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3. jednání Dozorčího výboru Státního fondu 
kinematografie  
11. června 2015 
 

 

Místo konání 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 170 00 

 

Přítomni – členové Výboru 

Petr Babulík, Tomáš Baldýnský, Klára Brachtlová, Aleš Danielis, David Horáček, Lucia Kršáková, David Ondráčka 

 

Omluveni – členové Výboru 

Ondřej Kulhánek, Václav Slunčík 

 

Přítomni – Rada Státního fondu kinematografie 

Petr Vítek 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Helena Bezděk Fraňková, Kateřina Vojkůvková 

 

Ověřovatel 1 

David Ondráčka 

 

Ověřovatel 2 

Lucie Kršáková 

 

Zapisovatel 

Kateřina Vojkůvková 

 

 

Předsedkyně Výboru konstatovala usnášeníschopnost Výboru 

 

1. Schválení programu jednání  

 

Usnesení č. 3/2015 

 

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie schvaluje program jednání v tomto znění: 

1. Schválení programu jednání 

2. Novela zákona o audiovizi 

3. Různé  

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

2. Novela zákona o audiovizi 

 

Členové Výboru diskutovali o novele zákona o audiovizi předložené do meziresortního připomínkovacího řízení a 

svých připomínkách k novele. Aleš Danielis shrnul jednání Filmové rady, která proběhla dne 9. června 2015 a 

sdružuje většinu filmových institucí působících v kinematografii a některé jejich připomínky týkající se Výboru (člen 

Výboru, který je ve střetu zájmu, nesmí o dané věci hlasovat ani nesmí mít přístup k materiálům dané věci se 

týkající). V rámci vlastní diskuze se Výbor shodl na návrzích některých změn novely, které se týkaly třech bodů: 
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Počet zástupců státu ve Výboru (ministerstvo kultury, ministerstvo financí) 

 

Členové Výboru se shodli, že je rozumné, aby zástupci ministerstev byli členy Výboru vzhledem k jejich příspěvku 

do Fondu, nicméně považují jejich navrhovaný počet (4) za příliš vysoký. Vyšší počet zástupců státu snižuje počet 

zástupců ostatních plátců audiovizuálních poplatků, přičemž jejich navržené snížení na dva členy nijakým 

způsobem nesnižuje možnost ministerstev provádět kontrol hospodaření a činnosti Fondu. Zastoupení všech 

plátců poplatků považují v tomto směru za důležitější.  

 

Usnesení č. 4/2015 

 

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie navrhuje snížení počtů zástupců ministerstva kultury a ministerstva 

financí na 1 zástupce za každé ministerstvo. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Přechodné ustanovení č. 5 – současní členové Výboru a ukončení jejich mandátu 

 

V návaznosti na schválení snížení počtu zástupců státu v Dozorčím výboru se členové Výboru domnívají, že není 

potřeba odvolávat současné členy Výboru, ale že je možné pro nominaci zástupců státu (ministerstev) využit 

v únoru končící mandát tří členů Výboru. Uchovala by se tak kontinuita stávajících členů a jejich práce a to zvlášť 

v situaci, kdy jmenování Výboru trvalo tak dlouhou dobu. Tento bod není aplikovatelný v případě, že počet 

zástupců státu nebude snížen dle předchozího návrhu, neboť v takovém případě by počet zástupců státu 

nedosáhl deklarovaného počtu vzhledem k výměně pouze jedné třetiny Výboru. 

 

Usnesení č. 5/2015 

 

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie navrhuje v případě snížení počtu zástupců ministerstev zrušení 

přechodného ustanovení č. 5, které se týká ukončení mandátů členů Výboru vykonávajících mandát dle zákona 

před schválením novely v momentě jmenování minimálně pěti členů dle zákona o audiovizi v novelizovaném 

znění. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 5 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

 

Předkládání Statutu 

 

Novela zákona o audiovizi předpokládá přesunutí zodpovědnosti za předložení Statutu ministrovi kultury z Rady 

na ředitele Fondu. Členové Výboru se shodli na tom, že by Statut měl být před jeho předložením ministrovi také 

Výborem, který by měl mít možnost vyjádřit se k navrhovanému znění a dát k němu připomínky. Statut je 

důležitým prováděcím předpisem zákona a Výbor jako součást Fondu by tak měl mít právo jej připomínkovat. Na 

rozdíl od pozice Rady, která ve Statutu stanovuje např. kritéria rozhodování, které má ve své výhradní 

kompetenci, by měly připomínky Výboru pouze doporučující charakter a měly by být předloženy ministrovi kultury.  

 

Usnesení č. 6/2015 

 

Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie navrhuje, aby při předkládání Statutu byl Výbor začleněn do jeho 

přípravy a měl právo se k jeho znění vyjádřit. 

 

Nové znění novelizačního bodu 4: 

„Návrh statutu Fondu nebo jeho změn předkládá ředitel Fondu ministru kultury (dále jen „ministr“), a to po 

odsouhlasení Radou Fondu (dále jen „Rada“) a projednání s Výborem. Odsouhlasení Rady podléhají pouze 

ustanovení podle § 13 odst. 1.“ 
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Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

3. Různé 

 

Příští jednání Výboru se uskuteční dne 13. srpna 2015 

 

 

Ověřovatelé 

 

David Ondráčka 

 

Lucie Kršáková 


