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Č.j.: 1456/2016

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 19. února 2016
toto
rozhodnutí:
Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4. Statutu Fondu žádost
Název žadatele

Lumiere Film s.r.o.

IČ/datum narození

24271896

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Praha 4

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

Evidenční číslo projektu 1084/2015
Název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy

2015-1-6-29

Název projektu

Hrdinové

(dále jen „projekt“)

zamítá.

Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 3.11.2015 výzvu č. 2015-1-6-29 Literární příprava –
vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 3.12.2015,
správní poplatek byl zaplacen dne 3.12.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 1084/2015.
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Dne 11.12.2015 byl vylosován obsahový expert Čabrádek Karel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 20 body. Dne 11.12.2015 byl vylosován ekonomický expert Krejčí Tereza, která
svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 27 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 7.1.2016, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 19.2.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy a 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 49,11 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: Námět produkce Lumiere Film Hrdinové se ujímá relativně vděčného
tématu, jímž je generační konflikt a vyrovnávání se se stárnutím. Byť jsme svědky zajímavě rozehrané základní
situace i živých dialogických vstupů, záměr postrádá žánrovou i dramatickou ujasněnost. Pochybnosti ještě
prohloubilo slyšení před Radou Fondu, kdy se tvůrci odchýlili od původního žánrového určení a škála referenčních
filmových děl nenabídla srozumitelnou představu o předpokládaném díle. Rada je ve shodě s vyzněním obsahové
analýzy, v nesouladu s ekonomickou analýzou.

Na podporu kinematografie není právní nárok.

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

V Praze dne 19. února 2016

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

otisk kulatého razítka č.
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Barletta s.r.o.
náměstí Přátelství 1518/3
102 00 Praha 10

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 1463/2016

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 19. února 2016
toto
rozhodnutí:
Fond v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a čl. 7.6.4. Statutu Fondu žádost
Název žadatele

Barletta s.r.o.

IČ/datum narození

24180742

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

náměstí Přátelství 1518/3, 102 00 Praha 10

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

Evidenční číslo projektu 1095/2015
Název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla
Číslo výzvy

2015-1-6-29

Název projektu

Koktejl

(dále jen „projekt“)

zamítá.

Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 3.11.2015 výzvu č. 2015-1-6-29 Literární příprava –
vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 3.12.2015,
správní poplatek byl zaplacen dne 4.12.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 1095/2015.

Strana 1

Dne 11.12.2015 byl vylosován obsahový expert Fleischer Jan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 13 body. Dne 11.12.2015 byl vylosován ekonomický expert Vandas Martin, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 19 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 7.1.2016, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 19.2.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy a 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 49,89 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: Barové prostředí a ekvilibristika barmanů mohou být jistě velmi
fotogenické a mohou tvořit atraktivní zázemí hraného filmu. Aby to byl film dobrý, musel by mít silné téma,
zajímavé postavy, dramatickou zápletku a neotřelý příběh. To vše, bohužel, tento projekt postrádá. Rada se
v souladu s obsahovým expertem a bodovým hodnocením ekonomického experta rozhodla tento 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 19. února 2016

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

otisk kulatého razítka č.
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