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Rada Státního fondu kinematografie mapuje 

možnost navýšení podpory hraných filmů z minulých období 
 

Rada Státního fondu kinematografie zhodnotila žádosti o navýšení podpory 
celovečerních filmů, které byly postiženy nepříznivou finanční situací starého Státního 
fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie v roce 2012. V tomto roce nastal výpadek ve 
financování Fondu z důvodu ukončení reklamy na ČT. Tento výpadek ve výši 150 mil. Kč 
přes politické přísliby dosud nebyl plně saturován (dotace dosáhla jen 50 mil. Kč). Rada se 
shodla na potřebě navýšit podporu řadě z těchto velmi zajímavých projektů. Vzhledem 
k množství žádostí a kvalitě jednotlivých filmů se Rada fondu konstatovala, že bude nutné 
co nejdříve zajistit finanční zdroje na dofinancování těchto filmů mimo prostředky Fondu, 
jelikož na jejich podporu disponibilní rezerva Fondu nestačí. 

 

Rada vyzvala svou tiskovou zprávou ze dne 27. 9. 2013 subjekty postižené finanční 
situací Fondu z roku 2012, aby podaly žádost o navýšení svých již podpořených projektů. Na 
základě této výzvy bylo doručeno 18 projektů, které z důvodů minimální podpory ze strany 
Fondu nejsou schopny své projekty zahájit nebo úspěšně dokončit. Jedná se o projekty, které 
v minulosti obdržely podporu v minimální výši, v některých případech se jedná o projekty, 
které z dalších národních fondu koprodukčních partnerů obdržely dotaci vyšší, než od Fondu 
českého, ačkoli se jedná o film český. Objevily se i projekty, které z důvodu nízké finanční 
podpory ze strany Fondu nejsou schopny výrobu zahájit a posunutí výroby pak ohrožuje 
vstupy komerčních partnerů apod. 

Rada Fondu se shodla na tom, že finanční situace Státního fondu ČR na podporu a 
rozvoj české kinematografie v roce 2012 má stále velmi negativní vliv i na chod nového 
Státního fondu kinematografie. Faktický roční výpadek financování české kinematografie 
však nesmí mít dopad na rok letošní, který sám o sobě je již velmi náročný z důvodu 
budování nového transparentního systému podpory a dlouhého čekání na získání notifikace 
zákona Evropskou komisí. 

Rada se rozhodla, že k financování postižených projektů nelze použít finanční 
prostředky určené na podporu budoucích projektů. V souladu se Statutem schváleným 
Vládou ČR Rada již před několika měsíci zveřejnila svou Krátkodobou koncepci na rok 2013, v 
níž jasně definuje, kdy a na jaké okruhy bude možno podávat žádosti a kolik finančních 
prostředků na danou výzvu bude použito. Zásadní zásah do alokace těchto peněz by 
nepochybně poškodil producenty, kteří na základě informací Krátkodobé koncepce vyvíjejí 
své projekty a chystají se v nejbližších měsících požádat o podporu. Zároveň by Rada Fondu 
popřela mnohokrát deklarovanou transparentnost rozdělování finančních prostředků. 

Rada Fondu vyzývá ministra kultury k rychlému řešení této krizové situace, která 
vznikla v době před existencí Státního fondu kinematografie. Řada projektů pociťuje výpadek 
z minulého roku opravdu velmi citelně a jsou ohroženy i již roztočené projekty, do kterých 
byly investovány nemalé částky. 


