
Před vyplněním přiznání si prosím přečtěte pokyny. 
 

Státní fond kinematografie, Dukelských hrdin ů 530/47, 170 00 Praha 7  
 

 
P O P L A T K O V É P Ř I Z N Á N Í 

K P O P L A T K U Z K I N E M A T O G R A F I C K É  H O P Ř E D S T A V E N Í 
 
 

Poplatkové období: čtvrtletí rok    

řádné dodatečné opravné Datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání: 
 

PLÁTCE:  

Právnická osoba: Název právnické osoby   
 

Fyzická osoba: P říjmení Jméno Titul   
 

IČO: Rodné číslo:   
 

Sídlo právnické/fyzické osoby nebo adresa místa pob ytu fyzické osoby  

Obec:  

PSČ: 

Ulice: 

Číslo popisné/ číslo orientační: 

ID datové schránky: 

Bankovní účet plátce: 

Variabilní symbol platby: 

Telefon:  

e-mail: 

 
Fyzická  osoba  oprávněná  k podpisu  s uvedením  vztahu  k právnické  osobě  (pouze  pro  plátce,  kteří  jsou  právnickou 

osobou)   

 
Číslo řádku Text Částka v Kč 

 

1 Celková výše ceny vstupného vybraného za pořádání 
kinematografických představení v průběhu poplatkového období  

 

2 Základ pro výpočet poplatku 
částka na řádku č. 1 / 101 x 100 

 
 

3 Poplatek 
částka na řádku č. 2 x 1% 

 

 

 

Doplňkové informace 
 

Číslo kina podle evidence 

Unie filmových distributorů 
Celková výše ceny vstupného vybraného za pořádání kinematografických představení 

v průběhu poplatkového období v tomto kině 

  
  
  
  
  
  
  
  

CELKEM   
 
 
 

 
….........................  .......................................................................... 

datum razítko podpis plátce / osoby oprávněné k podpisu 



POKYNY k vypln ění poplatkového p řiznání k poplatku z kinematografického p ředstavení  
 

Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“) podle §10, odst. 1., písm. a) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizi 
(dále jen „zákon o audiovizi“) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatků z vysílání reklamy a správních 
poplatků podle zákona o audiovizi. Tyto poplatky jsou dle § 24 zákona o audiovizi finančními zdroji Fondu. 

 
Poplatek z kinematografického představení je jedním z audiovizuálních poplatků a jeho výběr a způsob výpočtu je 
upraven v §26 a §29 zákona o audiovizi. 

 
Kinematografickým představením se rozumí zpřístupnění audiovizuálního díla veřejnosti v kině nebo jiným 
způsobem. 

 
Správa poplatku z kinematografického představení je vykonávána podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 

 
Poplatkový obdobím je dle §26 odst. 4 zákona o audiovizi kalendářní čtvrtletí. Poplatkové přiznání je plátce 
povinen podat do 25. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Lhůtu pro podání přiznání nelze prodloužit. 

 
Typ podávaného přiznání Plátce vyznačí křížkem (řádné nebo dodatečné, zároveň případně opravné dle § 138 
daňového řádu). V případě dodatečného přiznání uvede v příslušné kolonce den zjištění důvodů pro podání 
tohoto přiznání (§ 141 odst. 1 daňového řádu). 

 
Plátce vyplní údaje vztahující se k jeho identifikaci . Současně je třeba uvést také číslo účtu plátce, ze kterého 
bude poplatek hrazen. 

 
Výpo čet poplatku vychází z ustanovení zákona o audiovizi, který mimo jiné stanoví: 

• předmětem poplatku z kinematografického představení je cena vstupného za zpřístupnění 
kinematografického díla veřejnosti 

• základem  pro  výpočet  poplatku  z kinematografického  představení  je  cena  vstupného  bez  poplatku 
z kinematografického p ředstavení  

• plátce zahrne poplatek z kinematografického představení do ceny vstupného 
• do základu audiovizuálního poplatku se nezahrnuje da ň z přidané hodnoty  
• audiovizuální poplatek se vypo čte jako sou čin základu poplatku a sazby poplatku  

 
Řádek číslo 1. Celková výše ceny vstupného vybraného za po řádání kinematografických p ředstavení 
v průběhu poplatkového období  
U plátců, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, se jedná o částku bez daně z přidané hodnoty. Pro výpočet 
výše ceny bez daně z přidané hodnoty z celkové ceny vstupného lze využít postupu uvedeného v §37 odst. 2 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 

 
Řádek číslo 2. Základ pro výpo čet poplatku  
Částka řádku 2. se vypočte podle následujícího vzorce (částka na řádku č. 1 / 101 x 100) Vypočtená částka se 
zaokrouhlí na celé koruny nahoru dle §29 odst. 2 zákona o audiovizi. 

 
Řádek číslo 3. Poplatek  
Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Celková vypočtená částka se zaokrouhlí na 
celé koruny. 

 
Doplňkové údaje  
V této tabulce uvede plátce údaje o celkové výši vybraného vstupného za jednotlivá provozovaná kina podle čísla 
kina vycházejícího z evidence Unie filmových distributorů. Částka uvedená na řádku CELKEM se musí rovnat 
částce na Řádku č. 1. 

 
Plátce je povinen poplatek uhradit nejpozději ve lhůtě pro podání poplatkového přiznání na účet Státního fondu 
kinematografie číslo 10006-29720001/0710 vedený u České národní banky. Variabilním symbolem bude u plátců, 
kteří jsou právnickou osobou jejich IČO, u plátců, kteří jsou fyzickou osobou, jejich rodné číslo. Do informace 
pro příjemce platby se uvádí text „poplatek z KP“. 

 

 

Modelový p říklad výpo čtu poplatku z kinematografického p ředstavení z ceny vstupného u plátce DPH  
 

Cena vstupného 159,00 Kč  
 
DPH ze vstupného 

 
20,73 Kč 

= 159 * 0,1304 (cena vstupného násobená koeficientem 
dle §37 odst. 2 zákona o DPH) 

 
 
Cena vstupného bez DPH 

 
 

138,27 Kč 

= 159 - 20,73 (rozdíl ceny vstupného včetně DPH a 
vypočtené částky DPH) Tato částka je zárove ň cenou 
vstupného v četně poplatku.  

Základ pro výpočet poplatku 137,00 Kč = 138,27 / 101 * 100 zaokrouhleno na celé koruny nahoru 
Poplatek 1,37 Kč = 137 * 1% 

 


