
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.: 318/2014 

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 Outdoor films 

IČ/datum narození  

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

(dále jen „žadatel“) 

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 17.9.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 6.9.2013. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 11/2013. 

Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Skopal, Pavel, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 49 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který 

Evidenční číslo projektu 11/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy 2013-9-1-12 

Název projektu Mezinárodní festival outdoorových filmů - 11. ročník 2013 
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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 6.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 14.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 
při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 28. listopadu 2013 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 59,18 
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 
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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.: 325/2014 

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 AXMAN PRODUCTION 

IČ/datum narození  

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
 

(dále jen „žadatel“) 

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 100/2013. 

Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře: 
Jiří Flígl. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 17. října 2013 a 14. listopadu 2013. 

Evidenční číslo projektu 100/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy 2013-9-1-12 

Název projektu FILMASIA 
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Králík, Jiří, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 20 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, 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 6.11.2013, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 28. listopadu 2013 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 53,64 
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 
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Státní fond kinematografie 
telefon: 725 818 467 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 • Holešovice e-mail: kateri na. vojkuvkova@fondki nem atografie.cz

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

V Praze dne 3. ledna 2014 
c'..j.: 326/2014 

Rada Státnfho 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 Dům kultury Hodonín 

IČ/datum narození 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

 

(dale jen „žadatel") 

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

Evidenční číslo projektu 

Název dotačního okruhu 

Číslo výzvy 

Název projektu 

(dále jen „projekt") 

zamítá. 

126/2013 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

2013·9·1·12 

XV. ročník Semináře asijských filmů• Japonsko

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013·9·1·12 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2013. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 126/2013. 

Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Sedláček, Jaroslav, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 32 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Habartík, Radim, 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 18.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 21.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 
při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 28. listopadu 2013 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 53,09 
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 Vitek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
telefon: 725 818 467 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mail: katerina. vojkuvkova@fondkinematografie.cz

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

V Praze dne 3. ledna 2014 
Č.j.: 327/2014 

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 Dům kultury Hodonín 

IČ/datum narození  

Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání 

(dále jen „žadatel") 

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

Evidenční číslo projektu 127/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Č íslo výzvy 2013-9-1-12 

Název projektu XX. ročník Semináře ruských filmů

(dále jen „projekt") 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2013. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 127 /2013. 

Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Škach, Vladislav, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Čermáková, Zdena, 
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který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 40 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání přihlédla. 

Žadateli byly expertní posudky zaslány dne x, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 28. listopadu 2013 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 58,45 
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. 

2 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 725 818 467 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

V Praze dne 3. ledna 2014 
Č.j.: 329/2014 

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 audiovizí, 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 EKOFEST 

IČ/datum narození  

Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání 

(dále jen „žadatel") 

o poskytnutí podpory kinematografie na projekt

Evidenční číslo projektu 132/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblastí kinematografie 

Č íslo výzvy 2013-9-1-12 

Název projektu NOIR FILM KOKOŘIN 2013 

(dále jen „projekt") 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila dne 3. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 132/2013. 

Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře: 
x x x. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 17. října 2013 a 14. listopadu 2013. 
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Dne 17.10.2013 byl vylosován obsahový expert Vadocký, Daniel, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 39 body. Dne 17.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, 
který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 11 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání přihlédla. 

Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 13.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne . Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při svém 
posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 28. listopadu 2013 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 45, 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 
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