
8. schůze Rady Státního fondu kinematografie 

4. června 2019 

 

Místo konání 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 

Datum konání 

4. června 2019   

Přítomni – Rada 

Helena Bendová, Jiří Kubíček, Jaromír Kallista, Lubor Dohnal, Marta Švecová 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Monika Bartošová, Jana Brode Kalinová 

Ověřovatel 1 

Helena Bendová 

Ověřovatel 2 

Jiří Kubíček 

Zapisovatelka  

Monika Bartošová 

 

Vedením jednání byla v nepřítomnosti předsedy a místopředsedy pověřena členka Rady Marta Švecová. 

Marta Švecová prohlásila Radu za usnášeníschopnou. 

 

1. Schválení programu jednání 

Usnesení č. 152 /2019 

Program jednání 

1. Schválení programu jednání 

2. Rozhodování o výzvách: 

a) 2018-3-2-19A Distribuce filmu 

 

Přítomných: 5 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

  



2. Rozhodování o výzvách 

Rada rozhodovala v rámci tohoto jednání o žádostech o podporu kinematografie v těchto výzvách: 

2018-3-2-19A Distribuce filmu 

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

fondu kinematografie. Následovala debata o jednotlivých žádostech. Při diskuzi nad projekty se Rada 

argumentačně vyrovnávala s posudky jednotlivých expertů a formulovala zdůvodnění pro případné rozpory. 

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

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

Výsledkem rozhodování o výzvě je tabulka s průměrným bodovým hodnocením členů Rady, bodovým 

hodnocením každého člena Rady jmenovitě, obecné priority Rady při posuzování projektů a slovní 

hodnocení každého projektu, včetně zdůvodnění případného rozporu s expertní analýzou. 

2018-3-2-19A Distribuce filmu  

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

Kubíček, Jaromír Kallista, Marta Švecová, Lubor Dohnal). Jeden se nezúčastnil (Viktor Tauš) a jeden člen 

Rady byl vyloučen pro podjatost (Petr Vítek). 

Průběh posuzování – 1. kolo 

Členové Rady obodovali projekty a své bodové hodnocení předali Kanceláři Fondu. Kancelář provedla 

výpočet bodového hodnocení a tento výpočet s bodováním jednotlivých členů Rady vrátila všem členům ke 

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

jeho bodování bylo započítáno tak, jak jej odeslal. 

Průběh posuzování – 2. kolo 

Na základě výpočtu průměrného bodového hodnocení byly projekty seřazeny od těch, které získaly 

nejvyšší průměrné hodnocení, a Rada po diskuzi schválila rozdělení finančních prostředků alokovaných v 

této výzvě. 

Usnesení č.153/2019 

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

podaných v rámci výzvy 2018-3-2-19A Distribuce filmu. 

Přítomných: 5 (Lubor Dohnal, Jiří Kubíček, Helena Bendová, Jaromír Kallista, Marta Švecová) 

Nepřítomných: 2 (Viktor Tauš, Petr Vítek) 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Příloha č. 1 — Výsledky rozhodování výzva 2018-3-2-19A Distribuce filmu 

 

Příští jednání Rady se uskuteční 19. června 2019. 

 

Helena Bendová 

 

Jiří Kubíček 


