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Rada Státního fondu kinematografie                     tisková zpráva, 27. zá ří 2013 

 

Rada Státního fondu kinematografie žádá o spolupráci při 
stanovení výše finančních prostředků nezbytných 

k dofinancování právě realizovaných celovečerních filmů 
 

Rada Státního fondu kinematografie se intenzivně zabývá možností navýšení 

podpory již schválených projektů celovečerních hraných filmů, které byly postiženy 

nepříznivou finanční situací Fondu kinematografie. V tuto chvíli se rozhodla zmapovat 

aktuální situaci postižených projektů. 

Rada fondu kinematografie byla v posledních měsících několikrát konfrontována 
s krizovou situací projektů celovečerních hraných filmů, které byly v minulosti podpořeny 
z důvodu nepříznivé finanční situace Fondu nízkou sumou.  

Tyto projekty nebohou být navýšeny v novém režimu v září vyvěšených Výzev. Tyto 
Výzvy jsou určeny jen a pouze na nové projekty.  

Z tohoto důvodu se rozhodla zmapovat aktuální situaci dotčených projektů. Z tohoto 
důvodu vyzývá příjemce žádosti na podporu českých celovečerních hraných filmů, kteří 
splňují následující podmínky: 

– projekty byly původně podpořeny symbolickou korunou a později byly 
navýšeny o sumu menší než 100 % požadované částky;  

– výjimečné a odůvodněné případy dalších projektů, které se ocitly ve vážné 
finanční tísni (případná podpora těchto projektů bude velmi selektivní);  

aby do 11. října 2013 zaslali své písemné žádosti o navýšení těchto projektů Kanceláři 
Státního fondu kinematografie.  

V žádosti o navýšení prosím uveďte  

– aktuální stav realizace projektu 
– aktuální finanční plán, rozpočet a harmonogram realizace 
– částku, o kterou žádáte 
– podrobně také vysvětlete důvody, které Vás vedou k žádosti o navýšení 

projektu a to především tam, kde se jedná o projekty, které byly podpořeny 
před rokem 2012 (ne v režimu 1 Kč a následného navýšení).  

– pokud je to relevantní, doplňte svou žádost o ukázky filmu. 
 

Žádosti prosím doručujte na adresu Státního fondu kinematografie: 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7  

Žádosti musí být zřetelně označené popisem na obálce „STARÉ PROJEKTY“. 
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Rada Fondu kinematografie na svém příštím zasedání plánovaném na 17. října 2013 
provede analýzu stavu nedostatečně podpořených projektů celovečerních hraných filmů a 
zváží jejich případnou podporu. 

 

 

 

 

  
 


