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14. schůze Rady Státního fondu kinematografie  
24.-26. srpna 2016 
 

Místo konání 

MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 

 

Přítomni – členové Rady 

Petr Bilík, Lubor Dohnal, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Přemysl Martinek, Richard Němec, Petr Vítek 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Kateřina Vojkůvková, Jana Pišvejcová, Pavla Polívková, Helena Bezděk Fraňková 

 

Ověřovatel 1 

Jiří Kubíček 

 

Ověřovatel 2 

Iva Hejlíčková 

 

Zapisovatel 

Kateřina Vojkůvková 

 

 

Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 211/2016 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Podjatost Rada 

3. Rozhodování o projektech 

4. Korespondence  

5. Různé 

 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2. Podjatost Rady 

 

Rada Státního fondu kinematografie rozhodovala o podjatosti členů Rady, kteří byli označeni v dotčených 

žádostech a zároveň se sami označili za podjaté a to v následujících výzvách 2016-3-2-12 Podpora distribuce 

českých filmů a 2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů. 

 

Usnesení 212/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie neshledává Richarda Němce podjatým v rozhodování o projektech podaných 

společností Bontonfilm a.s. 1360/2016 Podpora digitální distribuce českých audiovizuálních děl (David), 

1361/2016vPodpora digitální distribuce českých audiovizuálních děl (Baron Prášil), 1362/2016 Podpora digitální 

distribuce českých audiovizuálních děl (Padesátka), 1353/2016 Distribuce celovečerního filmu Lucie:Příběh jedný 

kapely a 1352/2016 Distribuce celovečerního filmu Pírko, protože nepovažuje žadatelem uváděný argument 

„kolize producentských zájmů“ za relevantní. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení 213/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Petra Vítka podjatého v rozhodování o projektech číslo 1310/2016 

Distribuce filmu Je to jen konec světa, 1311/2016 Distribuce filmu Tohle je náš svět, 1312/2016 Distribuce filmu 

Neonový býk, 1313/2016 Distribuce filmu Paterson a 1314/2016 Distribuce filmu Komorná, protože je provázán se 

žadatelem projektu společností Aerofilms. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení 214/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Ivu Hejlíčkovou podjatou v rozhodování o projektu číslo 1323/2016 

Distribuce filmu Kluk ve světě příšer, protože s žadatelem Asociací českých filmových klubů spolupracuje na jiných 

projektech. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení 215/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie neshledává Richarda Němce podjatým v rozhodování o projektech podaných 

společností Bontonfilm a.s. 1354/2016 Distribuce celovečerního filmu Carol, 1355/2016 Distribuce celovečerního 

filmu Čistič, 1356/2016 Distribuce celovečerního filmu Hardcore Henry, 1357/2016 Distribuce celovečerního filmu 

Nejkrásnější den a 1358/2016 Distribuce celovečerního filmu Bella a Sebastián:Dobrodružství pokračuje, protože 

nepovažuje žadatelem uváděný argument „kolize producentských zájmů“ za relevantní. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

3. Rozhodování o projektech 

 

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

 

2016-3-2-12 Podpora distribuce českých filmů 

2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

2016-1-4-14 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film 

2016-5-1-1  Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny 

 

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 

předložil každý člen své argumenty, které byly podkladem k finálnímu písemnému hodnocení žádostí i k 

obecnému textu o prioritách při rozhodování konkrétní výzvy.  
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Výsledkem rozhodování o výzvě je tabulka s průměrným bodovým hodnocením členů Rady, bodovým 

hodnocením každého člena Rady jmenovitě, obecné priority Rady při posuzování projektů a slovní hodnocení 

každého projektu včetně případného rozporu s expertní analýzou.  

 

2016-3-2-12 Podpora distribuce českých filmů 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 7 členů Rady přítomných na jednání, 2 členové Rady (Richard Němec a 

Jan Svěrák) se jednání Rady nezúčastnili, 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 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. 216/2016 

 

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

podaných v rámci výzvy 2016-3-2-12 Podpora distribuce českých filmů. 

 

Přítomných: 7 

Nepřítomných: 2 (Richard Němec, Jan Svěrák) 

Pro: 7 (Petr Bilík, Přemysl Martinek, Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Petr Vítek, Iva Hejlíčková a Zuzana Kopečková) 

Proti: 0 

 

Příloha č. 1 Výsledky rozhodování výzva 2016-3-2-12 Podpora distribuce českých filmů 

 

2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 5 členů Rady přítomných na jednání, 2 členové Rady (Richard Němec, 

Jan Svěrák) se hodnocení projektů nezúčastnili, pro podjatost byl vyloučen Petr Vítek (usnesení 213/2016) a Iva 

Hejlíčková (usnesení 214/2016). 

 

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 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. 217/2016 

 

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

podaných v rámci výzvy 2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 
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Přítomných: 5 

Nepřítomných: 2 (Richard Němec, Jan Svěrák) 

Podjatost: 2 (Petr Vítek, Iva Hejlíčková) 

Pro: 5 (Lubor Dohnal, Přemysl Martinek, Jiří Kubíček, Petr Bilík a Zuzana Kopečková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 2 Výsledky rozhodování výzva 2016-3-3-13 Podpora kinodistribuce zahraničních filmů 

 

2016-1-4-14 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní hraný film 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 7 členů Rady přítomných na jednání, 2 členové Rady (Richard Němec, 

Jan Svěrák) se hodnocení projektů nezúčastnili, 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 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. 218/2016 

 

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

podaných v rámci výzvy 2016-1-4-14 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře pro celovečerní 

hraný film 

 

Přítomných: 7 

Nepřítomných: 2 (Richard Němec, Jan Svěrák) 

Pro: 7 (Lubor Dohnal, Přemysl Martinek, Jiří Kubíček, Petr Bilík, Petr Vítek, Iva Hejlíčková a Zuzana Kopečková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 3 Výsledky rozhodování výzva 2016-1-4-14 Literární příprava – podpora vytvoření původního scénáře 

pro celovečerní hraný film 

 

Projekty této výzvy budou na základě usnesení Rady č. 52/2016 hrazeny ze státní dotace. 

 

2016-5-1-1  Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní 

ceny 

 

1. kola posuzování projektů se zúčastnilo 7 členů Rady přítomných na jednání, 2 členové Rady (Richard Němec, 

Jan Svěrák) se hodnocení projektů nezúčastnili, 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 vrátila všem členům Rady ke kontrole. 

Žádný ze členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a mohl ověřit, že jeho bodování bylo 



 

 

Strana 5 

 

 

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. 219/2016 

 

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

podaných v rámci výzvy 2016-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominaci 

na mezinárodní ceny 

 

Přítomných: 7 

Nepřítomných: 2 (Richard Němec, Jan Svěrák) 

Pro: 7 (Lubor Dohnal, Přemysl Martinek, Jiří Kubíček, Petr Bilík, Petr Vítek, Iva Hejlíčková a Zuzana Kopečková) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 4 Výsledky rozhodování výzva 2016-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech 

nebo při nominaci na mezinárodní ceny 

 

4. Korespondence 

 

Usnesení č. 220/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 812/2015 Vydání knihy A.A.Tarkovského Krása je 

stále symbolem pravdy o změnu lhůty pro dokončení z 31.12.2016 na 31.12.2017. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 221/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 930/2015 Na krátko o změnu lhůty pro dokončení z 

30.6.2017 na 30.12.2017 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 222/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 692/2015 Zpracování pozůstalosti kameramana 

Jaroslava Kučery o změnu změna definice projektu, čl. 3.6. Odborný doprovodný program: monografická výstava 

o díle J. Kučery v Domě fotografie Galerie Hl. m. Prahy, který z rozhodnutí vypouští a zároveň schvaluje změnu 

lhůty pro dokončení projektu z 31.10.2016 na 31.12.2016. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 223/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 955/2015 Na film!: Výstava 1 a 2 o změnu definice 

projektu z Výstava 1: červen 2016 - prosinec 2016, Výstava 2: únor 2017 - září 2017 na Výstava 1: listopad 2016 - 

duben 2017, Výstava 2: červen 2017 - prosinec 2017 a zároveň schvaluje změnu lhůty pro dokončení z 

31.12.2017 na 31.3.2018. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 224/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1163/2016 Malý Pán 2 o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 31.10.2016 na 31.1.2017. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 225/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1004/2015 V paprscích slunce o změnu data 

premiéry z 17.2.2016 na 14.4.2016. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 226/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 438/2014 Všechno bude fajn o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 30.9.2016 na 30.9.2017. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 227/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 564/2014 Nic jako dřív o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 31.10.2016 na 31.3.2017. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 228/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 891/2015 Domestik o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 31.3.2017 na 30.9.2017. 
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Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 229/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 790/2015 S mámou venku o změnu maximální 

intenzity veřejné podpory z 50% na 53%. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 230/2016 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1201/2016 Nebe o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 31.10.2016 na 28.2.2018, oprava z moci úřední. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

5. Různé 

 

 

Příští jednání Rady se uskuteční ve dnech 6.-8. září 2016. 

 

 

Jiří Kubíček 

 

Iva Hejlíčková 


