
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha č. 2 

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 27. února 2013 č. 140 

 
 

 
Schválení odměn za výkon veřejné funkce členům Rady Státního fondu kinematografie 

a členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie pro rok 2013. 
 

1. Stanovuje se pravidelná měsíční odměna za výkon veřejné funkce členům Rady 
Státního fondu kinematografie a členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu 
kinematografie hrazená z poplatků vybíraných v souladu s ustanovením § 73 zákona   
č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a o podpoře kinematografie a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“). 

 
2. Výše odměny členů Rady Státního fondu kinematografie, jakožto orgánu Státního 

fondu kinematografie, se vzhledem k jejich zákonem daným povinnostem, které 
vyplývají z ustanovení § 13 zákona, stanovuje paušální částkou ve výši 30.000,- Kč 
měsíčně. 

 
3. Uvedená odměna se vyplácí vždy k 10. dni příslušného kalendářního měsíce. 

 
4. Vzhledem k tomu, že se návrh podává v průběhu roku 2013, přičemž Rada Státního 

fondu kinematografie plní svoji zákonem stanovenou činnost od 1.1.2013, odměny za 
rok 2013 budou vyplaceny za jednotlivé měsíce do přijetí tohoto usnesení najednou, za 
další měsíce pak budou odměny vypláceny průběžně podle schváleného návrhu. 

 
5. Výše odměny členů Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie se 

vzhledem k jejich zákonným povinnostem, které vyplývají ustanovení § 51 odst. 1 
zákona, stanovuje paušální částkou ve výši 5.000,- Kč měsíčně. 

 
6. Uvedená odměna se vyplácí vždy k 10. dni příslušného kalendářního měsíce. 

 
7. Odměny členům Komise pro filmové pobídky Státního fondu kinematografie budou 

vypláceny v měsíci, v němž se uskuteční první jednání Komise pro filmové pobídky 
Státního fondu kinematografie, za další měsíce pak budou odměny vypláceny 
průběžně podle schváleného návrhu. 

 
8. Odměny členů Rady Státního fondu kinematografie a členů Komise pro filmové 

pobídky Státního fondu kinematografie budou vypláceny v rámci rozpočtového 
hospodaření Státního fondu kinematografie. 
 
Odměny budou plně hrazeny z rozpočtu Státního fondu kinematografie a nebudou mít 
žádný vliv na státní rozpočet, protože jsou financovány z žadatelských poplatků.  

 


