
Zápis z jednání a hlasování per rollam 

23. dubna 2018 
 

Místo konání 

hlasování per rollam 

Datum konání 

23. dubna 2018 

Přítomni – Rada: 

Iva Hejlíčková, Přemysl Martinek, Petr Vítek, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard 
Němec, Lubor Dohnal, Petr Bilík 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Monika Bartošová 

Zapisovatelka 

Monika Bartošová  

 

Program jednání 

1. Podjatost experta ve výzvě 2018-3-1-3 Distribuce filmu – hlasování per rollam 

2. Podjatost Rady ve výzvě 2018-3-1-3 Distribuce filmu – hlasování per rollam 

 

Rada přistoupila k hlasování per rollam v otázce rozhodnutí o podjatosti experta a radního ve vztahu 

k projektům ve výzvě 2018-3-1-3 Distribuce filmu. Toto hlasování inicioval předseda Rady Přemysl 

Martinek. Tajemnice Rady rozeslala a emailové adresy určené radními k hlasování per rollam návrh 

tohoto protokolu o hlasování per rollam (zápisu) a návrhy jednotlivých usnesení, a tudíž se má za to, 

že všem bylo doručeno. Ve lhůtě stanovené čl. 3.2.5.8 statutu Státního fondu kinematografie nebyl 

doručen nesouhlas s projednáváním per rollam ze strany žádného člena rady s projednáváním per 

rollam.  

Lhůta pro hlasování byla stanovena na 23. 4. 2018 ve 23:59:59 a v této lhůtě byly na emailovou 

adresu kanceláře doručeno sedm odpovědí členů Rady.  

 

Konkrétně byli členové Rady vyzvání, aby se vyjádřili k tomuto návrhu rozhodnutí s těmito výsledky 

hlasování:  

1. Podjatost experta ve výzvě 2018-3-1-3 – hlasování per rollam 

Usnesení č. 144/2018 

Rada Státního fondu kinematografie vylučuje Iva Andrleho z vypracování expertní analýzy projektu 

2484/2018 Distribuce filmu Lovelingz důvodu, že expert je jednatelem žadatele. 

Přítomni: 7  

Pro: 7 (Iva Hejlíčková, Přemysl Martinek, Petr Vítek, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, 



Richard Němec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

2. Podjatost Rady ve výzvě – hlasování per rollam 

Usnesení č. 145/2018 

Rada Státního fondu kinematografie shledává Petr Vítka podjatého v rozhodování o projektu 

2484/2018 Distribuce filmu Lovelingz, protože je personálně propojen s žadatelem. 

Přítomni: 7 

Pro: 7 (Iva Hejlíčková, Přemysl Martinek, Petr Vítek, Viktor Tauš, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, 

Richard Němec) 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Za den hlasování se považuje den 23. 4. 2018, který byl posledním dnem lhůty pro hlasování. 

Následně lze konstatovat, že oba návrhy byly přijaty tak, jak je uvedeno u jednotlivých hlasování. Kdy 

pro přijetí je třeba, aby se hlasování zúčastnilo alespoň pět členů Rady s pro přijetí jednotlivého 

návrhu se vyjádří nadpoloviční většina členů Rady, kteří se zúčastnili hlasování. 

 

 

 

 

 


