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Rada Státního fondu kinematografie  

navyšuje podporu festivalům  
 

Rada Státního fondu kinematografie se v reakci na kolaps grantového systému 
podpory kinematografie MK ČR pro rok 2013 rozhodla navýšit rozpočet na podporu okruhu 
filmové festivaly o 2,5 miliónů korun.  

 

Během svých posledních zasedání Rada sledovala vývoj grantové uzávěrky Odboru 
medii a audiovize Ministerstva kultury v oblasti kinematografie a médií. Se znepokojením pak 
vzala na vědomí skutečnost, že grantový program byl fakticky zrušen a podpořeny byly pouze 
tzv. prioritní projekty, které se grantového řízení neúčastní.  

V polovině března dostala Rada Státního fondu kinematografie dopis od zástupců 
13 významných českých festivalů s prosbou o pomoc a navýšení prostředků Fondu na okruh 
filmový festival a přehlídka. Rada Fondu v reakci na tuto situaci odsouhlasila změnu své 
krátkodobé koncepce a z rezervy navýšila podporu festivalů konaných v roce 2013 v první 
uzávěrce o 2.500.000,- Kč a zrušila také maximální výši podpory 500 000 Kč pro jeden 
projekt. 

Je zjevné, že tato suma nemůže v žádném případě saturovat potřeby českých 
filmových festivalů konaných v roce 2013. Státní fond kinematografie nicméně není schopen 
sumu navýšit více. 

Rada Fondu se zároveň počátkem května 2013 ve svém dopise ministryni kultury ČR 
Mgr. Aleně Hanákové pozastavila nad zrušením grantového řízení OMA MKČR resp. 
postupem MKČR, které neúspěšné žadatele odkazuje na Státní fond kinematografie. To se 
děje v době, kdy Státní fond kinematografie pracuje v krizovém režimu bez dostatku 
finančních prostředků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Výňatek krátkodobé koncepce: Alokace finančních prostředků a rozdělení na výzvy u 
okruhu festivaly 
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Příloha tiskové zprávy 

Výňatek krátkodobé koncepce 

Alokace finančních prostředků a rozdělení na výzvy u okruhu festivaly 

 

Okruhy % podíl  částka 

vývoj českého kinematografického díla 6,9% 8 400 000 Kč 

výroba českého kinematografického díla 66,6% 81 600 000 Kč 

distribuce kinematografického díla 3,9% 4 800 000 Kč 

projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 
kinematografie 

4,9% 6 000 000 Kč 

propagace českého kinematografického díla 1,0% 1 200 000 Kč 

publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti 
filmové vědy 

1,0% 1 200 000 Kč 

zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví 0,0% 0 Kč 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 3,9% 4 800 000 Kč 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 11,8% 14 500 000 Kč 

ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům 0,0% 0 Kč 

 Celkem 100,0% 122 500 000 Kč 

 
… 
 
Okruh filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

 
2 výzvy  květen 2013  6 700 000 Kč  46 % 
  září 2013  7 800 000 Kč  54 % 
 
 

- první výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2013 – jen festivaly 
podpořené fondem v předchozích třech letech, 

- druhá výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2014 
 

 

 

Celé znění krátkodobé koncepce viz: 

http://www.fondkinematografie.cz/#!dokumenty/cs8c 
  
 


