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O P O N E N T S K Ý  P O S U D E K  
 

Ivan David: Zrození předpisu z ducha doby: 
Dlouhá legislativní cesta k vládnímu nařízení č. 72/1948 Sb., 

o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film“. 
Bakalářská práce. Praha: Katedra filmových studií FF UK 2013. 

 
 

Bakalářská práce Ivana Davida líčí legislativní proces, který 13. 4. 1948 vyústil ve vydání 

vládního nařízení ustavujícího státní podnik s názvem Československý státní film. Detailní 

rekonstrukce četných meziministerských řízení nad jednotlivými návrhy předpisu přislíbeném 

v Benešově dekretu č. 50/1945. Právě jeho přípravou ovšem autor celou tuto anabázi uvozuje. 

To vše nazývá Zvláštní částí, v části Obecné, které té Zvláštní předchází, představuje třetí 

republiku z perspektivy politické, ekonomické, legislativní a kulturní. Opírá se přitom o 

sekundární literaturu, ale v podkapitole Ministerstvo informací a vliv KSČ na filmovou 

politiku se již zanoří do archivních fondů a nemýlím-li se, vynáší na světlo jako první badatel 

vůbec činnost filmového oddělení KSČ (FO KSČ) a jeho nástupnické formy filmové komise 

ÚV KSČ (FK ÚV KSČ) s důrazem na roli, kterou tyto orgány v zápasu o politickou pozici 

komunistů v kinematografii za třetí republiky sehrávaly. 

 Ve Zvláštní části pak již z archivů nevyleze. Na pramenné bázi nejprve zrekonstruuje 

proces přípravy zestátnění kinematografie počínaje jeho ilegální fází za protektorátu i detailní 

přípravu samotného dekretu. (Není mi známo, že by tak učinil někdo před ním.) A pak se 

vrhne do dalšího prvovýstupu – zmapování série meziministerských řízení nad návrhy 

předpisů k provedení dekretu č. 50/45. Do cesty se mu přitom připlete organizace 

Československé filmové společnosti a spory zplnomocněnců s ústředním ředitelem 

Lubomírem Linhartem, které nepochybně posílily odhodlání ministra Václava Kopeckého se 

zmocněnci v budoucnu zúčtovat – chovali se příliš nezávisle a odbornicky. 

 Práce především ukazuje jak velmi nedokonalý, v chvatu přijímaný dekret byl. 

V zásadě se na něj legislativně nedalo navázat. Vyplynulo z ní také, že Československá 

filmová společnost (ČEFIS) neměla právní subjektivitu, jak nádherně dokládá případ čtyř 

zaměstnanců ve výpovědi, jejichž advokát ČEFIS díky tomu u soudu knokautoval. Vedle 

politické dimenze předúnorového dění, projevující se především v energické vůli Kopeckého 

ministerstva informací zajistit MI přímý rozhodovací vliv v kinematografii, šlo ale při hledání 

vhodné organizační formy pro filmový obor i o odborný koncepční spor, zda má být film 

organizován jako národní podnik, či jako podnik státní. Rozdíly mezi nimi jsou z hlediska 

hospodaření zcela zásadní. Důležité je také zjištění, že i poslanecký návrh Antonína Hřebíka a 
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druhů na zpětnou privatizaci kin a rozdělení filmového oboru na čtyři samostatné podniky 

prošel navzdory politické skandalizaci návrhu ze strany Václava Kopeckého řádným a 

víceméně korektním meziministerským řízením, v němž MI řádně precizovalo svou 

argumentaci. 

 Mám několik málo postřehů, které dávám v úvahu. Postrádal jsem v celém textu 

zmínku o velmi podstatném koncepčním prvku v celém modelu zestátněného filmu, a sice 

prvku, který do vize poválečného uspořádání oboru vnesli Zlínští. Podle Elmara Klose byla 

celá koncepce zestátněné kinematografie výrazně inspirována fungováním Baťova koncernu. 

Stát měl filmařům zajistit monopol a oni na oplátku budou soběstační, tj. od státu nebudou 

chtít ani korunu. Aby ovšem mohli zobchodovat své filmové výrobky, potřebovali k tomu síť 

kin; to byl ten důvod, proč zestátnění kinematografie zahrnovalo i kina včetně těch 

spolkových a o tom se zřejmě filmovým pracovníkům podařilo Kopeckého přesvědčit. V této 

souvislosti by se hodilo zmínit třeba představu tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, který byl 

myšlenkou zestátnit kina překvapen a dával přednost jejich přidělení politickým stranám. 

Také by stálo za to vyhlédnout za hranice – v okolních zemích probíhaly tytéž procesy. Se 

zahraničním kontextem mimochodem autor nepracuje vůbec. Ještě bych dodal, že mi 

v literatuře chybí diplomová práce Šimona Eismanna Film a kulturní politika. Společenské 

kontexty zestátněné kinematografie 1945 – 1952 či alespoň z ní pocházející studie Osudy 

spolkových biografů v poválečném Československu (Iluminace 4/1999; je tu edice Kopeckého 

vystoupení v parlamentu 6. 11. 1947). 

 Je snad z řečeného zřejmé, že tu máme co dělat s výsostně badatelskou prací, která 

určitě nebude zapomenuta, protože přináší velké množství zcela neznámých informací. Umím 

si představit – po určitém kontextualizačním vykrmení a doplnění – i její budoucí knižní 

vydání. 

 Bakalářskou práci Ivana Davida doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze 9. 9. 2013 
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