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Krátkodobá koncepce 
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 Krátkodobá koncepce obsahuje: 
 priority pro kalendářní rok 
 % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok 
mezi jednotlivé okruhy podpory a jeho zdůvodnění 
 počet výzev v jednotlivých okruzích 
 % rozdělení disponibilních zdrojů na daný kalendářní rok 
mezi jednotlivé výzvy každého okruhu  
 předběžné termíny výzev  
 obsahové zaměření výzev a jejich zdůvodnění 



Disponibilní finanční prostředky 
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 Disponibilní zdroje Fondu ……………….……………..….150 000 000 Kč 

 Z této částky musí být podpořeny 
 1 Kč projekty…………………………..…………....30 000 000 Kč 

 o navýšení jednokorunových projektů bude rozhodnuto na jednání Rady dne 28. 
března 2013. Jednotliví žadatelé musí svou žádost o navýšení předat Fondu 
nejpozději 25. března 2013 
 takto přidělené finanční prostředky nemohou být Fondem poskytnuty dříve než 
v srpnu 2013 

 nové projekty……………………………..……………….120 000 000 Kč 
 do července 2013 nemá Rada žádné disponibilní zdroje k rozdělení a proto není 
možné vyhovět žádným žádostem o navýšení  



4 Okruhy % podíl  částka 
vývoj českého kinematografického díla 7% 8 400 000 Kč 

výroba českého kinematografického díla 68% 81 600 000 Kč 

distribuce kinematografického díla 4% 4 800 000 Kč 

projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 5% 6 000 000 Kč 

propagace českého kinematografického díla 1% 1 200 000 Kč 

publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy 1% 1 200 000 Kč 

zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví 0% 0 Kč 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 4% 4 800 000 Kč 

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 10% 12 000 000 Kč 

ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům 0% 0 Kč 

 Celkem 100% 120 000 000 Kč 



Způsob rozdělování 
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 výzvy (5ti měsíční proces) – výzva, podávání, 
rozhodování 
  první výzvy závisí na notifikaci zákona 

 posunutí některých výzev 
 zrušení některých výzev 
 změny objemu fin. prostředků ve výzvách 

 Rada není povinna v rámci dané výzvy vyčerpat všechny 
finanční prostředky  



Nevyhlášení výzev pro okruh 7 a 10 
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Okruh ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich 
záznamům 

Okruh zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví 

 Neznalost potencionálních žadatelů a zároveň neznalost 
typologie možných žádostí o podporu ani jejich počtu  
 Chybějící předchozí zkušenost s okruhem i problematikou 
 Chybějící koncepce Rady, co si přeje v rámci okruhu podporovat, 
jakého cíle dosáhnout a pomocí jakého typu projektů 
 Při malých finančních obnosech - nekoncepční jednání 
a rozmělnění finančních prostředků 



Vývoj českého kinematografického díla 
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  3 výzvy    
  květen 2013   4 200 000 Kč  50 % 
  září 2013   2 100 000 Kč  25 % 
  prosinec 2013  2 100 000 Kč  25 % 
  srovnávat v méně výzvách větší počet žádostí, podporovat ty nejlepší většími částkami 
  při nedostatku finančních prostředků jsou to nejlépe investované peníze do budoucnosti 

květen 
13 

červen 
13 

červene
c 13 

srpen 
13 

září 13 
říjen 
13 

listopad 
13 

prosine
c 13 

leden 14 
únor 
14 

březe
n 14 

duben 14 

vývoj 50% 
4 200 000 

Kč 

vývoj 25% 
2 100 000 

Kč 

vývoj 25% 
2 100 000 

Kč 



Výroba českého kinematografického díla 
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 4 výzvy    

 květen 2013   32 640 000 Kč   40 % 
 srpen 2013   16 320 000 Kč   20 % 
 listopad 2013   16 320 000 Kč   20 % 
 únor 2014   16 320 000 Kč   20 % 

 finanční prostředky v jednotlivých výzvách jsou určeny pro podporu 
celovečerních hraných, animovaných i dokumentárních filmů 
 srovnávat více projektů, podporovat jen ty nejlepší většími částkami, dbát 
na kvalitu žádostí 



distribuce kinematografického díla 
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 4 výzvy    

 květen 2013  1 920 000 Kč   40 % 
 srpen 2013      960 000 Kč   20 % 
 listopad 2013     960 000 Kč   20 % 
 únor 2014      960 000 Kč   20 % 

 časté vyhlašování výzev z důvodu co nejvstřícnějšího postoje 
vůči filmům, které jdou do distribuce průběžně celý rok 



květen 
13 

červen 
13 

červenec 
13 srpen 13 září 13 říjen 13 

listopad 
13 

prosinec 
13 leden 14 únor 14 

březen 
14 

duben 
14 

květen 
14 

červen 
14 

výroba  40% 
32 640 
000 Kč 

distribuce  40% 
1 920 

000 Kč 

výroba  20% 
16 320 
000 Kč 

distribuce  20% 
960 000 

Kč 

výroba  20% 
16 320 
000 Kč 

distribuce  20% 
960 000 

Kč 

výroba  20% 
16 320 
000 Kč 

distribuc
e  20% 

960 000 
Kč 



projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace 
kinematografie 
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  1 výzva    
  květen 2013   6 000 000 Kč  100 % 
  výzva pouze na podporu digitalizace kin, max. výše dotace 300 000 

Kč, pouze projekty, které budou realizovány do konce 2013 

květen 13 červen 13 červenec 13 srpen 13 září 13 říjen 13 listopad 13 prosinec 13 

výzva podání rozhodování rozhodování rozhodování 

technický rozvoj 100% 6 000 000 Kč 



propagace českého kinematografického díla 
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  1 výzva    
  květen 2013   1 200 000 Kč  100 % 
  výzva na podporu prezentace českých filmů v zahraničí v případě 

účasti filmů na prestižních festivalech (např. Cannes, Berlinale) či akcích 
  kontinuálně otevřena celý rok 

květen 
13 

červen 
13 

červenec 
13 srpen 13 září 13 říjen 13 

listopad 
13 

prosinec 
13 

leden 
14 

únor 
14 březen 14 

propaga
ce film 100% 1 200 000 Kč 



publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti 
filmové vědy 
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  2 výzvy    
  květen 2013  600 000 Kč   50 % 
  září 2013   600 000 Kč   50 % 
  první výzva na podporu publikační činnosti v roce 2013 (periodika)  
  druhá výzva na podporu publikační činnosti v roce 2014 (periodika) 
  výzva na činnost v oblasti filmové vědy bude vyhlášena v roce 2014 na 

základě dlouhodobé koncepce 

květen 13 červen 13 
červenec 

13 srpen 13 září 13 říjen 13 listopad 13 prosinec 13 leden 14 

publikační činnost 2013 50% 600 000 Kč 

publikační činnost 2014 50% 600 000 Kč 



vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 
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  2 výzvy    
  květen 2013  1 200 000 Kč   25 % 
  září 2013   3 600 000 Kč   75% 
  první výzva na podporu vzdělávacích akcí ve školním roce 2013-2014 
  druhá výzva na podporu celoroční činnosti institucí v roce 2014 

květen 13 červen 13 
červenec 

13 srpen 13 září 13 říjen 13 listopad 13 prosinec 13 leden 14 

vzdělávání 2013-2014 25% 
1 200 000 

Kč 

celoročnní činnost 2014 75% 
3 600 000 

Kč 



filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 
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  2 výzvy    
  květen 2013   4 200 000 Kč   35 % 
  září 2013   7 800 000 Kč   65% 
  první výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2013 – jen festivaly 

podpořené fondem v předchozích třech letech, výše podpory srovnatelná s podporou 
udělenou festivalům konaným v lednu-březnu 2013 tzn. max. 500 000 Kč 

  druhá výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2014 

květen 13 červen 13 červenec 13 srpen 13 září 13 říjen 13 listopad 13 prosinec 13 leden 14 

festival 
2013 35% 

4 200 000 
Kč 

festival 
2014 65% 

7 800 000 
Kč 



                      ? 
Otázky a odpovědi 



Kontakt 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 47 
Praha 7, 170 00 

www.fondkinematografie.cz 


