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Orgány fondu 
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 Ředitel Fondu 

 Rada  

 Dozorčí výbor  

 Kancelář Fondu 



Ředitel Fondu – jmenování 
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  ředitele fondu jmenuje a odvolává ministr kultury 
Statut 
  funkční období ředitele je šestileté 
  veřejné výběrové řízení 

  je uznávanou a zkušenou osobností v oblasti 
kinematografie; 

  má ukončené vysokoškolské vzdělání 
magisterského typu;  

  má alespoň pětiletou praxi v řízení filmové či 
obdobné kulturní instituce  



Ředitel - činnost 
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 je statutárním orgánem Fondu  
 odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu 

Statut 
 vede kancelář Fondu 
 vykonává rozhodnutí Rady o podpoře 
 vydává rozhodnutí v řízeních o filmových pobídkách  
 vydává rozhodnutí o udělení koprodukčního statutu  
 zastupuje Českou republiku v mezinárodních organizacích  
 vydává v mezích zákona a Statutu vnitřní předpisy Fondu  



Ředitel – zánik funkce 
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  Funkce ředitele zaniká: 
  vzdáním se funkce 
  odvoláním z funkce ministrem kultury 
  zbavení nebo omezení způsobilosti k právním 

úkonům 
  odsouzení pro úmyslný trestný čin 
  výkon funkce neslučitelné s výkonem funkce 
ředitele  

  smrtí ředitele 



Ředitel - odvolání 
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 Ředitel Fondu může být odvolán, zejména pokud: 
 se dopustí jednání, které ohrožuje důvěru v jeho 
nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce 
 závažným způsobem naruší důstojnost vykonávané 
funkce 
 opakovaně řádně neplní své povinnosti podle 
zákona, Statutu nebo jiných právních předpisů 



Rada 
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 má 9 členů 

 funkční období je 3 roky 

 každý rok je PS volena 1/3 Rady 

 Rada volí předsedu a místopředsedu 

 veřejná funkce, za kterou náleží odměna 



Rada - jmenování 
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 voleni PS na návrh ministra z řad uznávaných a 
zkušených osobností v oblasti kinematografie jemu 
navržených profesními organizacemi 

Statut 
 na základě výzvy ředitele Fondu 
 návrh obsahuje také koncepci činnosti člena Rady, 
zdůvodnění profesní organizace 
 ředitel vyřadí návrhy nesplňující formální náležitosti 
 zveřejnění všech návrhů v jednotlivých fázích 



Rada – členství  
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 způsobilá k právním úkonům, bezúhonná 
 nesmí zastávat funkce v politických stranách ani v 
jejich prospěch působit 
 neslučitelnost s funkcí prezidenta, poslance, senátora, 
člena vlády nebo jeho náměstka, prezidenta 
Nejvyššího kontrolního úřadu či člena jeho kolegia, 
člena rady ČTÚ, člena bankovní rady ČNB, člena RRTV 
a člena Rady ČT 
 neslučitelnost s pracovněprávním vztahem k fondu 
 stejně to platí také pro ředitele i Výbor 



Rada - činnost 
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 stanovuje koncepci a strategii podpory 
kinematografie (dlouhodobá, krátkodobá) 
 stanovuje kritéria hodnocení projektů podpory 
filmové tvorby 
 rozhoduje o formě podpory kinematografie, 
podpoře projektů a její výši 
 vykonává další činnosti svěřené jí tímto zákonem 
nebo statutem Fondu – schvaluje účetní uzávěrku 
Fondu, výroční zprávu apod. 



Rada – koncepční činnost 
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 krátkodobá koncepce (1 rok) 
 priority 
 % rozdělení peněz mezi jednotlivé okruhy 
 počet výzev v jednotlivých okruzích 
 předběžné termíny výzev, jejich obsahové 
zaměření 

 dlouhodobá koncepce (6 let) 
 analýza současného stavu 
 koncepce a konkrétní opatření 



Dozorčí výbor 
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 má 9 členů 

 funkční období je 3 roky 

 každý rok je ministrem jmenována 1/3 Výboru 

 Výbor volí předsedu a místopředsedu 

 čestná funkce - za tuto funkci nenáleží odměna 



Dozorčí výbor - jmenování 
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 jmenováni ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých 
poplatníků poplatků z vysílání reklamy a správních 
poplatků 

Statut 
 na základě výzvy ředitele Fondu 
 návrh obsahuje také koncepci činnosti člena Výboru, 
zdůvodnění profesní organizace 
 ředitel vyřadí návrhy nesplňující formální náležitosti 
 zveřejnění všech návrhů v jednotlivých fázích 
 zánik členství a odvolání obdobně jako u Rady 



Dozorčí výbor - činnost 
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 dohlíží, zda prostředky na podporu kinematografie byly 
využity účelně 

 v případě podezření na neúčelné nebo nehospodárné 
využití předává své podezření řediteli k prošetření 

 vykonává dohled nad plněním ostatních úkolů a činností 



Kancelář Fondu 
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  zabezpečuje organizační, administrativní, ekonomickou a technickou činnost 

Fondu 
  vykonává administrativní činnosti související s poskytováním podpory 

Fondem  
  vykonává administrativní činnosti související s udělováním koprodukčního 

statutu 
  zajišťuje organizačně, administrativně a technicky činnost Komise, Rady a 

Výboru 
  vykonává rozhodnutí a usnesení orgánů Fondu a zabezpečuje zveřejňování 

dokumentů Fondu  
  vede evidenci v oblasti audiovize  
  zabezpečuje provoz webu www.fondkinematografie.cz 
   zabezpečuje školení žadatelů 



                      ? 
Otázky a odpovědi 



Kontakt 
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Státní fond kinematografie 
Dukelských hrdinů 47 
Praha 7, 170 00 

www.fondkinematografie.cz 


