
Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mall: pavla.pollvkova@fondklnematografle.cz

C.j.: 1178/2014

ROZHODNUTI O PODPOAE KINEMATOGRAFIE 

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"), 
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 pfsm. c) zákona č. 496/2012 Sb., o audlovlzuálnlch dílech a podpoře 
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále Jen „zákon"I vydává ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele 

IČ/datum narozeni 

Česká centra

Adresa sldla / trvalého pobytu/ mf sta podnikáni 

(dále Jen „žadatel") 

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt 

Evldenčni čislo projektu 

Název dotačního okruhu 

čislovýzvy 

Název projektu 
(dále jen „projekt") 

zamítá. 

223/2013 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

2013-9-2-14 

Czech That FIim 2014 

Odůvodněni 

Kancelář fondu vyhláslla v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 FIimové festivaly a 
přehlídky konané od!. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
25.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 25.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 223/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Pechánková, Mlllca, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 13 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Hodoušková, 
Markéta, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 23 body. Rada ke 
zpracovaným posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17.1.2014, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 22.1.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při 
svém posuzováni v potaz. 







Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodováni vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele I prípadné osobní slyšení a na základě těchto informaci a po vzájemné diskuzi 
každý člen Rady obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnoceni 

žádosti dosáhlo 62,44 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 lepši průměrné bodové hodnocení, a proto 
žádost nebyla podpořena. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučeni 

Proti tomuto rozhodnuti se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 • Holešovice e-mail: pav1a.polivkova@fondkinematografie.cz

t.j.: 1180/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

Rada Státního fondu kinematografie (dále Jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále Jen „Fond"), 
v souladu s ustanovením § 13 odst. l 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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnuti: 

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

Název žadatele 

lf/datum narozeni 

Adresa sldla / trvalého pobytu/ místa podnikáni 

Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace 

(dále jen "žadatel") 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

Evidenční číslo projektu 

Název dotačnlho okruhu 

flslo výzvy 

Název projektu 

(dále Jen "projekt") 

zam�á. 

231/2013 

filmový festival a přehlídka v oblastí kinematografie 

2013-9-2-14 

17. ročník SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS festival

Odůvodněni 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podáváni žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s§ 34 zákona dne 
29.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 28.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 231/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Hendrich, Vladimír, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 25 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Habartík, Radim, který 
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 16 body. Rada ke zpracovaným posudkům 
při svém projednáváni žádosti přihlédla. 

Žadatelí byly expertní analýzy zaslány dne 20.1.2014, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém Jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádřeni žadatele i případné osobní slyšení a na základě těchto informaci a po vzájemné diskuzi 
každý člen Rady obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnoceni 
žádostí dosáhlo 42,33 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 právnl nárok. 

Poučeni 

Proti tomuto rozhodnuti se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. S zákona odvolat. 

Petr Vitek 

předseda Rady Státnlho fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1181/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Lucerna - Barrandov 

IČ/datum narození  

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 
zákona dne 29.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.12.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 
235/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Vadocký, Daniel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 53 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Bilík, Petr, který svou 
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke zpracovaným posudkům při 
svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17.1.2013, aby se s nimi seznámil. 

Evidenční číslo projektu 235/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy 2013-9-2-14 

Název projektu Přehlídky a festivaly v kině Lucerna - rok 2014 

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz
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Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 58,22 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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mall: pavla.po1ivkova@fondkinematografie.cz

c'..j.: 1182/2014 

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

Rada Státního fandu 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 dllech a podpoře 
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon#) vydává ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnuti: 

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

Název žadatele Bollywood 

IČ/datum narozeni  

Adresa sídla / trvalého pobytu / mfsta podnikáni 
 
 

(dále jen „žadatel") 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

Evidenční číslo projektu 

Název dotačního okruhu 

Člslo výzvy 

Název projektu 

(dále Jen „projekt") 

zamítá. 

237/2013 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

2013-9-2-14 

Festival Bollywoodského filmu 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlldky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podáváni žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlfdka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
30.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.12.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční čfslo 237/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Klusáková, Veronika, která svou analýzu řádně odevzdala a 
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 38 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Slavik, Petr, 
který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 32 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17.1.2014, aby se s nimí seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádřeni žadatele I případné osobní slyšení a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi 
každý člen Rady obodoval projekt v příslušných kategorilch dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnoceni 
žádosti dosáhlo 55,44 bodů. 



Na základě takového bodového hodnoceni, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 7 .6.4 

Statutu žádost zamítla. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučeni 

Proti tomuto rozhodnuti se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat. 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mail; pavla.polivkova@fondkinematografle.cz

Č.j.: 1183/2014 

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

Rada Státnlho 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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnuti: 

Fond v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7 .6.6. Statutu Fondu žádost 

Název žadatele 

ff/datum narozeni 

Dům kultury Ostrov 

Adresa sídla/ tNalého pobytu/ místa podnikáni 
 

(dále Jen „žadatel") 

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt 

Evidenční číslo projektu 243/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehlldka v oblasti kinematografie 

ffslovýzvy 2013-9•2•14 

Název projektu 46. ročník dětského filmového a televiznlho festivalu Oty Hofmana
(dále jen „projekt#) 

zamítá. 

Odůvodněni 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9·2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podáváni žádosti o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlldka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s§ 34 zákona dne 
30.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.12.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční člslo 243/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Hodoušková, Markéta, která svou analýzu řádně odevzdala a 
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 36 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Habartík, 
Radim, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezl 0-40 bodů ohodnotil 18 body. Rada ke 
zpracovaným posudkům při svém projednáváni žádostí přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17.1.2014, aby se s nim[ seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednánl dne 21.2.2014 a při svém rozhodováni vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádřeni žadatele i přlpadné osobnl slyšen/ a na základě těchto informaci a po vzájemné diskuzi 
každý člen Rady obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnoceni 
žádosti dosáhlo 63,22 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 lepši průměrné bodové hodnocení, a proto 

žádost nebyla podpořena. 

Na podporu kinematografie není právni nárok. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. S zákona odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státnlho fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 • Holešovice e-mail: oavla.po1ivkova@fondkinematografie.cz

t.j.: 1184/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE 

Rada Státnlho fondu kinematografie (dále Jen „Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen „Fond"), 
v souladu s ustanovenlm § 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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

Fond v souladu s ustanoven lm § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7 .6.4. Statutu Fondu žádost 

Název žadatele 

IČ/datum narození 

EKOFILM  

Adresa sídla/ trvalého pobytu / mlsta podnikáni 

(dále jen „žadatel") 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

Evldenčni čislo projektu 

Název dotačniho okruhu 

Čislo výzvy 

Název projektu 

(dále jen „projekt") 

zamltá. 

246/2013 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

2013-9-2-14 

Mezinárodní filmový festival Voda, moře, oceány 2014, Edukofilm • ozvěny festifalů 

Odůvodněni 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádosti o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlidka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
2.12.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 29.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 246/2013. 

Dne 7.1.2014 byl vylosován obsahový expert Králik, jiří, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-
60 bodů ohodnotil 32 body. Dne 13.1.2013 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, která svou 
analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 21 body. Rada ke zpracovaným posudkům při 
svém projednáváni žádosti přihlédla. 

žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30.1.2014, aby se s nimi seznámit. Žadatel zaslal své vyjádřeni 
k expertnlm analýzám, které Fond obdržel dne 18.2.2014. Rada byla s tfmto vyjádřenlm seznámena a vzala ho při 
svém posuzováni v potaz. 



Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodováni vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy, vyjádření žadatele 1 případné osobní slyšení 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 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 ustanovenlm § 35 odst. 5 zákona odvolat. 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1185/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  TOKADA 

IČ/datum narození   

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
  

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
2.12.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 4.12.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 248/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Králík, Jiří, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 48 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 21 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 16.1.2014, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 24.1.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při 
svém posuzování v potaz. 

Evidenční číslo projektu  248/2013 

Název dotačního okruhu  filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy  2013-9-2-14 

Název projektu  Festival íránských filmů 

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz


Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 52,89 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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1186/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Dům kultury v Kroměříži 

IČ/datum narození   

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
29.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 28.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 255/2013. 

Dne 7.1.2014 byl vylosován obsahový expert Pechánková, Milica, která svou analýzu řádně odevzdaal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 32 body. Dne 13.1.2013 byl vylosován ekonomický expert Bilík, Petr, který svou 
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 33 body. Rada ke zpracovaným posudkům při 
svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 29.1.2014, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 3.2.2014. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při 
svém posuzování v potaz. 

Evidenční číslo projektu  255/2013 

Název dotačního okruhu  filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy  2013-9-2-14 

Název projektu  ARSfilm 2014 

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz


Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 62,78 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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1187/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Dům kultury v Kroměříži 

IČ/datum narození   

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
29.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 28.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 256/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Hendrich, Vladimír, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 42 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Slavík, Petr, který svou 
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 29 body. Rada ke zpracovaným posudkům při 
svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 20.1.2014, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 55,56 bodů. 

Evidenční číslo projektu  256/2013 

Název dotačního okruhu  filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy  2013-9-2-14 

Název projektu  VIVAT AMADEUS 2014 

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz


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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1188/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Dům kultury v Kroměříži 

IČ/datum narození   

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 
filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 
29.11.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 28.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 257/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Prokopová, Alena, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 34 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který 
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 23 body. Rada ke zpracovaným posudkům 
při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 16.1.2014, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 56,22 bodů. 

Evidenční číslo projektu  257/2013 

Název dotačního okruhu  filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy  2013-9-2-14 

Název projektu  MOVIENG MUSIC 2014 

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz
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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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 276 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: 1189/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Filmfest Písek 

IČ/datum narození   

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 
 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9-2-14 Filmové festivaly a 
přehlídky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 
zákona dne 2.12.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 29.11.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 
264/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Šír, Ondřej, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 54 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který 
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 31 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 16.1.2013, aby se s nimi seznámil. 

Evidenční číslo projektu  264/2013 

Název dotačního okruhu  filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

Číslo výzvy 2013-9-2-14 

Název projektu 14. Mezinárodní festival studentských filmů Písek 2014

mailto:pavla.polivkova@fondkinematografie.cz
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Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 21.2.2014 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 69 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 odvolat. 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 



Státní fond kinematografie 
telefon: 224 301 276 Dukelských hrdinů 530/47 

170 00 Praha 7 - Holešovice e-mail: pavla.polivkova@fondkinematografie.cz

C::.j.: 1190/2014 

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 ke dni 21.2.2014 toto 

rozhodnuti: 

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

Název žadatele JUNIORFEST 

lf/datum narozeni 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikáni 

 

(dále jen „žadatel") 

žadatele o poskytnuti podpory kinematografie na projekt 

Evidenční číslo projektu 266/2013 

Název dotačního okruhu filmový festival a přehl/dka v oblasti kinematografie 

flslo výzvy 2013-9-2-14 

Název projektu Mezlnárodnl filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2014 

zamltá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 23.10.2013 výzvu č. 2013-9·2•14 Filmové festivaly a 
přehl/dky konané od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu filmový festival a přehl/dka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 
zákona dne 2.12.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.12.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční čisto 
266/2013. 

Dne 13.12.2013 byl vylosován obsahový expert Slavík, Petr, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezl 0-60 bodů ohodnotil 38 body. Dne 13.12.2013 byl vylosován ekonomický expert Slavik, Petr, který 
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0•40 bodů ohodnotil 29 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednáváni žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17.1.2014, aby se s nimi seznámil. 



Rada rozhodovala o projektu na svém jednánl dne 21.2.2014 a při svém rozhodováni vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy, vyjádřeni žadatele i případné osobní slyšení a na základě těchto informaci a po vzájemné 

diskuzi každý člen Rady obodoval projekt v příslušných kategoriich dle Statutu Fondu. Průměrné bodové 
hodnocení žádosti dosáhlo 57,89 bodů. 

Na základě takového bodového hodnoceni, kdy projekt dosáhl méně než 60 bodů, Rada v souladu s článkem 
7.6.4 Statutu žádost zamltla. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučeni 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením§ 35 odst. S zákona odvolat. 
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Petr Vitek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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