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11. schůze Rady Státního fondu kinematografie 

25. - 27. srpna 2021 

 

Místo konání 

Program Zoom 

Datum konání 

25. - 27. srpna 2021   

Přítomni – Rada 

Helena Bendová, Ludmila Cviková, Tereza Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal, Čestmír Kopecký, Jiří Kubíček, 

Nataša Slavíková, Marta Švecová, Ondřej Zach  

Přítomni – Státní fond kinematografie  

Helena Bezděk Fraňková, Monika Bartošová, Jana Borde Kalinová, Jana Pišvejcová, Michaela Volmuthová, 

Kateřina Košická, Veronika Lengálová 

Ověřovatel 1  

Ludmila Cviková 

Ověřovatel 2 

Nataša Slavíková 

Zapisovatelka  

Monika Bartošová 

 

Předsedkyně Rady konstatovala usnášeníschopnost Rady. 

 

1. Schválení programu jednání 

Usnesení č. 488/2021 

1. Schválení programu jednání 

2. Rozhodování o výzvách:        

a) 2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu 

b) 2021-3-2-18 Distribuce filmu 

c) 2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

3. Pokračování diskuse ke KK 2022 

4. Revize formulářů ekonomických expertiz 

5. Evaluace expertů 

6. Služební cesty Rady 

7. Korespondence  

 

Přítomni: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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2. Rozhodování o výzvách 

Rada rozhodovala v rámci tohoto jednání o žádostech o podporu kinematografie v této výzvě: 

2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu 

2021-3-2-18 Distribuce filmu 

2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

 

Rada nejprve vedla zevrubnou debatu o rozhodovaných výzvách, jejich specifikách a prioritách Státního fondu 

kinematografie. Následovala debata o jednotlivých žádostech. Při diskuzi nad projekty Rada formulovala svá 

zdůvodnění. Každý člen Rady v průběhu hodnocení předložil své argumenty, které se staly podkladem k finálnímu 

hodnocení žádostí i k obecnému textu o prioritách při rozhodování konkrétní výzvy. 

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 zdůvodnění případného rozporu s expertní analýzou. 

 

2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo sedm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Ludmila 

Cviková, Čestmír Kopecký, Jiří Kubíček, Nataša Slavíková, Marta Švecová, Ondřej Zach) dva členové se 

nezúčastnili (Lubor Dohnal, Tereza Czesany Dvořáková).  

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 ke kontrole. 

Žádný z členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a každý člen si mohl ověřit, že jeho bodování 

bylo započítáno tak, jak jej odeslal. 

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. 489/2021 

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

podaných v rámci výzvy2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu. 

Přítomných: 7 (Helena Bendová, Ludmila Cviková, Čestmír Kopecký, Jiří Kubíček, Nataša Slavíková, Marta 

Švecová, Ondřej Zach) 

Nepřítomných: 2 (Lubor Dohnal, Tereza Czesany Dvořáková) 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Příloha č. 1 — Výsledky rozhodování výzva 2021-2-6-19 Výroba dokumentárního filmu 

Projekty této výzvy budou na základě usnesení Rady č. 179/2021 hrazeny ze státní dotace 2021. 
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2021-3-2-18 Distribuce filmu  

Prvního kola posuzování se zúčastnilo pět členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Čestmír Kopecký, 

Nataša Slavíková, Marta Švecová, Ondřej Zach). Čtyři členové se se nezúčastnili (Ludmila Cviková, Tereza 

Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal, Jiří Kubíček). 

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 ke kontrole. 

Žádný z členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a každý člen si mohl ověřit, že jeho bodování 

bylo započítáno tak, jak jej odeslal. 

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. 490/2021 

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

podaných v rámci výzvy2021-3-2-18 Distribuce filmu. 

Přítomných: 5 (Helena Bendová, Čestmír Kopecký, Nataša Slavíková, Marta Švecová, Ondřej Zach) 

Nepřítomných: 4 (Ludmila Cviková, Tereza Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal, Jiří Kubíček).0  

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Příloha č. 2 — Výsledky rozhodování výzva 2021-3-2-18 Distribuce filmu  

 

2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny  

Prvního kola posuzování se zúčastnilo sedm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Ludmila 

Cviková, Čestmír Kopecký, Jiří Kubíček, Nataša Slavíková, Marta Švecová, Ondřej Zach). Dva členové se se 

nezúčastnili (Tereza Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal). 

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 ke kontrole. 

Žádný z členů nevznesl proti výsledkům bodování žádné námitky a každý člen si mohl ověřit, že jeho bodování 

bylo započítáno tak, jak jej odeslal. 

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. 491/2021 

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

podaných v rámci výzvy2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na 

mezinárodní ceny. 

Přítomných: 7 (Helena Bendová, Ludmila Cviková, Čestmír Kopecký, Jiří Kubíček, Nataša Slavíková, Marta 

Švecová, Ondřej Zach) 

Nepřítomných: 2 (Tereza Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal) 

Pro: 7 
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Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Příloha č. 3 — Výsledky rozhodování výzva 2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při 

nominacích na mezinárodní ceny  

 

3. Pokračování diskuse ke KK 2022 

Rada Státního fondu kinematografie pokračovala v zevrubné diskusi o Krátkodobé koncepci na rok 2022 za 

přítomnosti ředitelky Státního fondu kinematografie Heleny Bezděk Fraňkové. Ředitelka Fondu informovala Radu 

o postupu Národního plánu obnovy. Rada vypracovala návrh rozdělení alokací a harmonogram výzev a předala jej 

Kanceláři ke zpracování. 

4. Revize formulářů ekonomických expertiz 

 

Rada Státního fondu kinematografie provedla revizi formulářů ekonomických expertiz a upravila dotazy 

v jednotlivých kategoriích hodnocení.  

Usnesení č. 492/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje úpravu formulářů ekonomických expertních analýz pro vývoj i 

výrobu. Formuláře budou použity pro analýzy výzev vyhlášených od začátku KK 2022. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Příloha č. 4 — Formulář ekonomické analýzy v okruhu vývoj 

Příloha č. 5 — Formulář ekonomické analýzy v okruhu výroba 

 

5. Evaluace expertů 

Rada Státního fondu kinematografie provedla evaluaci expertů zejména s ohledem na řádné a včasné dodávání 

expertních analýz. Rada se rozhodla navrhnout k odvolání pět expertů, kteří v předchozích šesti kvartálech 

opakovaně neodevzdali zadanou expertní analýzu bez řádné omluvy, dle Rady tak opakovaně řádně neplní svoje 

povinnosti a Rada se je rozhodla navrhnout k odvolání dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Usnesení č. 493/2021 

Rada Státního fondu kinematografie navrhuje odvolání Ivy Baslarové z pozice experta Státního fondu 

kinematografie z důvodu řádného neplnění povinností experta dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 494/2021 

Rada Státního fondu kinematografie navrhuje odvolání Víta Schmarce z pozice experta Státního fondu 

kinematografie z důvodu řádného neplnění povinností experta dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 495/2021 

Rada Státního fondu kinematografie navrhuje odvolání Andrey Slovákové z pozice experta Státního fondu 

kinematografie z důvodu řádného neplnění povinností experta dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 496/2021 

Rada Státního fondu kinematografie navrhuje odvolání Vladislava Škacha z pozice experta Státního fondu 

kinematografie z důvodu řádného neplnění povinností experta dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 497/2021 

Rada Státního fondu kinematografie navrhuje odvolání Martina Vadase z pozice experta Státního fondu 

kinematografie z důvodu řádného neplnění povinností experta dle § 22 odst. 3 písm. e) zákona č. 496/2012 Sb., o 

audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném 

znění. 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 6 

 

 

6. Služební cesty Rady 

Usnesení č. 498/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje Radní Tereze Czesany Dvořákové účast na online formě industry 

sekce festivalu CineKid. 

Přítomni: 8  

Pro: 8  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 499/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje Radní Heleně Bendové služební cestu na festival ELBE DOCK na 

3 dny (2 noci). 

Přítomni: 7  

Pro: 6  

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

7. Korespondence 

Usnesení č. 500/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 3853/2020 Smrt a dívka o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 31. 8. 2021 na 31. 12. 2022. 

Přítomni: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 501/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 3076/2019 Miko o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 1. 10. 2021na 1. 09. 2022. 

Přítomni: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení č. 502/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 4512/2021 Dřevo na příští zimu o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 30. 9. 2021 na 31. 10. 2021. 

Přítomni: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 503/2021 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 4066/2020 Potlesk o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 30. 9. 2021 na 30. 6. 2022. 

Přítomni: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

 

Příští jednání Rady se uskuteční 23.-25. září 2021. 

 

Ověřily: 

Nataša Slavíková 

Ludmila Cviková 


