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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2013 
Č.j.:                523/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  Happy Celuloid s.r.o. 

IČ/datum narození  60473151 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Na břevnovské pláni 16a, Praha 6, 169 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 5.9.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 3.9.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 1/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře.  
 

Evidenční číslo projektu  1/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Colette 
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert P. Skopal, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 23 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert P. Kot, který svůj posudek řádně 
odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 37 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 7.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 22.11.2013 . Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 
při svém posuzování v potaz. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy i vyjádření žadatele 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 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                524/2013 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  ArtCorp s.r.o. 

IČ/datum narození  27186881 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Ve struhách 1031/20, Praha 6, 160 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013  výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 1.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 1.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 33/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře. 

Evidenční číslo projektu  33/2013 

Název dotačního okruhu  distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Rok bez Magora 
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert  J.Flígl, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí           
0-60 bodů ohodnotil 35 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert M.Pošta, který svůj posudek řádně 
odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 19 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 8.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel nezaslal své vyjádření 
k expertním analýzám.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 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 48 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                525/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  Produkce Třeštíková s.r.o. 

IČ/datum narození  24152293 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Kostelní 1103/14, Praha 7, 170 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen 2.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 59/2013. 
 

Evidenční číslo projektu  59/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Dva muži ve víru doby 
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Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům 
kanceláře:.I.Andrle. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 17.10.2013. 
 
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert M. Hodoušková., která svůj posudek řádně odevzdala a projekt 
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 47 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert P. Šoba, který svůj 
posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 25 body. Rada ke zpracovaným posudkům při 
svém projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 19.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 20.11.2013 . Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 
při svém posuzování v potaz. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy i vyjádření žadatele 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  
 60 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                526/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  Bio Art Production s.r.o. 

IČ/datum narození  24126276 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Korunní 104/ A2, Praha 10, 110 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 86/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře. 

Evidenční číslo projektu  86/2013 

Název dotačního okruhu  distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy 2013-3-1-7 

Název projektu  5 Pravidel 
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert  D. Čeněk., který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 20 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert  I. Andrle, který svůj posudek 
řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 22 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 8.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel nezaslal své vyjádření 
k expertním analýzám.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 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  47 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                527/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  Evolution Films, s.r.o. 

IČ/datum narození  27563481 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Soukenická 1196/11, Praha 1, 110 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 93/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře. 

Evidenční číslo projektu  93/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Sexuální výchova v Čechách 

mailto:jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert R.Hájek., který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí  
0-60 bodů ohodnotil 46 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert  I.Andrle, který svůj posudek řádně 
odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 31 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 8.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel nezaslal své vyjádření 
k expertním analýzám. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 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 58 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                528/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  B Digital s.r.o. 

IČ/datum narození  27909859 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Pernerova 635/57, Praha 8, 186 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 106/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře. 

Evidenční číslo projektu  106/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Kandidát 
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Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert P.Šoba., který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí      
0-60 bodů ohodnotil 42 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert R.Němec, který svůj posudek 
řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 13 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 18.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 27.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 
při svém posuzování v potaz. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 
expertní analýzy i vyjádření žadatele 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  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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                163/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  love.FRAME s.r.o. 

IČ/datum narození  27994635 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Gogolova 228/8, Praha 1, 118 00 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl 
zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 163/2013. 
 
Žadatel ve své žádosti nevznesl námitku podjatosti vůči členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře. 

Evidenční číslo projektu  163/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Krásno 
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Dne 25.10.2013 byl vylosován obsahový expert P. Slavík, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 40 body. Dne 25.10.2013 byl vylosován ekonomický expert P. Šoba, který svůj posudek 
řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 14 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém 
projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 20.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel nezaslal své vyjádření 
k expertním analýzám. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 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 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 dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 
 

Dukelských hrdinů 530/47    telefon: 224 301 284 
170 00 Praha 7 - Holešovice    e-mail: jana.pisvejcova@fondkinematografie.cz 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

V Praze dne 30.1.2014 
Č.j.:                531/2014 

 
 
 

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 toto  

 
 

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

Název žadatele  Bontonfilm a.s. 

IČ/datum narození  26737493 

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání  Nádražní 344/23, Praha 5, 151 34 

(dále jen „žadatel“) 
 
 
o poskytnutí podpory kinematografie na projekt 
 

(dále jen „projekt“) 
 
zamítá. 

 
 

Odůvodnění 
 
 

Kancelář Fondu vyhlásila dne 3.9.2013 výzvu č. 2013-3-1-7 Podpora distribuce českých filmů, podpora 
distribučních projektů nebo projektů alternativní distribuce  k podávání žádostí o podporu kinematografie do 
okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.10.2013. 
Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 185/2013. 
 

Evidenční číslo projektu  185/2013 

Název dotačního okruhu  Distribuce kinematografického díla 

Číslo výzvy  2013-3-1-7 

Název projektu  Donšajni 
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Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře: 
Slavík, Andrle, Hájek, Němec, Kot. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 
17.10.2013. 
 
Dne 25.10.2013 byl vylosován obsahový expert V. Škach, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 
0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 25.10.2013 byl vylosován ekonomický expert B. Bokšteflová, která svůj 
posudek řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 34 body. Rada ke zpracovaným posudkům 
při svém projednávání přihlédla. 
 
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 25.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel nezaslal své vyjádření 
k expertním analýzám. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27.11.2013 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 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 ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.  
 
 
 
 
 

 
Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

 


