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Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství 
v Dozorčím výboru 
 

 

Jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie je podle zákona 496/2012 Sb., o audiovizuálních 

dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) Dozorčí výbor, který primárně 

dohlíží na to, zda jsou prostředky Fondu využity účelně a nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu. Jeho 

členové jsou jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých poplatníků poplatků z vysílání reklamy a 

správních poplatků.  

 

Státní fond kinematografie vyhlásil první výzvu na podávání návrhů na kandidáty Dozorčího výboru v březnu 2014 

se lhůtou podávání návrhů do 30. dubna 2014. V daném termínu obdržel Fond celkem 8 návrhů, z nichž dva 

návrhy byly obdrženy od subjektu, který není poplatníkem ani jednoho ze zmíněných poplatků a jeho návrhy tedy 

nejsou v souladu se zákonem, neboť nejsou předloženy poplatníkem. 

 

Ministrovi kultury byly předloženy všechny návrhy, přičemž byl u dvou návrhů poukázán nesoulad se zákonem o 

audiovizi, zbývajících šest návrhů bylo po formální stránce v pořádku. Z důvodu malého počtu návrhů a zároveň 

nemožnosti z navržených kandidátů sestavit Výbor tak, aby v něm byli rovnoměrně zastoupení kandidáti 

poplatníků více druhů poplatků, ministr kultury vyzval Státní fond kinematografie k vyhlášení nové výzvy na 

podávání návrhů na členy Výboru.  

 

Z těchto důvodů vyhlašuje ředitelka Státního fondu kinematografie a Ministerstvo kultury podle zákona č. 496/2012 

Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) a Statutu 

Fondu novou výzvu k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím Výboru a vyzývají k předkládání návrhů 

kandidátů na členství  

 

 

 

 

 

Lhůta pro podávání 

návrhů 

7. října 2014 – 31. října 2014 

Doručení  Návrhy na členy Výboru lze podat pouze na formuláři Fondu. 

 

Každý formulář může obsahovat návrh vždy pouze na jednoho kandidáta na 

členství ve Výboru. 

 

Počet kandidátů navržených jedním poplatníkem není omezen. 

 

Návrhy podané po termínu a návrhy neúplné nebo chybně zpracované budou 

vyloučeny. 

 

Doručení do datové schránky Fondu: ng8unnb 

poštou/osobně na adresu: 

Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7  

A zároveň elektronicky na adresu: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz  

 

V případě podání datovou schránkou je potřeba, aby čestné prohlášení kandidáta 

bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.  

Kontaktní osoba Kateřina Vojkůvková  

725 818 467  

katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz  

mailto:katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
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Členem Výboru může být fyzická osoba, která je  

způsobilá k právním úkonům,  

bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud se 

na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.  

  

Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch 

působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.  

  

Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho 

náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního 

úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní 

banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.  

 

Z jednotlivých návrhů fond zveřejní jména kandidátů, navrhovatele, jeho odůvodnění, profesní životopis kandidáta 

a koncept jeho činnosti ve Výboru. 

 

Členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem kultury. Ministr kultury při jmenování členů Výboru z 

navržených kandidátů dbá na to, aby byli ve Výboru pokud možno rovnoměrně zastoupeni zástupci poplatníků 

více druhů poplatků. 

 

Členové Výboru jsou navrhováni jednotlivými poplatníky poplatků z vysílání reklamy a správních poplatků podle 

zákona o audiovizi. Návrh kandidátů může podat pouze osoba, která nemá evidován nedoplatek u Fondu.  
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Základní informace o Výboru a jeho činnosti 
 

Výbor má 9 členů. Funkční období členů Výboru je 3 roky. Každý rok je ministrem kultury jmenována jedna třetina 

členů Výboru. Při jmenování prvních členů Výboru ministr losem určí, kterým členům Výboru skončí funkční 

období po 1 roce, kterým členům Výboru skončí funkční období po 2 letech a kterým členům Výboru skončí 

funkční období po 3 letech. 

 

Členové Výboru volí předsedu a místopředsedu. 

 

Jednání Výboru 

 

Jednání Výboru se koná zpravidla 6krát za kalendářní rok, nejméně však 3krát za kalendářní rok, tzn. že se 

předpokládá, že členové Výboru se scházejí na pravidelných jednáních přibližně každé dva měsíce, popřípadě 

čtvrtletně. Členovi Výboru nenáleží za tuto činnost odměna. 

 

Za Kancelář Fondu se jednání Výboru vždy účastní Tajemník Výboru, popřípadě ředitel Fondu. Jednání se může 

zúčastnit předseda Rady nebo Radou pověřený člen. 

 

Zástupce Kanceláře/ředitel informuje Výbor o  

hospodářské situaci Fondu, a to nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí a vždy na žádost předsedy Výboru 

činnosti Kanceláře Fondu 

činnosti Rady (pokud není přítomen zástupce Rady) 

 

Tyto informace by měly dát členům Výboru přehled o aktuálním dění ve Fondu a měly by sloužit k výkonu jejich 

činnosti, která spočívá v 

dohledu nad plněním úkolů a činnosti Fondu 

kontrole využití finančních prostředků jednotlivých projektů 

 

Dohled nad plněním úkolů a činnosti Fondu 

 

Výbor vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností Fondu v předchozím kalendářním roce, a to 

v rozsahu kontroly dodržování lhůt, právních předpisů, Statutu a vnitřních předpisů Fondu a plnění úkolů 

vyplývajících z krátkodobé koncepce přijaté Radou.  

 

Vzhledem k tomu, že součástí činnosti Výboru není provádění interního auditu, potom předpokládáme, že v těchto 

úkolech půjde o kontrolu činnosti jako takové, např. že krátkodobá koncepce je vytvořena, řádně zveřejněna ve 

stanoveném termínu, obsahuje správné náležitosti nebo že účetní uzávěrka je řádně a včas vyhotovena.  

 

Kontrola využití finančních prostředků 

 

Výbor dohlíží na využití finančních prostředků u jednotlivých projektů, které byly Fondem podpořeny a to po jejich 

ukončení. K tomu si Výbor vytváří plán kontrolní činnosti, kde specifikuje typy kontrolovaných projektů a kontrolní 

parametry, jakož i časový plán provádění kontroly. Takový plán je veřejně přístupný a každoročně musí být 

Výborem vyhodnocen. Takové hodnocení je součástí výroční zprávy Fondu.  

 

Na základě zjištění Výboru při kontrole využití může dojít k opatřením týkajícím se konkrétního projektu, ale stejně 

tak může dojít ke změně nastavení uznatelných nákladů či jiných obecných pravidel využití podpory 

kinematografie. Výbor není povinen kontrolovat všechny ukončené projekty, na základě plánu kontrolní činnosti si 

vybírá ze seznamu ukončených projektů. 

 

Takovou kontrolu využití finančních prostředků není Výbor oprávněn provádět u filmových pobídek.  

 

  



 

 

Strana 4 

 

 

Co znamená být členem Výboru 
 

 

1. Člen Výboru zná právní předpisy týkající se Fondu – především zákon o audiovizi, Statut Fondu, notifikační 

dokumenty a Cinema Communication 

 

Znalost základních právních předpisů umožní členu Výboru řádně vykonávat svou činnost kontrolní a 

dohledovou nad plněním úkolů daných zákonem a Statutem, neboť takové úkoly zná a rozumí celkovému 

fungování Fondu jako instituce a roli Fondu v systému veřejné správy 

 

2. Člen Výboru působí v oblasti kinematografie  

 

Kontrola účelového a účelného využití finančních prostředků předpokládá, že členové Výboru jsou seznámeni 

s principem fungování a ekonomickým fungováním projektů, které Fond podporuje. Podpora Fondu je 

zaměřena na celou škálu projektů v deseti okruzích, proto také Výbor musí být složen tak, aby dokázal jako 

celek postihnout šíři těchto projektů. Devět znalců pouze digitalizace kin nebo pouze výroby filmů nemůže 

splnit úkol kontrolní činnosti Fondu v celém spektru kinematografie. 

 

3. Člen Výboru je znalý v oblasti poskytování dotací z veřejných prostředků na kulturní účely 

 

Poskytování podpory kinematografie se řídí řadou zákonných předpisů včetně správního řádu, zákona o 

finanční kontrole, zákona o účetnictví apod. Poskytování dotací na kulturní účely má však určitá specifika a 

nelze na ně aplikovat všechna pravidla poskytování dotací na jiné účely.  

 

 

 

 


