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14. schůze Rady Státního fondu kinematografie 

17. října 2013 

 
 
Místo konání: MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 
 
Přítomni – členové Rady: Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. Pavel Dragoun, Mgr. et MgA. Tereza Czesany 
Dvořáková, PhD., Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. 
Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena Štěpánková, Mgr. Eva Tomanová, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří 
Voráč, Ph.D. 
 
Přítomni – Státní fond kinematografie: Helena Bezděk Fraňková, Kateřina Vojkůvková, Jana 
Pišvejcová, Olga Raitoralová, Šimona Kruková, Miroslav Beníšek, Eliška Malečková, Marek Loskot 
 
Ověřovatel 1: Ludvík Klega 

 
Ověřovatel 2: Sylva Legnerová 
 
Zapisovatel: Kateřina Vojkůvková 
 

 
Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 

 
 
 
1. Schválení programu 

 
Usnesení č. 127 

 
Rada Státního fondu kinematografie schvaluje všemi přítomnými hlasy program svého jednání 
v následujícím znění:  

 
1) Schválení programu jednání  
2) Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové 
3) Dlouhodobá koncepce Rady 
4) Rozhodnutí 
5) Žádosti o navýšení 
6) Výzvy  
7) Korespondence 
8) Různé 

 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
 
 

2. Informace ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové 

 
Ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková informovala:  
- o výběrovém řízení Ministerstva pro místní rozvoj na propagaci české kinematografie 
- o stavu finančních prostředků pro navýšení projektů, které byly Radou podpořeny v minulém 
období   
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- o rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2014 
 

Rada Státního fondu kinematografie vzala na vědomí další informace ředitelky Státního fondu 
kinematografie. 

 
 

3. Dlouhodobá koncepce Rady 

 
Jednotlivé pracovní skupiny Rady Státního fondu kinematografie průběžně připravují 
dlouhodobou koncepci. Rada projednala pracovní harmonogram a následující postup pro další 
vývoj. Do konce října 2013 každá pracovní skupina předloží věcné znění dlouhodobé koncepce 
pro jednotlivé okruhy, do konce roku 2013 bude dlouhodobá koncepce Rady sjednocena co do 
struktury a jazykové úpravy, a poté uveřejněna na webových stránkách 
www.fondkinematografie.cz. 

 
 
4. Rozhodnutí 

 
Rada Státního fondu kinematografie se zabývala návrhy na znění rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Rada projednala základní podmínky k udělení podpory a jednotlivé pracovní skupiny 
Státního fondu kinematografie si stanovily termíny pro finalizaci znění jednotlivých rozhodnutí. 

 
 
5. Žádosti o navýšení 

 
Vzhledem ke stále probíhajícímu intenzivnímu jednání mezi ředitelkou Státního fondu 
kinematografie Helenou Bezděk Fraňkovou a ministrem kultury o možnosti navýšení letošního 
rozpočtu Fondu, se Rada rozhodla odložit hlasování o jednotlivých žádostech o navýšení podpory 
na další zasedání Rady, které se uskuteční 14. listopadu 2013. K této problematice bude vydána 
tisková zpráva. 

 
 
6. Výzvy 

 
Pracovní skupiny Rady Státního fondu kinematografie pro okruh propagace českého 
kinematografického díla a okruh filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie předložily 
návrhy znění výzev, které mají být dle krátkodobé koncepce vyhlášeny v průběhu října.  
 

Usnesení č. 128 

 
Rada Státního fondu kinematografie schvaluje znění výzev na okruh propagace českého 
kinematografického díla a okruh filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie a znění 
formulářů k příslušným žádostem.  
 
Přítomných: 13   Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

 
7. Korespondence 

 
Usnesení č. 129 
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Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost o prodloužení lhůty pro dokončení projektu 
č. 3237 – Lajka – na rohu galaxie Qem (žadatel Studio ZNOV s.r.o.) do 31. října 2014.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 130 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost o prodloužení lhůty pro dokončení projektu 
č. 3480 – Děti (žadatel Duracfilm o.s.) do 30. června 2014.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 131 

 

Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost o prominutí povinnosti vrátit návratnou 
finanční výpomoc udělenou projektu č. 2844b) – Kozí příběh se sýrem (žadatel Art and Animation 
studio s.r.o.). 
 
Přítomných: 13  Pro: 0  Proti: 12 Zdržel se: 1 
 

Usnesení č. 132 

 

Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost o navýšení 7,096,952,-- Kč pro projekt č. 2552 
– Poslední z Aporveru (žadatel Actor’s Runaway Agency, s. r. o.; jednatel: T. Krejčí a J. Košťál). O 
ostatních žádostech žadatele Rada nerozhodla, neboť nejsou v její kompetenci. 
 
Přítomných: 13  Pro: 0  Proti: 13 Zdržel se: 0 

 
 
8. Různé 

 
Předseda Rady Petr Vítek informoval o posledním vývoji veřejné soutěže na vizuální styl a logo 
Fondu. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 11. prosince 2013. 
 

 
 

Usnesení č. 133 

 
Rada Státního fondu kinematografie pověřuje Zdenu Štěpánkovou a Pavla Dragouna 
zastupováním při losování expertů dne 17. října 2013. 
 
 
 

Usnesení č. 134 

 
Rada Státního fondu kinematografie pověřuje Petra Vítka a Vladimíra Sojáka zastupováním při 
losování expertů dne 25. října 2013. 
 

Usnesení č. 135 

 
Rada Státního fondu kinematografie pověřuje Petra Vítka a Terezu Czesany Dvořákovou 
zastupováním při losování expertů dne 29. října 2013. 
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Usnesení č. 136 

 
Rada Státního fondu kinematografie pověřuje Petra Vítka a Terezu Czesany Dvořákovou 
zastupováním při losování expertů dne 1. listopadu 2013. 
 

 

 
 

 
Kancelář Státního fondu kinematografie informovala o počtu přijatých žádostí do jednotlivých 
výzev vyhlášených v září 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Rada Státního fondu kinematografie hlasovala o podjatosti expertů vylosovaných k žádostem. 
Vyloučení o podjatosti, kde se expert s posuzování sám dopředu vyřadil z důvodu dlouhodobého 
střetu zájmů dle článku 7.5.2.4 a zároveň požádal o jeho vyloučení sám žadatel, vzala Rada na 
vědomí.  
 

Usnesení č. 137 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Jiřího Králíka, Jaroslava Sedláčka, Jiřího Flígla a Davida 
Čeňka z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 14/2013 (39. Letní filmová škola 
Uherské Hradiště) z okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie na základě 
námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 138 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Pavla Štingla a Jana Bernarda z možnosti 
vypracování expertní analýzy pro projekt č. 49/2013 (Rudý kovboj) z okruhu vývoj českého 
kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro:3  Proti:7   Zdržel se: 3 

 

výzva celkem 

vývoj 1 - literární příprava 20 

vývoj 2 - kompletní vývoj 50 

výroba - hraný film 28 

výroba - animovaný film 4 

výroba - dokument 28 

výroba - minoritní koprodukce 5 

distribuce 23 

technický rozvoj 19 

propagace 3 

publikace 13 

vzdělávání 6 

festivaly 2013 18 

Celkem 217 
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Usnesení č. 139 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Martina Vandase a Jiřího Petra Mišku 
z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 156/2013 (Zářivý svět) z okruhu vývoj 
českého kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13 Pro: 1  Proti: 12 Zdržel se: 0  

 

Usnesení č. 140 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Petra Bilíka, Davida Čeňka, Jiřího Flígla, 
Veroniku Klusákovou, Jiřího Králíka, Martina Poštu, Tomáše Práška, Jaroslava Sedláčka, Petra 
Slavíka, Andreu Slovákovou, Danielu Staníkovou, Vladislava Škacha, Daniela Vadockého a Jana 
Kastnera z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 176/2013 (26. festival českých 
filmů Finále Plzeň) z okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie na základě 
námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 0  Proti: 13 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 141 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Miroslava Kačora a Michala Podhradského 
z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 184/2013 (Vánoční příběh) z okruhu 
výroba českého kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 142 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Petra Slavíka, Iva Andrleho, Radka Hájka, 
Petera Kota a Richarda Němce z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 185/2013 
(Donšajni) z okruhu distribuce kinematografického díla na základě námitky o podjatosti 
předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 1  Proti:11   Zdržel se: 1 

 
Usnesení č. 143 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Luboše Válu z možnosti vypracování expertní 
analýzy pro projekt č. 190/2013 (Karel Zeman – filmový dobrodruh) z okruhu výroba českého 
kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 1  Proti: 11 Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 144 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Karla Čabrádka z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 136/2013 (Válka havranů) z okruhu výroba českého kinematografického díla na 
základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 
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Usnesení č.145 

 
Rada Státní fond kinematografie zamítá vyloučení Martina Vandase z možnosti vypracování 
expertní analýzy pro projekt č. 74/2013 (Senior Quartet) z okruhu výroba českého 
kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 0  Proti: 13 Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 146 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Ivanu Pauerovou Miloševičovou z možnosti vypracování 
expertní analýzy pro projekt č. 220/2013 (Trabantem J. Amerikou) z okruhu výroba českého 
kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 147 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Ivanu Pauerovou Miloševičovou z možnosti vypracování 
expertní analýzy pro projekt č. 219/2013 (Stále spolu) z okruhu výroba českého 
kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 148 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Iva Andrleho z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 59/2013 (Dva muži ve víru doby) z okruhu distribuce kinematografického díla na 
základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 
Usnesení č. 149 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Iva Andrleho z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 60/2013 (DK) z okruhu distribuce kinematografického díla na základě námitky o 
podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 
Usnesení č. 150 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Janu Vlčkovou a Ivanu Pauerovou Miloševičovou 
z možnosti vypracování expertní analýzy pro projekt č. 141/2013 (Rodinný film) z okruhu výroba 
českého kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 151 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Richarda Němce z možnosti vypracování expertní 
analýzy pro projekt č. 152/2013 (Česká radost v českých kinech) z okruhu distribuce 
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kinematografického díla na základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 152 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Janu Vlčkovou z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 166/2013 (Gadžo) z okruhu výroba českého kinematografického díla na základě 
námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 153 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Petra Kubicu z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 149/2013 (Art Detektivka) z okruhu výroba českého kinematografického díla na 
základě námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13 Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 154 

 
Rada Státní fond kinematografie vylučuje Janu Vlčkovou z možnosti vypracování expertní analýzy 
pro projekt č. 157/2013 (Jazz Wars) z okruhu výroba českého kinematografického díla na základě 
námitky o podjatosti předložené žadatelem.  
 
Přítomných: 13  Pro: 13  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 
 


