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8. schůze Rady Státního fondu kinematografie  
2. - 4. září 2015 
 

 

Místo konání 

MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 

 

Přítomni – členové Rady 

Petr Bilík, Tereza Brdečková, Lubor Dohnal, Iva Hejlíčková, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Přemysl Martinek, 

Vladimír Soják, Petr Vítek 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Kateřina Vojkůvková, Helena Bezděk Fraňková, Jana Pišvejcová, Monika Kapráliková 

 

Ověřovatel 1 

Iva Hejlíčková 

 

Ověřovatel 2 

Přemysl Martinek 

 

Zapisovatel 

Kateřina Vojkůvková 

 

 

Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 218/2015 

 

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

1. Schválení programu jednání  

2. Osobní prezentace projektů (slyšení) 

3. Podjatost Rada 

4. Rozhodování o projektech 

5. Korespondence 

6. Podjatost experti 

7. Různé  

 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2. Osobní prezentace projektů 

 

Dne 2. září 2015 proběhly osobní prezentace k žádostem o podporu kinematografie podaným v rámci výzvy: 
 

2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s českou finanční účastí 

méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) 

 

 

3. Podjatost Rada 

 

Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o podjatosti členů Rady, kteří byli označeni za podjaté a to 

v následujících výzvách:  



 

 

Strana 2 

 

 

2015-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny  

2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů 

 

Usnesení č. 219/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Ivu Hejlíčkovou podjatou v rozhodování o projektu 912/2015 

Filmový dobrodruh Karel Zeman z důvodu spolupráce s distributorem filmu. 

 

Na základě tohoto usnesení je vyloučena z posuzování všech projektů ve výzvě 2015-5-1-1  Podpora účasti 

českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny.  

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 220/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Ivu Hejlíčkovou podjatou v rozhodování o projektu 882/2015 

Filmový dobrodruh Karel Zeman z důvodu spolupráce s distributorem filmu. 

 

Na základě tohoto usnesení je vyloučena z posuzování všech projektů ve výzvě 2015-3-2-15 Podpora 

kinodistribuce českých filmů.  

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 221/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Petra Vítka podjatého v rozhodování o projektu 869/2015 Distribuce 

filmu Takovej barevnej vocas letící komety a projektu 870/2015 Distribuce filmu Amerika z důvodu spolupráce s 

distributorem filmu. 

 

Na základě tohoto usnesení je vyloučen z posuzování všech projektů ve výzvě 2015-3-2-15 Podpora 

kinodistribuce českých filmů.  

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

 

4. Rozhodování o projektech 

 

Rada rozhodovala v rámci tohoto jednání o žádostech o podporu kinematografie podaných v rámci těchto výzev 

 

2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s českou finanční účastí 

méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) 

2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů 

2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

2015-5-1-1  Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní 

ceny 
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Posuzování projektů a způsob výpočtu průměrného bodového hodnocení 

 

Rada nejprve vedla velmi podrobnou debatu o jednotlivých výzvách a prioritách Státního fondu kinematografie, 

poté debatu o jednotlivých žádostech. Při debatě o konkrétních projektech se snažila argumentačně vyrovnat také 

s posudky jednotlivých expertů a případné rozpory v diskuzi jednotliví členové zdůvodnili. V průběhu debaty byl 

veden podrobný zápis jednotlivých argumentů (anonymní), který byl podkladem k finálnímu písemnému hodnocení 

žádostí i obecných priorit při rozhodování o nich. U projektů proběhly osobní prezentace projektů a po nich druhé 

kolo debaty nad jednotlivými projekty. 

 

Výsledkem rozhodování o výzvě je tabulka s průměrným bodovým hodnocením členů Rady, obecné priority Rady 

při posuzování projektů a slovní hodnocení každého projektu včetně případného rozporu s expertní analýzou.  

 

 

2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s českou finanční 

účastí méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 9 členů Rady přítomných na jednání, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla výpočet 

bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady (anonymní) vrátila všem členům Rady 

ke kontrole. Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho bodování 

bylo započítáno tak, jak jej odevzdal. Jednotlivá bodová hodnocení byla vytištěna a uložena do obálky, kterou 

svým podpisem ověřil předseda Rady.  

 

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 této výzvě. 

 

Usnesení č. 222/2015 

 

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

podaných v rámci výzvy 2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s 

českou finanční účastí méně než 50% financování celkových výrobních nákladů). 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 1 Výsledky rozhodování výzva 2015-2-4-13 Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, 

dokumentární film (s českou finanční účastí méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) 

 

2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 9 členů Rady přítomných na jednání, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla 

výpočet bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady (anonymní) vrátila všem 

členům Rady ke kontrole. Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho 

bodování bylo započítáno tak, jak jej odevzdal. Jednotlivá bodová hodnocení byla vytištěna a uložena do obálky, 

kterou svým podpisem ověřil předseda Rady.  
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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 této výzvě. 

 

Usnesení č. 223/2015 

 

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

podaných v rámci výzvy 2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 2 Výsledky rozhodování výzva 2015-6-2-14 Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

 

2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 7 členů Rady přítomných na jednání, pro podjatost byli usnesením 

220/2015 a 221/2015 vyloučeni Iva Hejlíčková a Petr Vítek. 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla 

výpočet bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady (anonymní) vrátila všem 

členům Rady ke kontrole. Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho 

bodování bylo započítáno tak, jak jej odevzdal. Jednotlivá bodová hodnocení byla vytištěna a uložena do obálky, 

kterou svým podpisem ověřil předseda Rady.  

 

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 této výzvě. 

 

Usnesení č. 224/2015 

 

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

podaných v rámci výzvy 2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů. 

 

Přítomných: 5 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 3 Výsledky rozhodování výzva 2015-3-2-15 Podpora kinodistribuce českých filmů 

 

2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 9 členů Rady přítomných na jednání, nikdo nebyl vyloučen pro podjatost. 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla 

výpočet bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady (anonymní) vrátila všem 

členům Rady ke kontrole. Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho 
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bodování bylo započítáno tak, jak jej odevzdal. Jednotlivá bodová hodnocení byla vytištěna a uložena do obálky, 

kterou svým podpisem ověřil předseda Rady.  

 

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 této výzvě. 

 

Usnesení č. 225/2015 

 

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

podaných v rámci výzvy 2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 4 Výsledky rozhodování výzva 2015-3-3-16 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

 

2015-5-1-1  Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní 

ceny 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 7 členů Rady přítomných na jednání, pro podjatost byla na základě 

usnesení 219/2015 vyloučena Iva Hejlíčková. 

 

Průběh posuzování – 1. kolo 

 

Členové Rady obodovali jednotlivé projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla 

výpočet bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady (anonymní) vrátila všem 

členům Rady ke kontrole. Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho 

bodování bylo započítáno tak, jak jej odevzdal. Jednotlivá bodová hodnocení byla vytištěna a uložena do obálky, 

kterou svým podpisem ověřil předseda Rady.  

 

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 této výzvě. 

 

Usnesení č. 226/2015 

 

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 zahraničních festivalech nebo při 

nominacích na mezinárodní ceny. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

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

nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

 

 

5. Korespondence 
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Usnesení č. 227/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 456/2014 Roura o změnu lhůty pro dokončení z 

30.09.2015 na 31.3.2016. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 228/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 645/2014 22. MFF Praha - Febiofest 2015 o změnu 

definice projektu/ ozvěny z  30.3.-17.4. 2015 v min 15 regionálních městech 30.3.-17.4. 2015 v min 14 regionálních 

městech. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 229/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 303/2014 Hastrman o změnu lhůty pro dokončení z 

31.12.2016 na 31.12.2017. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 230/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 812/2014 A.A.Tarkovkij Krása je stále symbolem 

pravdy o změnu lhůty pro dokončení z 31.12.2015 na 31.12.2016. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 231/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 3460 Zloděj zelených koní změnu rozpočtu a 

financování dle příloh žádosti.  

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 232/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 422/2014 Na zdi o změnu lhůty pro dokončení z 

31.10.2015 na 31.7.2016. 

 

Přítomných: 6 
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Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 233/2015 

 

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

z 5 000 000 na 5 500 000 Kč a změnu max. podílu podpory na celkových nákladech projektu z 16% na 18%. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 234/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie zamítá žádost projektu 141/2013 Rodinný film o změnu lhůty pro dokončení. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 235/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 149/2013 Art detektivka o změnu lhůty pro 

dokončení z 30.11.2015 na 30.6.2016. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

6. Podjatost experti 

 

Usnesení č. 236/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie vylučuje Petra Slavíka z vypracování expertní analýzy projektu 926/2015 

ANIONT - ANImation Online Theatre z důvodu personálního spojení s festivalem Anifilm (člen programové rady), 

organizovaným žadatelem. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 237/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie nevylučuje Jiřího Králíka z vypracování expertní analýzy projektu 928/2015 

Projekt 100-2016.  

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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6. Různé 

 

Příští jednání Rady se uskuteční od 23. do 25. září 2015. 

 

Iva Hejlíčková 

Přemysl Martinek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


