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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí 
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 22. ledna 2016 
toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Film Distribution Artcam s.r.o. 

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 6.10.2015 výzvu č. 2015-9-1-26 k podávání žádostí o 
podporu kinematografie do okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem 
podána v souladu s § 34 zákona dne 5.11.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 5.11.2015. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo  1026/2015. 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

+420 224 301 287
Sona.kostalkova@
fondkinematografie.cz

Film Distribution Artcam s.r.o. 

Č.j.: 1078/2016 

Eviden ční číslo projektu  1026/2015 

Název dota čního okruhu  9. festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy 2015-9-1-26 

Název projektu Festival Oh la la! Czech Fashion Film Festival 
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Dne 09.12.2015 byl vylosován obsahový expert Veronika Klusáková, která svou analýzu řádně odevzdala a 
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 17 body. Dne  4.12.2015 byl vylosován ekonomický expert  Přemysl Šoba 
, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 22 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne  22.1.2016 aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 22.1.2016 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 46,17 bodů. 

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

Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: 

Zajímavý a netypický projekt, který propojuje nejen kinematografická díla, ale i současnou audiovizuální tvorbu 
související s módou. Bohužel Rada v žádosti postrádala řadu klíčových informací: jak přesně bude vypadat 
spolupráce s českými autory? Proč došlo k nárůstu programu a tím pádem i zvýšení celkového rozpočtu akce 
oproti loňskému ročníku? Jaké je vize rozvoje přehlídky? Co vedlo k rozhodnutí navýšit marketingové náklady 
akce a jaký význam si od toho žadatel slibuje? Rada je v nesouladu s obsahovým expertem, protože akci vnímá 
primárně pozitivně. Ekonomický posudek nebyl dodán. Především vzhledem k nejasnostem v žádosti a nízké míře 
její srozumitelnosti se Rada rozhodla projekt nepodpořit. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 22. ledna 2016 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí 
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 22. ledna 2016 
toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Film Distribution ArtCam, s.r.o. 

IČ/datum narození 26 19 80 96 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Rašínovo nábřeží 6, 128 00  Praha 2 

(dále jen „žadatel“) 

žadatele o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 

(dále jen „projekt“) 

zamítá. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 6.10.2015 výzvu č. 2015-9-1-26 k podávání žádostí o 
podporu kinematografie do okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem 
podána v souladu s § 34 zákona dne 6.11.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 5.11.2015. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 1036/2015. 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

+420 224 301 287
Sona.kostalkova@
fondkinematografie.cz

Film Distribution ArtCam, s.r.o. 
Rašínovo nábřeží 6 
128 00  Praha 2 

Č.j.:  1082/2016 

Eviden ční číslo projektu  1036/2015 

Název dota čního okruhu  9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy 2015-9-1-26 

Název projektu Czech In – Festival českého filmu ve Francii 2016 
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Dne 27.11.2015 byl vylosován obsahový expert Veronika Klusáková, která svou analýzu řádně odevzdala a 
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 30 body. Dne 4.12.2015 byl vylosován ekonomický expert Milica 
Pechánková, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 39 body. Rada ke 
zpracovaným posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30.12.2015 aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 22.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy 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 56,83 bodů. 

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

Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: 

Projekt prezentace současné české tvorby v pařížském artovém kině navazuje na již uspořádané přehlídky, které 
byly realizovány v době okolo předsednictví ČR v EU. I když má Rada důvěru především v realizační tým 
přehlídky a domnívá se, že je její uskutečnění prospěšné, žádost neposkytla Radě dostatečné informace ohledně 
dramaturgie akce, organizace slibovaných industry aktivit – jejich zacílení, obsah a obsazení – a také o rozpočtu 
akce, který byl bez komentářů, upřesňujících kam budou prostředky přesně investovány. Rada je v souladu s 
obsahovou analýzou, i když projekt ohodnotila více body. Je však v nesouladu s ekonomickým expertem a 
rozhodla se projekt nepodpořit. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 22. ledna 2016 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí 
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 22. ledna 2016 
toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  BONA, o.p.s. 

IČ/datum nar ození 

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 6.10.2015 výzvu č. 2015-9-1-26 k podávání žádostí o 
podporu kinematografie do okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem 
podána v souladu s § 34 zákona dne 06.11.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 5.11.2015. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo 1038/2015. 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

+420 224 301 287
Sona.kostalkova@
fondkinematografie.cz

BONA, o.p.s. 

Č.j.:  1083/2016 

Eviden ční číslo projektu  1038/2015 

Název dota čního okruhu  9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy 2015-9-1-26 

Název projektu Crazy Film Fest 
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Dne 27.11.2015 byl vylosován obsahový expert Pavel Skopal, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 47 body. Dne 27.11.2015 byl vylosován ekonomický expert  Daniela Staníková, 
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 21 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 8.1.2016 aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 22.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy 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 51,67 bodů. 

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

Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: 

Menší přehlídka zaměřená na prezentaci filmu v kontextu současné psychiatrie. Rada pozitivně hodnotila fakt, že 
se přehlídka koná v menším lokálním kině a rozšiřuje tak nabídku místnímu publiku. Na druhou stranu však v 
žádosti postrádala preciznější rozvahu o rozvoji přehlídky a rozšíření potencionální divácké skupiny. Rada je v 
nesouladu s obsahovým expertem a v souladu s ekonomickým. Rada se rozhodla projekt nepodpořit. 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 22. ledna 2016 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí 
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 22. ledna 2016 
toto 

rozhodnutí: 

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

Název žadatele  Film Europe s.r.o. 

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 6.10.2015 výzvu č. 2015-9-1-26 k podávání žádostí o 
podporu kinematografie do okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem 
podána v souladu s § 34 zákona dne 9.11.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 6.11.2015. Žádosti bylo 
přiděleno evidenční číslo  1042/2015. 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

+420 224 301 287
Sona.kostalkova@
fondkinematografie.cz

Film Europe s.r.o. 

Č.j.:  1085/2016 

Eviden ční číslo projektu  1042/2015 

Název dota čního okruhu  9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

Číslo výzvy 2015-9-1-26 

Název projektu Be2Can 2016 
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Dne 27.11.2015 byl vylosován obsahový expert  David Čeněk, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil  28 body. Dne 27.11.2015 byl vylosován ekonomický expert  Milica Pechánková , 
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 24 body. Rada ke zpracovaným 
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 29.12.2015 aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 22.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy 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 49,50 bodů. 

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

Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: 

Distribuční projekt společnosti Film Europe, který formou putovní přehlídky uvádí předpremiéry filmů této 
společnosti, které pak vstupují samostatně do kin. Rada se domnívá, že projekt je skutečně spíše distribučního 
charakteru, dramaturgicky je opřen pouze o výběr z hlavních soutěží zahraničních přehlídek a i když je v jeho 
rámci prezentována špička současné artové produkce, projekt je v rozporu s většinou cílů, které Rada pro tento 
okruh má. Rada je v souladu s obsahovým i ekonomickým expertem 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 22. ledna 2016 

Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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