KRÁTKODOBÁ KONCEPCE
Disponibilní zdroje Fondu k rozdělení na podporu české kinematografie …………………….150 000 000 Kč
Z této částky musí být podpořeny
1. projekty, které v roce 2012 obdržely v okruhu výroba českého kinematografického díla
podporu ve výši 1 Kč z důvodu omezených finančních prostředků Fondu………....23 500 000 Kč
- o navýšení jednokorunových projektů bylo rozhodnuto na jednání Rady dne 28. března
2013.
- takto přidělené finanční prostředky nemohou být Fondem poskytnuty dříve než v srpnu
2013
2. dokumentární filmy, které byly v minulosti podpořeny na výrobu a které mají premiéru v roce
2013…………………………………………………………………………………………………………………….2 500 000 Kč
- o navýšení takovýchto projektů lez požádat do 31. července 2013, Rada rozhodne na
svém jednání dne 22. srpna 2013
do července 2013 nemá Rada žádné disponibilní zdroje k rozdělení a proto není možné vyhovět
žádným žádostem o navýšení s výjimkou 1 Kč projektů a dokumentárních filmů
3. rezerva Rady………………………………………………………………………………………………………..1 000 000 Kč
4. nové projekty…………………………………………………………………………………………………..122 500 000 Kč

Okruhy

% podíl

částka

vývoj českého kinematografického díla

6,9%

8 400 000 Kč

výroba českého kinematografického díla

66,6%

81 600 000 Kč

distribuce kinematografického díla

3,9%

4 800 000 Kč

projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace
kinematografie

4,9%

6 000 000 Kč

propagace českého kinematografického díla

3,9%

4 800 000 Kč

publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti
filmové vědy

1,0%

1 200 000 Kč

zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

0,0%

0 Kč

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

1,0%

1 200 000 Kč

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

11,8%

14 500 000 Kč

ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům

0,0%

0 Kč

Celkem

100,0%

1

122 500 000 Kč

Dotace na nové projekty mohou být rozděleny pouze na základě výzvy k podávání žádostí a
způsobem stanoveným v zákoně a statutu.
Proces rozdělování finančních prostředků trvá od vyhlášení výzvy po rozhodnutí Rady standardně 4
měsíce.
V okruhu tvorba, výroba, distribuce je částka určená pro první výzvu vždy vyšší. Předpokládáme totiž,
že počet žádostí bude vyšší než v běžné výzvě, protože po delší dobu nebylo možno podávat žádosti
z důvodu přechodu ze starého Fondu na nový Fond.
Podle délky odkladu spuštění výzev může dojít ke změnám objemu finančních prostředků
v jednotlivých výzvách daného okruhu.
Rada není povinna v rámci dané výzvy vyčerpat všechny finanční prostředky, nicméně danou částku
nemůže překročit. Případné volné finanční prostředky může Rada přerozdělit do ostatních výzev
daného okruhu či do jiných okruhů.
Důvody nevyhlášení výzev v některých okruzích či v některých oblastech podpory jsou
- Neznalost potencionálních žadatelů a zároveň neznalost typologie možných žádostí o
podporu ani jejich počtu
- Chybějící předchozí zkušenost s okruhem i problematikou
- Chybějící koncepce Rady, co si přeje v rámci okruhu podporovat, jakého cíle dosáhnout a
pomocí jakého typu projektů
Při malých finančních obnosech, které by bylo možno při stávající finanční situaci na tyto okruhy
věnovat, by výše uvedené okolnosti vedly k nekoncepčnímu jednání a k rozmělnění finančních
prostředků.
Okruh vývoj českého kinematografického díla
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo ke snížení počtu výzev ze tří na dvě, k posunutí
první výzvy na srpen 2013 a k přerozdělení finančních prostředků mezi tyto výzvy následovně:
2 výzvy

srpen 2013
6 300 000 Kč
prosinec 2013 2 100 000 Kč

75%
25%

Okruh výroba českého kinematografického díla
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo ke snížení počtu výzev ze čtyř na tři, k posunutí
první výzvy na srpen 2013 a k přerozdělení finančních prostředků mezi tyto výzvy následovně:
3 výzvy

srpen 2013
32 640 000 Kč
listopad 2013 24 480 000 Kč
únor 2014
24 480 000 Kč

40%
30 %
30 %

Okruh distribuce kinematografického díla
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo ke snížení počtu výzev ze čtyř na tři, k posunutí
první výzvy na srpen 2013 a k přerozdělení finančních prostředků mezi tyto výzvy následovně:
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3 výzvy

srpen 2013
2 880 000 Kč
listopad 2013
960 000 Kč
únor 2014
960 000 Kč

60%
20 %
20 %

Ve všech výzvách budou podporovány jednotlivé distribuční tituly, navíc však první výzvě bude
podpora směřování k celoročním distribučním projektům
Okruh projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo k posunutí první výzvy na srpen 2013
1 výzva

srpen 2013
-

6 000 000 Kč

100 %

výzva pouze na podporu digitalizace kin, max. výše dotace 300 000 Kč, pouze projekty,
které budou realizovány do června 2014

Okruh propagace českého kinematografického díla
původně byla celoroční činnost institucí zařazena v rámci krátkodobé koncepce do okruhu vzdělávání
a výchova a počítalo se s podporou institucí v roce 2014 ve 2. výzvě tohoto okruhu vyhlášené v září
2013 s částkou 3,6 mil. Kč. Z připravované dlouhodobé koncepce na filmovou výchovu a vzdělávání
však vyplynulo, že by bylo logičtější přesunout podporu těchto projektů do okruhu propagace české
kinematografie a to i s částkou 3,6 mil. Kč.
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo k posunutí první výzvy na srpen 2013
2 výzvy

srpen 2013
září 2013

1 200 000 Kč
3 600 000 Kč

25%
75%

první výzva - kontinuální výzva na podporu prezentace českých filmů v zahraničí v případě účasti
filmů na prestižních festivalech (např. Cannes, Berlinale) či akcích
druhá výzva - na celoroční činnost institucí v roce 2014

Okruh publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo ke snížení počtu výzev ze dvou na jednu,
k posunutí této výzvy na srpen 2013 a ke spojení finančních prostředků následovně:
1 výzva

srpen 2013

1 200 000 Kč

100 %

Výzva na publikační činnost v roce 2013 a 2014

Okruh zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví
-

výzva bude vyhlášena v roce 2014 na základě dlouhodobé koncepce

3

Okruh vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie
Vzhledem k přesunutí výzvy na podporu celoroční činnosti institucí do okruhu propagace českého
kinematografického díla došlo ke snížení počtu výzev ze dvou na jednu a k posunutí této výzvy na
srpen 2013:
1 výzva

srpen 2013

1 200 000 Kč

100 %

výzva na podporu vzdělávacích akcí v roce 2013-2014
filmová výchova nebude v tomto roce podpořena

Okruh filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
Vzhledem k délce notifikace zákona o audiovizi došlo k posunutí výzev na srpen 2013:
2 výzvy

srpen 2013
září 2013

6 700 000 Kč
7 800 000 Kč

46 %
54 %

první výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2013 – jen festivaly podpořené fondem
v předchozích třech letech
druhá výzva na podporu festivalů a přehlídek konaných v roce 2014

Okruh ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům

-

výzva bude vyhlášena v roce 2014 na základě dlouhodobé koncepce
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