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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 

1. Základní identifikační údaje 
 

Název návrhu novely zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) 

a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo kultury  

Státní fond kinematografie  

 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1.1. 2

016 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Návrh zákona je předkládán v souvislosti se zkušenostmi s implementací zákona č. 496/2012 Sb. 

o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o 

audiovizi), a zejména z důvodu zajištění dostatečných finančních prostředků na podporu 

kinematografie. Tím má být umožněno dlouhodobé a předvídatelné plánování Státního fondu 

kinematografie (dále jen „Fond“) tak, aby mohla být naplněna dlouhodobá koncepce podpory 

kinematografie. Z provedených analýz v rámci RIA vyplývá, že pro tento cíl musí být zajištěny 

dodatečné prostředky ve výši přibližně 180 mil. Kč ročně.  

Finanční prostředky budou zajištěny prostřednictvím pravidelného ročního mandatorního 

příspěvku ze státního rozpočtu, a to ve výši objemu audiovizuálních poplatků poukázaných 

Fondu. Tento způsob zajištění finančních prostředků byl zvolen na základě důkladné analýzy, 

v rámci které byly ověřovány různé možnosti zajištění odpovídajícího financování. Hodnota 

příspěvku se bude vypočítávat z objemu vybraných audiovizuálních poplatků Fondem, vždy za 

dva roky zpětně. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 1. 2016, tzn., že dotace se bude poprvé 

vypočítávat z objemu vybraných audiovizuálních poplatků za rok 2014 a pro tento rok bude činit 

přibližně 179 mil. Kč. Navržený způsob financování má ekonomické opodstatnění ve vztahu 

k výkonům české kinematografie a má motivační charakter pro Fond. Způsob řešení má také 

neutrální nebo pozitivní dopady na veřejné rozpočty a další dotčené subjekty. Návrh způsobu 

zajištění příspěvků schválením tohoto návrhu zákona je snadno technicky a administrativně 

proveditelný a nepředstavuje žádná podstatná rizika.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Schválení zákona bude představovat přímý dopad na státní rozpočet ve výši každoročního 
mandatorního výdaje ve výši přibližně 180 mil Kč. Celkový dopad na státní rozpočet však bude 
neutrální, neboť po započtení multiplikačních efektů, které budou indukovány na základě 
dodatečných finančních prostředků, budou generovány přínosy pro veřejné rozpočty ve výši 183 
mil Kč. Dopad dodatečných výdajů ze státního rozpočtu ve výši 180 mil. Kč je vyčíslen v tabulce 
č. 1. 
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Tabulka č. 1 - Multiplikační model dopadů na státní a další veřejné rozpočty     

 Hodnota v mil. Kč Poznámka 

Navýšení příjmů Fondu určených na podporu 

kinematografie ze státního rozpočtu 

 
 

180,0 výdaj SR 

Spotřeba hrazená z vlastních prostředků 

žadatelů (stejná částka jako ze státního 

rozpočtu) 

180,0 výdaj žadatelů 

Roční vlastní spotřeba iniciovaná 

zvýšením příspěvku ze státního rozpočtu  
360,0 celkový výdaj 

 

Roční spotřeba iniciovaná zvýšením 

příspěvku ze státního rozpočtu (dále též 

„SR“) v multiplikaci v ČR 

760,5 
celkové navýšení 

spotřeby 

 
 Přínosy pro veřejné rozpočty plynoucí ze 

spotřeby v multiplikaci 
153,0 daňové příjmy SR 

Přínosy pro veřejné rozpočty plynoucí ze 

zvýšení cestovního ruchu 
30,0 daňové příjmy SR 

Celkové přínosy pro veřejné rozpočty 

plynoucí ze spotřeby v multiplikaci 
183,0 daňové příjmy SR 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji SR spojenými 

s podporou kinematografie 
+3,0 

rozdíl mezi příjmy 

a výdaji SR 

 
V multiplikačním modelu je uvažováno, že dodatečné prostředky budou žadatelům poskytovány 
maximálně do výše 50 %, což indukuje spotřebu hrazenou z vlastních prostředků 
žadatelů minimálně ve stejné výši. Uvažované hodnoty uvedené v rámci multiplikačního modelu 
jsou uvažovány jako minimálními. Z celkové roční spotřeby iniciované dodatečnými prostředky 
ze státního rozpočtu ve výši 760,5 mil Kč lze pak dopočítat reálné daňové přínosy pro veřejné 
rozpočty, které tak dosáhnou minimálně 153 mil. Kč. Těchto 153 mil. Kč je tvořeno příjmy 
státního rozpočtu (přímé daňové příjmy a sociální pojištění), příjmy zdravotních pojišťoven (ze 
zdravotního pojištění) a příjmy dalších veřejných rozpočtů (rozpočty krajů a obcí) - viz tabulka 
níže. 

Tabulka č. 2 - Alokace příjmů státních a veřejných rozpočtů 

 Hodnota v mil. Kč 

Státní rozpočet - přímé daňové příjmy 62,3 
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Státní rozpočet - sociální pojištění 45,7 

Zdravotní pojišťovny - zdravotní pojištění 18,7 

Kraje 7,6 

Obce 18,7 

Celkem přímé příjmy veřejných rozpočtů (včetně 

multiplikace) 
153,0 

 

Celkem přímé příjmy veřejných rozpočtů (bez 

multiplikace) 
62,3 

 
Mimo přímé daňové přínosy pro veřejné rozpočty jsou v rámci multiplikačního modelu odděleně 
uvažovány daňové přínosy iniciované cestovním ruchem, které mají významné pozitivní dopady 
na české regiony a obce (viz 3.3).  

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

Na podnikatelský sektor, který je tvořen zejména jednotlivými žadateli, má návrh zákona 
pozitivní dopady, neboť díky dodatečným finančním prostředkům, které na základě zákona Fond 
získá, se zvýší jejich šance na získání podpory. To žadatelům umožní realizovat kvalitní projekty 
v podobě výpravnější kinematografické produkce. Pozitivní dopady zákon bude mít i na filmové 
distributory, kteří díky dodatečné kinematografické produkci, budou generovat vyšší příjmy. 
Zvýšení prostředků na podporu tak rovněž bude mít pozitivní dopady na zaměstnanost.     

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano  

Schválení zákona bude mít na územní samosprávné celky řadu pozitivních dopadů, zejména 

v podobě příjmů do veřejných rozpočtů nebo přínosů spojených s propagací českých regionů či 

konkrétního místa spojeného s obsahem kinematografické produkce a jsou tak velmi efektivní 

podporou domácího cestovního ruchu. Přínosy, které budou dodatečnými příjmy na podporu 

kinematografie indukovány, jsou vyčísleny v multiplikačním modelu a pro veřejné rozpočty 

představují část z celkových přínosů ve výši 153 mil. Kč ročně. Přínosy, které jsou indukovány 

nepřímo prostřednictvím cestovního ruchu, dosáhnou v daňových přínosech pro veřejné rozpočty 

minimálně 30 mil. Kč, z čehož podstatná část bude příjmem veřejných rozpočtů. 

3.4 Sociální dopady: Ano  

Schválení zákona bude mít pozitivní dopad na zaměstnanost, neboť dodatečnými finančními 

prostředky na podporu kinematografie bude indukována zaměstnanost ve výši 643 plných 

pracovních úvazků v různé kvalifikační struktuře. Schválení zákona je tak nepřímým nástrojem 

politiky státu v oblasti podpory zaměstnanosti a má celkově pozitivní sociální dopady. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  

 Pokud ano, specifikujte.. 
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