 12. 2005 a jeho príjmu a výdaju za rok
2005v souladu s úcetními predpisy platnýmiv Ceské republice.

V Praze dne 20. února 2006

BOO es. s.r.o.

zastoupená partnery:

(

~n~~ce~34auditor. .GS
Ooc. Ing. Jan Ooležal. CSc.
auditor. osvedcení C.0070
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