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Nový Státní fond kinematografie rozhodl  

o navýšení 1 Kč projektů 

 

Rada Státního fondu kinematografie se dne 28. března 2013 sešla na 5. jednání od 

začátku platnosti nového zákona o audiovizi. Podpora nových projektů zatím není možná, 

protože se čeká na notifikaci nového systému v Bruselu. Rada Fondu nicméně mohla 

rozhodnout alespoň o navýšení osmi projektů, které byly v loňském roce podpořeny 

z finančních důvodů pouze jednou korunou. 

Rada Státního fondu kinematografie se dne 28. března 2013 sešla na svém pátém 
zasedání v prvním volebním období. Rada Fondu vzala na vědomí, že podpora nových 
projektů zatím není možná, protože se čeká stále na notifikaci nového systému v Bruselu.  

Rada Fondu společně s Kanceláří Fondu první měsíce roku 2013 věnuje intenzivní 
práci na přípravě Statutu Státního fondu kinematografie – oficiálního dokumentu 
schvalovaného Vládou ČR, který upřesňuje způsob práce Fondu. V březnu 2013 byly spuštěny 
webové stránky Státního fondu kinematografie (www.fondkinematografie.cz) a byla 
schválena také tzv. Krátkodobá koncepce, která rozděluje finanční prostředky na rok 2013. 
Paralelně tým pracuje na přípravě tzv. Dlouhodobé koncepce, která stanoví základní priority 
podpory kinematografie v následujících šesti letech. 

Rada Fondu konstatovala, že zákon stanovil nové zdroje pro financování české 
kinematografie, ty však v letošním ani v následujících letech nedosáhnou bez státní dotace 
takové částky, která je nezbytná ke smysluplné podpoře české kinematografie ve všech jejich 
segmentech (výroba filmů, konání festivalů, digitalizace kin, zachování a zpřístupˇování 
národního filmového dědictví aj.). Situace roku 2013 je kritická, protože rozpočet počítá 
s disponibilními zdroji pro nové projekty (mimo program filmových pobídek pro zahraničí a 
české velkorozpočtové projekty) ve výši pouhých 150 miliónů korun, které jsou navíc sníženy 
o částku, kterou Rada rozdělila mezi jednokorunové projekty. Odborná veřejnost nicméně 
předpokládá, že výše udržitelné podpory českého filmu by se měla pohybovat okolo 300 
miliónů korun.   

Rada Fondu na svém zasedání podpořila alespoň navýšení osmi projektů, které byly 
v loňském roce podpořeny z finančních důvodů pouze symbolickou korunou. Celkem došlo 
k rozdělení podpory ve výši 23,5 miliónů korun. 

Další zasedání Rady Fondu proběhne 11. dubna 2013. 
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Jednání Rady Státního fondu kinematografie – navýšení jednokorunových projektů 

 

 

žadatel název projektu výše pod. 

Cineart TV Prague s.r.o. Fotograf (r. I. Pavlásková) 999 999 
Tvorba film s.r.o. Domácí péče (r. S. Horák) 5 999 999 
Axman production s.r.o. Kukuřičný ostrov (r. G, Ovashvili) 3 499 999 
Biograf Jan Svěrák s.r.o. Tři bratři (r. J. Svěrák) 2 999 999 
three brothers s.r.o. Cyril a Metoděj (r. P. Nikolaev) 999 999 
Vernes s.r.o. Binderiana (Z. Durdil) 2 999 999 
Bionaut s.r.o. My2 (r. S. Radun) 2 999 999 
evolution films s.r.o. Díra u Hanušovic (r. M. Krobot) 2 999 999 
 


