Etický kodex Rady Státního fondu kinematografie
Členové Rady se rozhodli vytvořit etický kodex, protože považují za nutné specifikovat obecná i konkrétní pravidla
pro nestranné a objektivní působení v Radě. Smyslem tohoto kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru
veřejnosti v Radu Fondu a v tuto instituci jako celek.
Všechny body etického kodexu jsou v souladu se zákonem, některé však nad rámec zákona či jiných předpisů
omezují či definují činnost člena Rady. Důvodem pro vytvoření pravidel nad rámec zákona jsou dlouhodobé
nejasnosti při výkonu mandátu, nesnadné ukotvení etických pravidel legislativními prostředky i snaha o
transparentní jednání.
Obecná ustanovení
1. Člen Rady vykonává svou funkci dle svého nejlepšího svědomí a bez ohledu na svá předchozí zaměstnání či
jiné pracovní vztahy.
2. Člen Rady vykonává svou funkci profesionálně, objektivně a nestranně a bez sledování osobních zájmů. Při
rozhodování nesmí člen Rady preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či
negativními vztahy ke konkrétním žadatelům.
3. Člen Rady je povinen žadatelům a veřejnosti předkládat objektivní informace o průběhu rozhodování a
koncepční práci Rady. To však není a nesmí být v rozporu s povinností dodržovat mlčenlivost o jednotlivých
konkrétních detailech žádostí či projednávaných věcí. Zároveň však povinnost mlčenlivosti nemůže být
záminkou pro neinformování odborné veřejnosti o práci Rady a utajování postupů a principů rozhodování či
další práci člena Rady.
4. Člen Rady je povinen své argumenty při rozhodování o projektech sdělit v diskuzi ostatním členům Rady tak,
aby písemné hodnocení projektů, které obdrží každý žadatel, mohlo odrážet postoje celé Rady a bylo tak
v souladu s bodovým hodnocením Rady. Stejně tak je člen Rady povinen odůvodnit své postoje při
projednávání ostatních materiálů tak, aby bylo ostatním členům Rady i veřejnosti zřejmé, proč hlasuje pro či
proti jednotlivým usnesením.
5. Člen Rady musí jednat a rozhodovat v souladu se zákonem o audiovizi, Statutem Fondu, ostatními právními
předpisy, ale je také vázán vlastními materiály a pravidly Rady, které byly přijaty na jednání Rady. Člen Rady
nejedná v rozporu s tím, co veřejně deklaruje.
6. Člen Rady se v průběhu výkonu mandátu vyvaruje vztahům vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných
osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly vyvolat pochybnosti o jeho nestrannosti.
7. Člen Rady nesmí během svého mandátu podat žádost o podporu a to a ni jako fyzická osoba ani jako osoba,
která ve společnosti podávající žádost zastává rozhodující funkci (jednatel apod.). Přesto, že to zákon o
audiovizi ani Statut Fondu explicitně nevylučují, bylo by posouzení takové žádosti značně problematické a
mohlo by vyvolat pochybnosti o řádném průběhu rozhodování.
8. Člen Rady nesmí v průběhu výkonu mandátu přijímat v souvislosti s výkonem své funkce finanční ani věcné
dary přesahující částku 300 Kč či vyžadovat jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, která by zavdávala
příčinu k pochybnostem o jeho nestranném rozhodování. Výjimkou je akreditace při účasti na podpořených
akcích, kde má žadatel povinnost pozvat členy Rady (premiéry filmů, filmové festivaly). Cílem je aktivní účast
členů Rady na profesních akcích, seznámení se s aktuálním děním ve filmovém průmyslu a diskuze
s odbornou i laickou veřejností. V souvislosti s těmito akcemi však nesmí člen Rady přijmout bezplatné
poskytnutí ubytování/dopravy.
9. Člen Rady v případech, kdy není ve střetu zájmů, nekonzultuje s žadateli jejich žádosti o podporu v takovém
rozsahu, že by se podílel na směřování projektu, poskytoval dramaturgické rady apod. To však není v rozporu
s tím, aby člen Rady poskytoval žadatelům informace o vyhlášených výzvách, jejich zaměření, prioritách
Rady, způsobu hodnocení a získával informace o všech projektech, které jsou realizovány.
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Střet zájmů
10. Člen Rady na prvním jednání, kterého se zúčastní po svém zvolení, oznámí ostatním členům Rady své
dlouhodobé střety zájmů, které vychází z jeho další činnosti ve filmovém prostředí. Takové oznámení je
součástí zápisu z jednání Rady.
11. V případě rozhodování o konkrétních žádostech o podporu je člen Rady povinen o případném střetu zájmů
informovat Radu jakmile se o tom dozví. Výjimku tvoří takové případy, kdy je člen Rady ve střetu zájmů na
základě dlouhodobých střetů zájmů oznámených ostatním členům dle předchozího bodu. Střet zájmů u
jednoho projektu znamená vyloučení člena Rady z posuzování všech projektů konkrétní výzvy, v níž je
dotčená žádost podána.
12. Návrh na vyloučení člena Rady z rozhodování vzhledem k možnému střetu zájmů může podat také každý
žadatel v rámci své žádosti. Návrh na vyloučení může podat i jiný člen Rady, pokud se domnívá, že ke střetu
zájmu nebo podjatosti dochází. Takový návrh musí být vždy řádně odůvodněn.
13. O vyloučení člena Rady z rozhodování o žádostech v konkrétní výzvě rozhodují ostatní členové Rady na
základě informací, které jim podá člen Rady, jehož se střet zájmů týká. Je osobní zodpovědností tohoto člena
Rady uvést takové informace, které pravdivě popisují celou situaci a neuvést zbytek Rady v omyl. Rada o
tomto návrhu o vyloučení hlasuje. K jeho přijetí stačí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady.
14. Za střet zájmů jsou považovány tyto situace:
a) člen Rady je ve střetu zájmů, pokud se on či osoba blízká podílí na realizaci projektu
b) člen Rady je ve střetu zájmů, pokud on či osoba blízká má na realizaci projektu ekonomické zájmy
(poskytuje službu, která je nezbytná k realizaci projektu, např. pronájem místa realizace apod.)
c) člen Rady je ve střetu zájmů, pokud je žadatelem společnost, ve které zastupuje on či osoba blízká tak
vysokou funkci, že se podílí na rozhodování o směřování společnosti, a to i v případě, že na konkrétním
projektu člen Rady či osoba blízká přímo nepracuje.
15. Za střet zájmů nejsou považovány tyto situace:
a) člen Rady není ve střetu zájmů u žádostí, které podává ten, kdo jej do Rady nominoval. Proces volby Rady
je komplexním procesem, do kterého vstupuje především ministr kultury a Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky a samotná nominace bližší vztah mezi navrhovatelem a členem Rady
nezakládá
b) člen Rady není ve střetu zájmů u žádostí svého bývalého zaměstnavatele (či žadatele, se kterým byl v
jiném pracovně-právním vztahu), pokud k datu projednávání žádosti tato spolupráce skončila. Výjimkou je
taková situace, kdy pracovně právní vztah nebyl ukončen smírem a probíhá soudní spor
c) člen Rady není ve střetu zájmů u žádostí svého současného zaměstnavatele (či organizací, se kterou je v
jiném pracovně-právním vztahu), kterou podává složka této organizace, ve které Radní nepůsobí a nemůže
její rozhodování žádným způsobem ovlivnit. Toto opatření se týká především velkých organizací jako je
NFA, AMU nebo Česká televize, kde člen Rady působí v postavení, v němž nemá rozhodovací pravomoci o
celé organizaci či té části, která žádost věcně připravuje nebo se na projektu podílí
d) člen Rady není ve střetu zájmů u žádostí týkajících se akcí, v nichž se v minulosti jako člen Rady podílel na
vzdělávacích aktivitách, konferencích nebo při výuce a zastupoval Fond. Člen Rady tak může přednášet,
může se účastnit diskusí, panelů a workshopů, které slouží k zvýšení povědomí o aktivitách Fondu, o
dlouhodobé a krátkodobé koncepci Fondu, za kterou je Rada zodpovědná
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e) člen Rady není ve střetu zájmů v případě, že je řadovým členem oborových organizací jako ARAS, Fites,
APK, UFD apod. v případě, kdy žádá tato organizace ani v případě, kdy je žadatelem jiný člen této
organizace
Porušení některého z pravidel etického kodexu je považováno za vážné narušení výkonu funkce člen Rady a
může být považováno za jednání, které ohrožuje důvěru v jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce či
narušení důstojnosti vykonávané funkce. Takové jednání může být důvodem pro jeho odvolání.

Tento etický kodex byl schválen usnesením Rady číslo 65/2016.
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