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33. schůze Rady Státního fondu kinematografie  
18.-19. února 2015 
 

 

Místo konání 

MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 

 

Přítomni – členové Rady 

Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková PhD, Mgr. Pavel Dragoun, Jaromír Kallista, 

Ludvík Klega, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, Mgr. Vladimír Soják, Jana Škopková, Zdena 

Štěpánková, Bc. Petr Vítek, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. 

 

Omluveni - členové Rady 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Pavla Polívková, Kateřina Vojkůvková, Marek Loskot 

 

Ověřovatel 1 

Ludvík Klega 

 

Ověřovatel 2 

Sylva Legnerová 

 

Zapisovatel 

Kateřina Vojkůvková 

 

 

Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 63/2015 

 

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

1. Schválení programu jednání  

2. Osobní prezentace projektů 

3. Podjatost radních 

4. Rozhodování o projektech 

5. Korespondence 

6. Různé 

 

Přítomných: 8 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

 

2. Osobní prezentace projektů 

 

Dne 18. února 2015 proběhly osobní prezentace k žádostem o podporu kinematografie podaným v rámci této 

výzvy 

 

2014-1-6-30 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film 3. Podjatost 

radních 
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3. Podjatost radních 

 

Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o podjatosti členů Rady, kteří byli označeni anebo se sami 

označili za podjaté v rámci výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. 

prosince 2015. 

 

Usnesení č. 64/2014 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Petra Vítka podjatým v rozhodování o projektech 666/2014 XVI. 

Queer filmový festival Mezipatra a 642/2014 17. Jeden svět z důvodu organizace obou festivalů v objektu kina 

Světozor, jehož provozovatelem je společnost, ve které Petr Vítek zastává pozici jednatele. Z tohoto důvodu je 

vyloučen z posuzování všech projektů ve výzvě 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 

2015 do 31. prosince 2015. Petr Vítek se za podjatého označil sám.  

 

Přítomných: 12 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

 

Usnesení č. 65/2014 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Jaromíra Kallistu podjatým v rozhodování o projektu 655/2014 

Famufest 2015 z důvodu organizace tohoto ročníku Famufestu svými žáky, které vyučuje na Famu. Z tohoto 

důvodu je vyloučen z posuzování všech projektů ve výzvě 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. 

ledna 2015 do 31. prosince 2015. Jaromír Kallista se za podjatého označil sám. 

 

Přítomných: 12 

Pro: 7 

Proti: 1 

Zdržel se: 4 

 

Tereza Czesany Dvořáková vysvětlila vztah Národního filmového archivu, ve kterém zastává pozici ředitelky 

sekce neaudiovizuálních sbírek, ke dvěma žádostem v okruhu festivaly, v nichž je spolupráce s Archivem 

zmiňována.  

 

„V případě projektu 643/2014 Český a slovenský filmový festival v Austrálii a Ausiie Film Fest se jedná o projekt, 

který je řešen s jinou organizační složkou NFA, na jeho konání nemam žádný vliv, zájem, ani žádné informace. 

 

V případě projektu 627/2014 Kamera Oko festival v projektu deklaruje spolupráci s filmovou výchovou NFA. 

Fakticky se vsak bude jednat o spolupráci s Free Cinema o.p.s. Zároveň tato spolupráce v době schvalování 

podpory nebyla mezi oběma partnery projednána ani přislíbena. Samozřejmě nebyla podepsána žádná smlouva o 

spolupráci. 

 

Z těchto důvodů se nepovažuji za podjatou.“ 

 

4. Rozhodování o projektech 

 

Dne 19. února 2015 rozhodovala Rada o žádostech o podporu kinematografie podaných v rámci těchto výzev:  

 

2014-1-6-30 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film 

2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní 

ceny 

 

2014-1-6-30 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 12 členů Rady, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. 
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2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

 

Na základě usnesení Rady č. 64/2015 a 65/2015 byl z posuzování vyloučen Petr Vítek a Jaromír Kallista. 1. kola 

posuzování projektů se zúčastnilo 10 členů Rady. 

 

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na 

mezinárodní ceny 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 12 členů Rady, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. 

 

Posuzování projektů a způsob výpočtu průměrného bodového hodnocení 

 

Rada se pro toto jednání Rady rozhodla pro následující systém způsobu výpočtu průměrného bodového 

hodnocení.  

 

Ze členů Rady byl zvolen hlavní skrutátor Vladimír Soják a dva pomocní skrutátoři Zuzana Kopečková a Pavel 

Dragou, kteří svým podpisem ověří každý odevzdaný arch ve všech třech výzvách a jsou zodpovědní za to, že 

v každé výzvě nepodal žádný přítomný člen více než jeden formulář bodovacího hodnocení.  

 

Každý člen Rady odevzdá skrutátorům bodové hodnocení vytištěné na formuláři a zároveň jej odevzdá 

elektronicky. Skrutátoři provedou součet elektronické verze bodového hodnoceni. Poté zalepí obálky a svými 

podpisy ověří, že v obálkách jsou originální formuláře bodového hodnocení. Výsledné bodové hodnocení bude 

vypracováno ve dvou paré, obě budou podepsány všemi třemi skrutátory. Jedno paré bude před zalepením 

vloženo do obálky s jednotlivými bodovacími archy Druhé paré se odevzdá Tajemníkovi Rady, který svým 

podpisem potvrdí převzetí. Spolu s tímto paré předá Rada Kanceláři také elektronickou verzi výsledků, která je 

podkladem pro druhé kolo posuzování žádostí. Obálky budou uloženy v sídle Státního fondu kinematografie. 

 

Usnesení č. 66/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje Vladimíra Sojáka, Zuzanu Kopečkovou a Pavla Dragouna jako 

skrutátory celkového průměrného bodového hodnocení třech výzev projednávaných na tomto jednání Rady. 

 

Přítomných: 10 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 3 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení na místě vytiskli a předali zvoleným 

skrutátorům a zároveň jim poskytli elektronickou verzi.  

 

Průběh posuzování – 2. kolo 

 

Na základě výpočtu průměrného bodového hodnocení byly projekty seřazeny od těch, které získaly nejvyšší 

průměrné hodnocení, a Rada po diskuzi schválila rozdělení finančních prostředků alokovaných v jednotlivých 

výzvách. 

 

Usnesení č. 67/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje rozdělení finančních prostředků v rozhodování o projektech 

podaných v rámci výzvy 2014-1-6-30 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní 

hraný film. 

 

Přítomných: 12 

Pro: 12 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 1 Výsledky rozhodování výzva 2014-1-6-30 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře 

pro celovečerní hraný film 

 

Usnesení č. 68/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje rozdělení finančních prostředků v rozhodování o projektech 

podaných v rámci výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. 

 

Přítomných: 10 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Příloha č. 2 Výsledky rozhodování výzva 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 

31. prosince 2015. 

 

Usnesení č. 69/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje rozdělení finančních prostředků v rozhodování o projektech 

podaných v rámci výzvy 2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci 

na mezinárodní ceny. 

 

Přítomných: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 3 Výsledky rozhodování výzva 2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech 

nebo při nominaci na mezinárodní ceny. 

 

5. Korespondence 

 

Usnesení č. 70/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 379/2014 Píseň pro Olofa o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 31. prosince 2015 na 31. prosince 2016. 

 

Přítomných: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 71/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost projektu 141/2013 Rodinný film o změnu výše podpory a 

maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu.  

 

Přítomných: 12 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

 

Usnesení č. 72/2015 

 



 

 

Strana 5 

 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 426/2014 Polednice o změnu definice projektu – 

autor scénáře z Jiří Sádek na Michal Samir. 

 

Přítomných: 12 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 2 

 

Usnesení č. 73/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost projektu 309/2014 Menandros a Thais o změnu výše podpory 

a maximálního podílu dotace na celkových nákladech projektu. 

 

Přítomných: 11 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 74/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 190/2013 Karel Zeman – filmový dobrodruh o 

změnu maximální intenzity veřejné podpory z 60% na 75%. 

 

Přítomných: 11 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Kancelář Fondu informovala Radu, že obdržela odvolání žadatele Miloše Zábranského proti rozhodnutí Rady 

v případě jeho žádosti 591/2014 Apoštol odpuštění. Kancelář Fondu bez dalšího postupuje toto odvolání 

Ministerstvu kultury jako svému nadřízenému správnímu orgánu. 

 

6. Různé 

 

Výzvy únor 2015 

 

Rada obdržela od Kanceláře vypracované výzvy, které mají být dle schválené časové osy vyhlášeny na konci 

února 2015. Datum pro odevzdání připomínek k výzvám je 23. února 2015.  

 

Výroční zpráva 

 

Rada byla informována o své povinnosti vypracovat část výroční zprávy o své činnosti za předchozí kalendářní 

rok. Datum pro zaslání podkladů jednotlivých členů Rady předsedovi Rady Petru Vítkovi k výroční zprávě je nově 

27. února 2015. Termín pro odevzdání této části výroční zprávy kanceláři j 9. března 2015 k finálnímu sestavení 

celé výroční zprávy. Výroční zpráva musí být schválena na posledním jednání Rady v březnu. 

 

 

Předseda Rady 

 

Petr Vítek 

 

 

Ověřovatelé 

 

Ludvík Klega 

 

Sylva Legnerová 


