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16. schůze Rady Státního fondu kinematografie 
28. – 30. listopadu 2018 
 

Místo konání 

Mat, Karlovo náměstí 2, Praha 27 

 

Datum konání 

28. - 30. listopadu 2018 

 

Přítomni – Rada  

Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard Němec, Marta 

Švecová, Viktor Tauš, Petr Vítek 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Helena Bezděk Fraňková, Monika Bartošová, Kateřina Košická, Jana Pišvejcová, Michala Volmuthová 

 

Ověřovatel 1 

Viktor Tauš 

 

Ověřovatel 2 

Helena Bendová 

 

Zapisovatelka 

Monika Bartošová  

 

 

Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady. 

 
1. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 441/2018 

 

Program jednání 

 

1. Schválení programu jednání 

2. Rozhodování o výzvách: 

a. 2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019 

b. 2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu 

c. 2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem 

d. 2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály 

e. 2018-3-2-19 Distribuce filmu 

f. 2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

3. Ostatní 

4. Korespondence 

 

Přítomných: 9 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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2. Rozhodování o výzvách  

 

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

 

2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019 

2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu 

2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem 

2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály 

2018-3-2-19 Distribuce filmu 

2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

 

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. 

 

2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019 

 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo osm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír Kallista, 

Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Petr Vítek, Richard Němec, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková), jeden člen se jednání 

nezúčastnil (Marta Švecová). 

 

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. 442/2018 

 

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

podaných v rámci výzvy 2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019. 

 

Přítomných: 8 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard 

Němec, Petr Vítek, Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 1 (Marta Švecová) 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 1 — Výsledky rozhodování výzva 2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019 

 

Alokace výzvy byla rozdělena v celé výši. 
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2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo všech devět členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír 

Kallista, Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Marta Švecová, Petr Vítek, Richard Němec, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková). 

 

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. 443/2018 

 

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

podaných v rámci výzvy 2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu. 

 

Přítomných: 8 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard 

Němec, Petr Vítek, Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 1 (Marta Švecová) 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 2 — Výsledky rozhodování výzva 2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu 

 

Projekt 2749/2018 HRA bude na základě usnesení Rady č. 52/2016 hrazen ze státní dotace 2016. Projekt 

2756/2018 Havel bude na základě usnesení Rady č. 238/2017 částečně hrazen ze státní dotace 2017 do výše 

jejího zůstatku 4 300 000 korun, zbytek podpory tohoto projektu ve výši 10 200 000 korun bude na základě 

usnesení Rady č. 202/2018 hrazen ze státní dotace 2018. Ostatní podpořené projekty budou celé hrazeny na 

základě usnesení Rady č. 202/2018 ze státní dotace 2018. 

 

Alokace výzvy byla rozdělena v celé výši. 

 

2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem 

 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo sedm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír 

Kallista, Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Marta Švecová, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková), dva členové Rady byli 

vyloučeni pro podjatost (Petr Vítek, Richard Němec). 

 

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. 
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Usnesení č. 444/2018 

 

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

podaných v rámci výzvy 2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem. 

 

Přítomných: 6 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 3 (Marta Švecová, Petr Vítek, Richard Němec) 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 3 — Výsledky rozhodování výzva 2018-3-3-21 Distribuční projekty - práce s publikem 

 

Alokace výzvy nebyla rozdělená v celé výši, z celkové částky alokované pro výzvu zbylo 370 000 Kč. 

 

2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály 

 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo všech devět členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír 

Kallista, Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Marta Švecová, Petr Vítek, Richard Němec, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková). 

 

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. 445/2018 

 

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

podaných v rámci výzvy 2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály. 

 

Přítomných: 8 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard 

Němec, Petr Vítek, Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 1 (Marta Švecová) 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 4 — Výsledky rozhodování výzva 2018-6-3-22 Periodické publikace a internetové portály 

 

Alokace výzvy nebyla rozdělená v celé výši, z celkové částky alokované pro výzvu zbylo 400 000 Kč. 

 

2018-3-2-19 Distribuce filmu 

 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo osm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír Kallista, 

Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Marta Švecová, Richard Němec, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková), jeden člen Rady 

byl vyloučen pro podjatost (Petr Vítek). 
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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. 446/2018 

 

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

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

 

Přítomných: 7 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard 

Němec, Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 2 (Petr Vítek, Marta Švecová) 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 5 — Výsledky rozhodování výzva 2018-3-2-19 Distribuce filmu 

 

2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

 

Prvního kola posuzování se zúčastnilo osm členů Rady přítomných na jednání (Helena Bendová, Jaromír Kallista, 

Jiří Kubíček, Lubor Dohnal, Marta Švecová, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková, Petr Vítek), jeden člen Rady byl 

nepřítomen (Richard Němec). 

 

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. 447/2018 

 

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

podaných v rámci výzvy 2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech. 

 

Přítomných: 7 (Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Petr Vítek, 

Viktor Tauš) 

Nepřítomných: 2 (Richard Němec, Marta Švecová) 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 6 — Výsledky rozhodování výzva 2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech 
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3. Ostatní 

 

Setkání s ministrem kultury 

 

Rada Státního fondu kinematografie na jednání pozvala ministra kultury Antonína Staňka. Prezentovala, jak 

vypadá systém rozhodování Rady o projektech, bodování a jednání. 

 

Povinnost zasílat roční hlášení o příjmech u projektů, které byly podpořené Státním fondem ČR pro 

podporu a rozvoj české kinematografie 

 

Usnesení č. 448/2018 

 

Rada schvaluje zrušení podmínky pro podávání ročních hlášení o příjmech u všech projektů, které byly podpořené 

Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie. Zrušení této podmínky je explicitně podmíněno 

tím, že příjemce doručil všechna hlášení od podpisu smlouvy k datu zrušení této povinnosti, tedy konče rokem 

2018 včetně. 

 

Přítomných: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

4. Korespondence 

 

Usnesení č. 449/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 2495/2018 Krvavá nevěsta o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 30. 11. 2018 na 28. 2. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 450/2018 

  

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1995/2017 Krastí o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 31. 03. 2019 na 31. 09. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 451/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu č. 2833 Bella Mia o změnu splátkového kalendáře a 

to tak, že žadatel splatí 0,5 mil. korun v roce 2018, 1 mil. korun v roce 2019, 1,5 mil. korun v roce 2020 a 1 mil. 

korun v roce 2021. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 452/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 2026/2017 Benzína Dehtov o změnu maximální 

intenzity veřejné podpory z 60 % na 65 %. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 453/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1944/2017 Město na řece o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 28. 2. 2019 na 28. 12. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 454/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1076/2015 Fany byla při tom o změnu maximální 

intenzity veřejné podpory z 60 % na 76 %. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 455/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1216/2016 Edice životopisu herce Antonína 

Vaverky - Ivan Klimeš o změnu lhůty pro dokončení projektu z 31. 12. 2018 na 31. 12. 2019.  

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 456/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1805/2017 Rulaman o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 28. 2. 2019 na 31. 8. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 457/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 1258/2016 Runner o změnu lhůty pro dokončení 

projektu z 31. 12. 2018 na 31. 5. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 458/2018 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje žádost projektu 2501/2018 Jeho slovo, její slovo o změnu lhůty pro 

dokončení projektu z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019. 

 

Přítomni: 8 

Pro: 8 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Příští jednání Rady se uskuteční 13. prosince 2018. 

 

 

 

Viktor Tauš 

 

 

Helena Bendová 


