Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 581/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

HONYS Motion

IČ/datum narození

24171328
Nad Zámečkem 59
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
150 00 Praha 5
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

4/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Sedmero krkavců

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 13.9.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 9.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 4/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Švoma, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pošta, Martin, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 21 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 58,19
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 586/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

J.B.J.Film

IČ/datum narození

41193695
Bítovská 1227/9
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
140 00 Praha 4
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

22/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Jan Žižka PSANEC

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 29.9.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 25.9.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 22/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Adamec, Miroslav, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 28 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Němec, Richard, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 14 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 6.1.2014, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 67,28
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 587/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Eallin TV

IČ/datum narození

27123341
Nad Slávií 1669
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
101 00 Praha 10
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

23/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Bahno, bída a bohémové

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 30.9.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 23/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Vadas, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 42 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Staníková, Daniela,

který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 19 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 7.1.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 47,73
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 592/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

K2

IČ/datum narození

49621793
Veverkova 8/1410
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
170 00 Praha 7
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

42/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Voiceband 2013

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 30.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 42/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Mathé, Ivo, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 57 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Miška, Jiří Petr, který svůj posudek

řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 9 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém
projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 55,37
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 594/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Biel, Ivan

IČ/datum narození

9/10/1946
Přemyslovská 40
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
130 00 Praha 3
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

45/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Kde domov můj

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 29.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 45/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Bernard, Jan, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 55 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Podhradský, Michal,

který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 26 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 47,28
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 597/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

DOCUfilm Praha

IČ/datum narození

28229169
N. A. Někrasova 649/2
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
160 00 Praha 6
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

49/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Rudý kovboj

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 1.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 49/2013.

Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Pavel Štingl, Jan Bernard. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 17. října 2013 a 14.
listopadu 2013.
Dne 17.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Mathé, Ivo, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 33 body. Rada ke zpracovanému posudku při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 5.1.2014, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 74
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 598/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Dowis

IČ/datum narození

02107023
Borek 67
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
254 01 Jílové u Prahy
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

51/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Jack Russel - zachránce planety

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 51/2013.
Dne 25.10.2013 byl vylosován obsahový expert Pitterman, Jiří, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 54 body. Dne 25.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Kerekesova, Katarína,

který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 10 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 6.1.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 53,82
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 599/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Fog´n ´desire films

IČ/datum narození

27583341
Voroněžská 172/24
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
101 00 Praha 10
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

54/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Amerikánka

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 24.9.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 54/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Němec, Richard, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Borovan, Pavel, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 19 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 2.1.2014, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 67,28
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 602/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

JJ Art CZ

IČ/datum narození

24256269
Eliášova 6
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
160 00 Praha 6
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

71/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Izraelské osudy

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 1.10.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 71/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Ryšavý, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 23 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Podhradský, Michal,

1

který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 21 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 38,55
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

2

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 603/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

MILK and HONEY PICTURES

IČ/datum narození

26159821
Josefská 34/6
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
118 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

75/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Lucka

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 75/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Mahdal, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 57 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Vandas, Martin, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 0 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 6.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 15.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 46,91
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 607/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Evolution Films

IČ/datum narození

27563481
Soukenická 1196/11
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
110 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

92/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Černá lhota

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 92/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Vandas, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 22 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Lamperová, Marta,

která svůj posudek řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 38 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 72,91
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 612/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

FilmBrigade

IČ/datum narození

64790771
Osadní 774/35
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
170 00 Praha 7
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

107/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Ruce vzhůru

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 1.10.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 107/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Čabrádek, Karel, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 23 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Borovan, Pavel, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 35 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 52,46
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 614/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Negativ

IČ/datum narození

64577201
Ostrovní 30
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
110 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

110/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Pat a Mat

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 110/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Slováková, Andrea, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 56 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Kerekesova, Katarína,

který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 38 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 15.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 63,64
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 618/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Nutprodukce

IČ/datum narození

28959191
Umělecká 618/7
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
170 00 Praha 7
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

114/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Dobrá hodina

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 114/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Daňhel, Jan, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 60 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Miška, Jiří Petr, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 10 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 74
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 619/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4 Statutu Fondu žádost

Název žadatele

three brothers

IČ/datum narození

43003206
Hlubočepská 35/4
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
152 00 Praha 5
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

118/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Ostravak Ostravski ve filmu!!!

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 30.9.2013. Žádosti bylo
přiděleno evidenční číslo 118/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Kastner, Jan, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 15 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Mathé, Ivo, který svůj

posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 32 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 40,19
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7.6.4
Statutu žádost zamítla.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 620/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

J&J Jakubisko Film Europe, SE

IČ/datum narození

24173711
Nad Údolím 113/72
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
147 00 Praha 4
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

122/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Zapomenutý epos

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 122/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Adamec, Miroslav, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pošta, Martin, který

1

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 19 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 65,55
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 621/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

three brothers

IČ/datum narození

43003206
Hlubočepská 35/4
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
152 00 Praha 5
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

125/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Zlatovláska

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 1.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 125/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Fleischer, Jan, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 30 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Miška, Jiří Petr, který

1

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 23 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 6.1.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 70,55
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 625/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

TAKE ONE TAKE

IČ/datum narození

28874340
Lodecká 1206 / 2
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
110 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

138/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
LEGIE

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 138/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Ryšavý, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 35 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Miška, Jiří Petr, který

svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 8 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.12.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 72,37
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________

V Praze dne 3. ledna 2014
Č.j.: 626/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi, dále jen „zákon“) vydává toto

rozhodnutí:

Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.6. Statutu Fondu žádost

Název žadatele

Verbascum

IČ/datum narození

26145057
Černá 6
Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
110 00 Praha 1
(dále jen „žadatel“)

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt
Evidenční číslo projektu

140/2013

Název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy
Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-1-2-2
Hory, má panenko

zamítá.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-1-2-2 k podávání žádostí o podporu kinematografie do
okruhu vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek
byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 140/2013.

Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Richard Němec Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 17. října 2013 a 14. listopadu
2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Štingl, Pavel, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 55 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pošta, Martin, který
svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 10. ledna 2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady
obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 60,37
bodů.
Na základě takového bodového hodnocení postoupila žádost do druhého kola. Celková finanční alokace určená
pro rozdělení v dané výzvě však byla udělena projektům, které získaly lepší průměrné bodové hodnocení, a proto
žádost nebyla podpořena.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

