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34. schůze Rady Státního fondu kinematografie  
6. března 2015 
 

 

Místo konání 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 170 00 

 

Přítomni – členové Rady 

Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková PhD, Mgr. Pavel Dragoun, Ing. Zuzana Kopečková, Sylva Legnerová, 

Mgr. Vladimír Soják, Zdena Štěpánková, Bc. Petr Vítek 

 

Omluveni - členové Rady 

Mgr. Tereza Brdečková, Jaromír Kallista, Ludvík Klega, Jana Škopková, prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. 

 

Přítomni – Státní fond kinematografie 

Kateřina Vojkůvková, Marek Loskot 

 

Ověřovatel 1 

Sylva Legnerová 

 

Ověřovatel 2 

Tereza Czesany Dvořáková 

 

Zapisovatel 

Kateřina Vojkůvková 

 

 

Předseda Rady konstatoval usnášeníschopnost Rady 

 

1. Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 75/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje program svého jednání v následujícím znění:  

 

Schválení programu jednání  

Rozhodování o projektech 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

2. Rozhodování o projektech 

 

Dne 19. února 2015 rozhodovala Rada o žádostech o podporu kinematografie podaných v rámci výzvy 2014-9-1-

31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Výsledky schválené Radou a 

doplněné o doprovodné texty byly zveřejněny dne 23. února 2015. Po upozornění některých žadatelů, že 

v některých kategoriích přesahují hodnoty možné rozmezí, byly výsledky staženy a skrutátoři požádání o kontrolu, 

při které dospěli k tomu, že pravděpodobně došlo k početní chybě a že výsledky neodrážejí bodové hodnocení 

jednotlivých členů Rady. Předseda Rady tedy na základě článku 3.2.5.1 Statutu svolal dne 24. února jednání Rady 

na 6. března 2015 a písemnou pozvánku zaslal všem členům Rady. Zároveň požádal Kancelář Fondu o právní 

stanovisko, jak dále postupovat v tomto případě. Vzhledem k pochybení v počítání nebyly prozatím vydány 

jednotlivým žadatelům písemná rozhodnutí. 
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Právní stanovisko Kanceláře Fondu doporučuje v případě, že došlo k početní chybě a nebyla vydána rozhodnutí, 

aby Rada znovu přistoupila k přepočítání výsledků a znovu provedla 2. kolo posuzování – rozdělení finančních 

prostředků na základě nového pořadí a nové výše průměrného bodového hodnocení. 

 

Usnesení č. 76/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie souhlasí s postupem, který jí v případě početní chyby při počítání 

průměrného bodového hodnocení doporučuje právní stanovisko. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Pro zjištění, zda opravdu došlo k početní chybě, je nutné otevřít obálku s bodovým hodnocením jednotlivých členů 

Rady. Všichni tři skrutátoři zvoleni na základně usnesení č. 66/2015 ze dne 19. února 2015 potvrdili, že obálka, 

kterou jim předala Kancelář Fondu je obálka, kterou ji předali na jednání dne 19. února a že obálka je zalepená a 

přelepka neporušená.  

 

Usnesení č. 77/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje otevření obálky s bodovým hodnocením jednotlivých radních 

k výzvě 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 78/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje Vladimíra Sojáka, Zuzanu Kopečkovou a Pavla Dragouna jako 

skrutátory celkového průměrného bodového hodnocení třech výzev projednávaných na tomto jednání Rady. 

 

Přítomných: 7 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Skrutátoři provedou nový výpočet průměrného bodového hodnocení výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a 

přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 na základě bodového hodnocení jednotlivých členů 

Rady.  

 

Na základě bodového hodnocení jednotlivých členů Rady skrutátoři konstatovali, že došlo ke špatnému výpočtu 

průměrného bodového hodnocení výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 

31. prosince 2015. Pochybení bylo způsobeno špatným nastavením vzorce v MS Excel.  

 

Skrutátoři provedli nový výpočet průměrného bodového hodnocení výzvy 2014 Filmové festivaly a přehlídky 

konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a předali jej Kanceláři Fondu.  

 

Usnesení č. 79/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie revokuje své usnesení č. 68/2015, ve kterém schválila rozdělení finančních 

prostředků v rozhodování o projektech podaných v rámci výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané 

od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 z důvodu špatného výpočtu průměrného bodového hodnocení. 

 

Přítomných: 6 
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Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Hlasování o revokaci a schválení nových výsledků a rozdělení finančních prostředků v dotčené výzvě se 

neúčastnil Petr Vítek, který byl usnesením č. 64/2015 shledán podjatým v této výzvě a pro takové účely se dle §13 

odst. 3 zákona o audiovizi při takovém rozhodování má za to, že vyloučený člen Rady se jednání nezúčastnil. 

 

Usnesení č. 80/2015 

 

Rada Státního fondu kinematografie schvaluje rozdělení finančních prostředků v rozhodování o projektech 

podaných v rámci výzvy 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 

dle nového výpočtu průměrného bodového hodnocení v této výzvě. 

 

Přítomných: 6 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Příloha č. 1 Výsledky rozhodování výzva 2014-9-1-31 Filmové festivaly a přehlídky konané od 1. ledna 2015 do 

31. prosince 2015. 

 

 

 

 

Předseda Rady 

 

Petr Vítek 

 

 

Ověřovatelé 

 

Sylva Legnerová 

 

Tereza Czesany Dvořáková 

 

 


