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Rada Státního fondu kinematografie                      tisková zpráva, 30. dubna 2013 
 

 
 

Postoj Rady Státního fondu kinematografie k finanční situaci roku 2013 
včetně navýšení jednokorunových projektů 

 
 
Dne 28. března rozdělila Rada Fondu finanční  prostředky  na tzv. „korunové“ projekty.  
 
Podporu ve výši 1,- Kč Rada Fondu udělovala v minulém roce 2012 z důvodu omezeného 
množství finančních prostředků Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.  
 
Toto omezené množství finančních prostředků bylo způsobeno výpadkem ve financování tohoto 
Fondu po ukončení plateb ze strany ČT.  
 
Historie 
ČT měla zákonnou povinnost odvádět Fondu částku 150,- mil. Kč z reklamy, tato povinnost byla 
ukončena zrušením reklamy na ČT 1.  
 
Ministerstvo kultury se pokusilo tento výpadek nahradit ze státního rozpočtu, částka 150 mil. Kč 
nebyla však  v roce 2012 nahrazena v celé výši, Fond obdržel pouze 50,-  mil Kč. 
 
Z uvedeného důvodu nebylo možno v roce 2012 udělit podporu  všem okruhům ve stejné výši 
jako v letech 2011, 2010, 2009 a 2008. Z tohoto důvodu přistoupila Rada ke krizovému 
programu podpory. 
 
Projektům, které v roce 2012 žádaly dotaci na výrobu hraného českého filmu, a které byly dle 
odborného názoru Rady kvalitní, byla udělována alespoň 1,- Kč z důvodu, aby tak Rada  
deklarovala právě jejich  kvalitu pro účely hledání dalších peněz u českých a především 
mezinárodních partnerů. 
 
Projektům podpořeným v první polovině 2012, byla 1,- Kč navýšena v červenci roku 2012 
z úměrné části zmíněných 50 mil. Kč ze státního rozpočtu. 
 

Současnost 
Projektům podpořeným 1,- Kč v druhé polovině roku 2012 vyčlenila Rada Fondu částku 24 mil. 
Kč z plánovaného rozpočtu roku 2013. Rada si plně uvědomuje, že díky nestabilní finanční 
situaci Fondu, je podpora těchto projektů zcela neadekvátní potřebám české filmové výroby. 
 
Zároveň Fond pro rok 2013 neobdržel finanční prostředky na chod své Kanceláře od 
Ministerstva kultury a musel  z plánovaných peněz určených na podporu české kinematografie v 
roce 2013 vyčlenit částku ve výši 15 mil. Kč. 
 
Bez fungující Kanceláře Fondu by nebylo možné vůbec nový Státní fond kinematografie rozjet, 
neboť by například neměl žádné zaměstnance, kteří mají na starost i kromě jiného řádově stovky 
stále běžících projektů podpořených  před 1. lednem 2013.  
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Na začátku roku se ředitelka Fondu Helena Bezděk Fraňková rozhodla vyčlenit peníze na chod 
Kanceláře z rozpočtu Fondu a až následně o dotaci ze státního rozpočtu bojovat, neboť se 
domnívá,  že toto období, kdy se vytváří systém, režimy a principy fungování celého Fondu pro 
další roky a celkovou budoucnost podpory české kinematografie je nesmírně důležité. Rada 
Fondu podporuje tento postup a rozhodnutí ředitelky Fondu. 
 
V případě, že se během roku podaří prostředky na chod Kanceláře ze státního rozpočtu získat, 
navýší se o tuto částku podpora české kinematografie. Rada pak rozhodne o tom, zda se tyto 
peníze použijí na nové projekty, nebo k navýšení projektů podpořených v roce 2012 a 
postižených finanční situací toho roku.  
 
Rada má v roce 2013 k dispozici na podporu české kinematografie 150 mil. Kč. V rámci 
Krátkodobé koncepce (plán rozdělení peněz mezi jednotlivé okruhy podpory) byla na podporu  
1,- Kč projektů z druhé poloviny 2012 vyčleněna částka 24,- mil. Kč. Dalších 6 mil. Kč si Rada 
ponechala v rezervě pro nenadálé skutečnosti. 120 mil. Kč je tedy určeno na podporu nových 
projektů.  
 
Částka 24 mil. Kč,- byla mezi jednotlivé projekty rozdělena v závislosti na počtu hlasů, které 
jednotlivé projekty obdržely od členů Rady při rozhodování o tom, zda budou symbolickou 
korunou vůbec podpořeny. 
 
Na základě rozhodnutí Rady budou mít korunové projekty možnost žádat o navýšení svých již 
udělených dotací po výzvě Kanceláře Fondu. K tomu však může dojít až v důsledku získání 
finančních prostředků na chod Kanceláře Fondu ze státního rozpočtu, popř. až v době, kdy 
v červenci 2013 po odvodu 2% z reklamy bude jasnější cash flow Fondu. Žádosti o navýšení 
nejsou zpoplatněny žadatelským poplatkem. 
 
 
 
Výsledky jednání Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografie ze dne 19. července 2012 
žadatel název projektu výše pod. 
K Film plus, s.r.o. Líbánky 2 000 000 
In Film Praha s.r.o. Revival 3 000 000 
Media Pro Pictures s.r.o. Krasoplavci 3 000 000 
Logline Production s.r.o. Teorie tygra 3 999 999 
Fog´n´Desire Films s.r.o. Klauni 2 000 000 
Cineart TV Prague Zloději zelených koní 3 000 000 
MAUR film s.r.o. La Traversée/Přes hranici 3 000 000 
Cineart TV Prague Křídla Vánoc 4 000 000 
Lovecraft s.r.o. Krásné 4 000 000 
Duracfilm, o.s. Děti 2 500 000 
moloko film, s. r. o.  Cesta ven  4 000 000 
Produkce Radim Procházka, s. r. o.   Julius Schmitke 2 500 000 
  36 999 999 

Výsledky jednání Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. března 2013 
Cineart TV Prague s.r.o. Fotograf (r. I. Pavlásková) 999 999 
Tvorba film s.r.o. Domácí péče (r. S. Horák) 5 999 999 
Axman production s.r.o. Kukuřičný ostrov (r. G, Ovashvili) 3 499 999 
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Biograf Jan Svěrák s.r.o. Tři bratři (r. J. Svěrák) 2 999 999 
three brothers s.r.o. Cyril a Metoděj (r. P. Nikolaev) 999 999 
Vernes s.r.o. Binderiana (Z. Durdil) 2 999 999 
Bionaut s.r.o. My2 (r. S. Radun) 2 999 999 
evolution films s.r.o. Díra u Hanušovic (r. M. Krobot) 2 999 999 
  23 499 992 
 


