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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu  
Na krátko 

Evidenční číslo projektu 930-2015 

Název žadatele CINEART TV Prague 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 26.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

 
 
Společnost CINEART předložila žádost na projekt   Na krátko   jeden rok před předpokládaným natáčením. 
I tak je tato žádost doložena dokumenty, které již v tuto chvíli dávají dostatečný základ pro konstatování, že 
je zde velký předpoklad úspěšné realizace. 
 
Odborný odhad očekávaných nákladů, vyjádřený v rozpočtu, dává i s tímto předstihem detailní přehled o 
způsobu čerpání finančních prostředků a tam, kde je použito paušalizace, jsou tyto položky odpovídající 
předpokladu. 
 
Producentská explikace představuje odborný pohled na stávající situaci a dává představu o dalších krocích 
žadatele.  Kvalita těchto kroků poskytne pevnou základnu pro vznik tohoto projektu. 
 
 
Doporučuji poskytnutí podpory.    
 
 
 
 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 9 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 14 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 37 



 

Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu NA KRÁTKO 
Evidenční číslo projektu  

Název žadatele CINEART TV PRAGUE 
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Ryšavý 
Datum vyhotovení 17. 10. 2015 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  
Velkou předností projektu Na krátko je určitě scénář Petry Soukupové, původně absolventská 
diplomová práce z FAMU, která byla v průběhu několika let cizelována v mnoha verzích a 
přepracována také do knižní podoby. Scénář dává tušit, že tu může vzniknout filmové dílo 
umělecky ambiciózní a společensky závažné, jakkoli zřejmě nemá jít o dílo formálně inovativní, 
spíše o tradičněji vyprávěný filmový příběh s psychologickou zápletkou, opírající se o herecké výkony. 
Příběh chlapce Jakuba považuji za velice silný, rodinné drama, na jehož pozadí se tento příběh 
odehrává, je ve svém nepatetickém civilismu mimořádně naléhavé a přesvědčivé. Silnou 
stránkou scénáře je zejména úsporný a přesto výrazný dialog, který by mohl poskytovat dobrou 
oporu pro hereckou kreaci. 
Na druhé straně si ale nejsem jist, nakolik projektu svědčí podobná úspornost, pokud jde o popis 
hereckých akcí a zejména o evokaci prostředí, kde se filmový příběh má odehrávat. Režijnímu pojetí to 
každopádně nabízí značnou svobodu, která může a nemusí být ku prospěchu věci. Vytvořit adekvátní 
filmový obraz není totiž v takovém případě vůbec snadné, věc může na jedné straně sklouznout do 
nevýraznosti, na druhé může snadno podlehnout snaze o vnějškovou záběrovou perfekci. Zpráva o 
projektu by měla proto být v tomto ohledu podrobnější, přesnější. 
Doporučuji podporu projektu udělit. 
 
 
 

 
 
Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 25 

Personální zajištění projektu 0-15 bodů 12 
Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
13 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 50 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Princ Mamánek 
Evidenční číslo projektu 931-2015 
Název žadatele Budhar Film 
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Richard Němec 
Datum vyhotovení 28.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či neudělení 
podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a 
negativní aspekty.  
 
Projekt Princ Mamánek má ambice býti zajímavým přínosem do žánru dětské tvorby. 
 
Žádost žadatele je úplná, expert v ní nenašel závažnějších rozporů. Životopisy spolupracovníků by zasloužily 
býti obsáhlejší. Žádost obsahuje dostatečné množství vyjádření spolupracovníků a potenciálních partnerů.  
 
Zásadnějším rizikem projektu se jeví kombinace několika rizikových elementů: kumulace funkcí: producent, 
scénáristy, režiséra, hudebního skladatele a představitele hlavní role v kombinaci s režijním a producentským 
debutem a extrémně nízkým plánovaným počtu natáčecích dní prakticky bez žádné rezervy. Tu neobsahuje ani 
rozpočet. 
 
Žadetel se spojil s mnoha renomovanými spolupracovníky ve svém odvětví, kteří mohou pomoci uvedené 
riziko eliminovat. 
 
Financování je reálné, ale není v tuto chvíli zajištěné. Žadatel předložil několik Letter of intent a smlouvy o 
smlouvě budoucí vázané na zajištění projektu, který tím pádem není realizovatelný bez podpory ze strany 
Fondu v požadované výši. 
 
Rozpočet je dobře komentován, v některých položkách jsou ceny zvýšené bez dostatečného vysvětlení. 
Některé položky jsou paušalizované, ačkoliv mohl žadatel uvést v cenách jednotkových. Expert doporučuje 
žadateli uvedené otázky Fondu dostatečně osvětlit. Zásadnějším problémem se jeví nízký počet natáčecích 
dní a rozpočet prakticky bez rezervy a režie, což může býti u kratšího projektu problematické. 
 
Ani producentská nebo režijní explikace neobsahují dostatečné vysvětlení, jakým způsobem chce žadatel 
dosáhnout nízkého počtu natáčecích dní. Není známý režijní supervizor, který je v případě kdy je režisér a 
producent zároveň hlavním aktérem klíčové. 
 
Distribuční strategie postrádá predikci počtu diváků a specifikaci cílové skupiny.  
 
Jednatel žadatele má bohaté zkušenosti s natáčením filmů jako herec. S produkcí celovečerního filmu však 
nemá ani žadatel ani jeho jednatel prakticky žádné zkušenosti, což může být v dané kumulaci uvedených 
rizikových faktorů problematické. 
 
Po dostatečném vysvětlení, případně přepracování, je možné výrobu filmu ze strany Fondu podpořit.  
 
 

 
Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 
Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4 
Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 6 
Producentská strategie 0-15 bodů 9 
Kredit žadatele 0-10 bodů 6 
Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 25 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Princ Mamánek 

Evidenční číslo projektu 931-2015 

Název žadatele Budhar film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Fleischer 

Datum vyhotovení 10.10.2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Projekt slibuje setkání s oblíbenými herci v pohádkovém prostředí a zapamatovatelné dialogy. Samotný děj 
je ale jen sledem nesourodých scén, postrádajících vnitřní logiku. Nedoporučuji k udělení podpory. 

 

 
 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 15 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 8 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
8 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 31 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Instalatér z Tuchlovic 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele VorelFilm spol. s r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 28. 10. 2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Vorlův nový scénář je poměrně dobře napsaný, snadno se čte, ale identifikovat jeho hlavní záměr a téma 
není jednoduché. Příběhu dalšího ze sympatických prosťáčků českého filmu totiž chybí na jedné straně 

lehkost a stylizace nejlepších Vorlových komedií, na druhé straně dotaženostpřesahů k obecnějším 
společenským problémům (motivy domácího násilí a lidového rasismu, závislosti dospělých mužů na 

matkách). Obraz české vesnice se vzdalujeidylickému útočišti civilizací unavených měšťáků z Vorlových 
předchozích filmů, ale nepřináší nic nového, čím by se výrazněji odlišil od titulů jako Václav, Díra u 

Hanušovic nebo Mistři. Nečekaný a zkratkovitý happy end pak z velké části „zabíjí“ i ten polovičatý potenciál 
vážné výpovědi, který příběh v tomto ohledu nabízí. 

Komediální žánrový půdorys příběhu o hloupém Honzovi tápajícím mezi pěti ženami je chytře rozvržený, ale 
není tak originální a odlehčený, aby filmu dodal větší divácký potenciál. Komika trapnosti a grotesky se sice 

Vorlovi v jeho starších filmech dařila, nicméně „Instalatér“ nenabízí dostatečně vyhrocené situace a 
vyprofilované postavy, které by filmu umožnily překročit úroveň předvídatelných vtipů o milostných váháních 
a přešlapech. Luboš je outsider, ale ne dost velký, aby překračoval hranice společenského přijetí, umírá mu 

máma, ale následná materiální a sociální krize, do které se dostane, není tak hluboká, aby jej opravdu 
vnitřně proměnila.  

Zbývá tedy otázka, jestli nepříliš originálnímu, byť řemeslně solidně zvládnutému scénáři dodá uměleckou 
hodnotu jedinečné režijní pojetí. Rozvolněný styl Vorlovy vlastní kamery je dostatečně znám z jeho 

předchozích filmů. To platí i pro svérázný protest proti odcizujícímu tlaku městské civilizace (Luboš nemá 
mobil, auto a chybí mu nejzákladnější finanční gramotnost), romantizaci fyzické práce a vesnické přírody 

(střídání ročních období), byť obraz vesnice je zde celkově mnohem temnější než v předchozích Vorlových 
filmech. Překvapením je obsazeníhlavní role Jakubem Kohákem, který je sice schopný efektní groteskní 

stylizace a dobře zvládá svérázné vedlejší postavičky, nicméně podobně složitou postavu zatím neztvárnil a 
jeho herecký rejstřík neslibuje snadný úspěch. Nelze jej přitom řadit ani mezi Vorlovy neherce. Naopak roli 

Lubošovy matky zvládne Vorlova osvědčená herečka Eva Holubová jistě bravurně. 
Celkově lze tedy projekt charakterizovat jako Vorlův pokus o přenos jeho typické poetiky z oblasti 

autobiografických a generačních komedií na pole temnější, sociálně laděné tragikomedie s festivalovým 
potenciálem. Vorel neosloví publikum svých divácky nejúspěšnějších titulů (z posledního tvůrčího 

obdobíGympl), ale jen obtížně bude bojovat o zájem diváků lidových komedií, nemluvě o fanoušcích 
artových filmů a o festivalových porotách. 

Přes veškeré uvedené výtky a vzhledem k fázi rozpracovanosti doporučuji projekt k obezřetné a omezené 
podpoře. Jeden z nejsvéráznějších tvůrců současného českého filmu by měl  - navzdory neúspěchům jeho 

nedávných počinů - dostat šanci „přehrát“ se do jiné polohy. „Instalatér“ nejspíš nebude oslnivým uměleckým 
ani komerčním úspěchem, ale jeho příběh drží pohromadě avýsledný film může do Vorlovy tvorby vnést 

užitečný obrat k složitějším postavám, realističtějšímu prostředí a relevantním sociálním problémům. 
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Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 18 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 10 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
7 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 35 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Instalatér z Tuchlovic 

Evidenční číslo projektu 932-2015 

Název žadatele Vorel Film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček 

Datum vyhotovení 12.11.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

Známý a zkušený režisér i producent podává opakovanou žádost na výrobu svého nejnovějšího projektu, 
který již dle dostupných informací od léta realizuje. Film nepochybně bude na domácím trhu těžit ze 
specifické poetiky autora i z diváckého obsazení hlavních rolí o čemž svědčí i poměrně velkorysá MG od 
distributora.   
 
Rozpočet filmu sice rozhodne nelze označit za skromný, nicméně všechny položky jsou ve vzájemném 
poměru a většinou i zdůvodněny. 
 
Doporučuji Radě Fondu dovysvětlit finanční plán, který byl dle vyjádření předkladatele pozměněn a následně 
doporučuji projekt podpořit. 

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4 

Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 8 

Producentská strategie 0-15 bodů 13 

Kredit žadatele 0-10 bodů 9 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 34 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu České selo 
Evidenční číslo projektu 933-2015 
Název žadatele Fine Production s.r.o. 
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 
 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 
Datum vyhotovení 28.10.2015 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  
 
 
Scénář k filmu České selo se věnuje tématu srbsko-českých vztahů a v pozadí milostného vzplanutí českého 
Srba a srbské Češky chce ukázat život české menšiny usazené v Srbsku. Jakkoliv se jedná o zcela 
nevytěžené téma, které v domácí kinematografii prozatím nebylo nijak reflektováno, samotné scenáristické 
zpracování je spíše konvenční a ničím výrazně nepřekvapuje – jádrem příběhu se stává utváření 
milostného páru, které je ve svém vývoji a naplnění zcela předvídatelné. Autory scénáře anotované magicko-
realistické pojetí zastupují snové pasáže a představy, jež jsou ovšem většinou zřetelně odděleny od 
objektivní roviny vyprávění a spíše k ní představují jasně čitelný paralelní komentář. 
 
Autoři prezentují chystaný snímek jako milostný příběh. I z žánrového hlediska však zůstává jejich přístup 
k látce značně konzervativní, idealistický, až neživotný. Scénář vyznívá coby ne úplně přesvědčivá 
nostalgická oslava světa, který již neexistuje (existoval-li vůbec někdy?), a jeho hodnot. Navíc má občasné 
tendence k prvoplánové emocionalitě či k prezentaci situací na hranici laciné romantičnosti.  
 
Jde o připravovaný celovečerní debut zkušeného producenta, který by mohl znamenat určitý přínos z 
hlediska navázání kontaktů mezi českou a srbskou kinematografií. Z uměleckého hlediska se však daný 
projekt vyznačuje některými riziky, rozvedenými dále. V projektu nebyla podrobněji představena režijní 
koncepce, zcela pak chyběl popis distribuční a marketingové strategie. S ohledem na specifické téma a 
jeho tradicionalistické zpracování je divácké zacílení chystaného filmu alespoň pro mě velkým otazníkem. 
Vzhledem k výhradám doporučuji důkladně zvážit eventuální výši podpory, jež by byla na realizaci 
scénáře přidělena. 

 
 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 19 

Personální zajištění projektu 0-15 bodů 10 

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 0-15 bodů 8 
Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 37 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu České selo 

Evidenční číslo projektu 933-2015 

Název žadatele Fine Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Martin Vandas 

Datum vyhotovení 14.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

 
Celovečerní hraný film „České selo“ vypráví tradiční love story ze současnosti. V pozadí příběhu se prolíná 
historie české minority, která osidlovala jednu z nehostinných oblastí a dodnes si uchovává zvyky a vazby 

s českým prostředím (sympatické snové scény s rakousko-uherskými vojáky nebo parním vlakem) a 
s příběhem hlavní postavy Miloše, jehož otec Luka je Srb, ale on sám vyrůstá po rozchodu rodičů v Praze. 
Na prázdniny, na podnět babičky, odjíždí do Srbska na návštěvu výtvarných dílen, které probíhají právě ve 

vsi České Selo a kde potkává Aničku, potomka zdejších českých usedlíků. 
 

Celý projekt je koncipován jako dvoustranná česko – srbská koprodukce, celovečerní hraný debut 
režiséra NenadaOgnjenoviče (*1962) a jeho realizační společnosti Fine Production (založena 1992), na 

základě scénáře Ranko Božiče (zkušený scénárista se zkušenostmi ze seriálové i filmové tvorby, 
nejznámější scénář k filmu „Život je cudo“, spolu s E. Kusturicou, dir. E. Kusturica – 

http://www.imdb.com/title/tt0322420/?ref_=nm_flmg_wr_8). 
 

Dle žádosti by mělo jít o první česko-srbský (neověřováno) koprodukční projekt v historii. Projekt prozatím 
získal podporu Filmového fondu Autonomní oblasti Vojvodina, další financování nedoloženo. Požadovaná 

výše vkladu z Fondu kinematografie představuje 24% z celkového rozpočtu. 
 
 
 
 
 

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 5 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 6 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 3 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 18 
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NNNNáááázevzevzevzev projektuprojektuprojektuprojektu Venku

EvidenEvidenEvidenEvidenččččnnnníííí číčíčíčísloslosloslo projektuprojektuprojektuprojektu 934-2015

NNNNáááázevzevzevzev žžžžadateleadateleadateleadatele Negativ s.r.o.

NNNNáááázevzevzevzev dotadotadotadotaččččnnnnííííhohohoho okruhuokruhuokruhuokruhu VVVVýýýýrobarobarobaroba ččččeskeskeskeskééééhohohoho kinematografickkinematografickkinematografickkinematografickééééhohohoho ddddíííílalalala

JmJmJmJméééénononono aaaa ppppříříříříjmenjmenjmenjmeníííí autoraautoraautoraautora expertnexpertnexpertnexpertníííí analanalanalanalýýýýzyzyzyzy Daniel Tuček

DatumDatumDatumDatum vyhotovenvyhotovenvyhotovenvyhotoveníííí 9.11.2015

ObecnObecnObecnObecnéééé hodnocenhodnocenhodnocenhodnoceníííí žážážážádostidostidostidosti oooo podporu:podporu:podporu:podporu:
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či
neudělení podpory. Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující
pozitivní a negativní aspekty.

Jedna z nejúspěšnějších filmových produkcí současnosti předkládá Radě Fondu koprodukční debut
nadějného režiséra Michaela Hogenaura. Z distribučního pohledu se jedná o psychologický film s prvky
thrilleru s evropsky přenositelným sdělením. Film má být natáčen ve Finsku s mezinárodním obsazením a
mezinárodním štábem za podpory německého a finského partnera. Projekt byl již jednou podpořen částkou
400 000 Kč na komplexní vývoj.

Na slyšení doporučuji předložit Radě Fondu dokumenty, které prokazují deklarované koprodukční vstupy.

HodnocenHodnocenHodnocenHodnocenáááá kritkritkritkritéééériariariaria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta

1st Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4

2ndRozpočet a finanční plán 0-10 bodů 8

3rd Producentská strategie 0-15 bodů 14

4th Kredit žadatele 0-10 bodů 10

CelkovCelkovCelkovCelkovéééé bodovbodovbodovbodovéééé ohodnocenohodnocenohodnocenohodnoceníííí 0-40 bodů 36363636
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Venku 

Evidenční číslo projektu 934-2015 

Název žadatele Negativ 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Lamperová 

Datum vyhotovení 26.10.2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Eichmann a další váleční zločinci ve svých výpovědích prohlašovali, že sami by se nikdy hromadného 
vraždění a dalších zločinů proti lidskosti nedopustili, ale protože k němu měli příkaz, museli prostě 

poslechnout... Téma zla, nenápadného, ukrytého v každém z nás, postupně prostupujícího celý příběh na 
pozadí velice sofistikované manipulace mladé dívky připomíná v něčem i filmy Michaela Hanekeho. Ústřední 

myšlenka námětu je velice originální, scénář je ambiciózní, velice dobře napsaný, dokonale vykreslené 
charaktery a uvěřitelné dialogy, to všechno předurčuje nezpochybnitelnou kvalitu projektu. 

Příběh je vystavěn v klasicky narativní struktuře, je čtivý a vtáhne diváka do děje, příběh je vyvážený. 
Vykreslení mechanismů manipulace sekty probíhá nenápadně, postupně, v malých detailech, což funguje 

velice dobře, jelikož napětí je budováno postupně a pocit mrazení a hnusu se pomalinku stupňuje, až vrcholí 
scénou výměny Sebastiana za nového chlapce. 

 
Autorem projektu je Michal Hogenauer, čerstvý absolvent pražské FAMU, zajímavý a talentovaný tvůrce, 
jehož absolventský film byl vybrán na prestižní festival v Cannes. Herecké obsazení bude zčásti české a 

zčásti zahraniční, jelikož se podstatná část filmu v zahraničí odehrává. Výběr herců je podmíněn 
charakterově a typologicky rolím, což je vidět na výběru obou zahraničních herců. Producentem je zkušený 

producent Petr Oukropec, který produkoval mnoho úspěšných českých filmů, oceněných i v zahraničí. 
Produkční společnost Negativ existuje již mnoho let, za tu dobu vyprodukovala mnoho filmů, které byli i 

oceněné jak v rámci ČR tak i v zahraničí, má jasně vyhraněné portfolio a je zárukou kvality projektu . 
Tento projekt je skutečně náročným a ambiciózním artovým počinem, kterého kvalita byla potvrzena už v 
průběhu vývoje – prošel dramaturgickým workshopem Midpoint, získal podporu Media, je o něj zájem ze 
strany zahraničních koproducentů i německé televizní stanice ZDF. Téma je silné, scénář kvalitní, projekt 
má předpoklady být přínosem nejen pro českou kinematografii, ale určitě osloví i v zahraničí, festivalový 
úspěch bude film mít nepochybně, a je i předpoklad další zahraniční artové distribuce. Projekt doporučuji 

podpořit. 
 
 
 
 

 
 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 30 
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2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 13 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
15 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 58 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu And�l pán� II. 

Eviden�ní �íslo projektu 935-2015 

Název žadatele Marlene Film Production, s.r.o. 

Název dota�ního okruhu Výroba �eského kinematografického díla 

 

 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 19.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v�etn� doporu�ení k ud�lení �i 
neud�lení podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone�né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Kompletn� p�edložená žádost se týká výroby volného pokra�ování televizní pohádky"And�l pán�", tentokrát 
tedy jako celove�erního filmu pod názvem "And�l pán� II.", ur�eného ješt� p�ed televizním odvysíláním ke 
kinodistribuci.  
 
Dalším rozdílem je osoba scénáristy. V prvním p�ípad� adaptovala p�edlohu Boženy N�mcová Lucie 
Konášová, nyní je autorem nám�tu a scéná�e Marek Epstein. 
 
Vzhledem k tomu, že navíc výroba prvního filmu "And�l pán�" prob�hla již v roce 2005 fakticky jako in-house 
produkce �eské televize, nákladové porovnání je st�ží možné. 
 
P�esto se aktuální rozpo�et zdá p�íliš velkorysý resp. v n�kterých položkách nedostate�n� d�vodný. 
 
Analýzu komplikují nep�íliš �itelné kopie dokument� (v pdf), zejména "Finan�ní plán" a "Rozpo�et", což je 
z�ejm� (?) d�sledek kopírování v administrativ� Fondu. 
 
Podporu doporu�uji ud�lit ve zredukované mí�e.  

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údaj� 0-5 bod� 4 

2. Rozpo�et a finan�ní plán 0-10 bod� 3 

3. Producentská strategie 0-15 bod� 12 

4. Kredit žadatele 0-10 bod� 5 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bod� 24 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Anděl páně 2 
Evidenční číslo projektu 935-2015 
Název žadatele Marlene Film Production s.r.o. 
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 
 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 
Datum vyhotovení 4.11.2015 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  
 
Scénář Anděl Páně 2 navazuje na první díl filmové pohádky z roku 2005. Znovu se v něm setkáváme s titulní 
dvojicí hrdinů – andělem Petronelem a čertem Uriášem, kteří tentokrát na zemském povrchu pátrají po 
ztraceném rajském jablku. Zručně zpracovaný scénář kombinuje humorné, dobrodružné a fantastické motivy 
a vyznačuje se svižným tempem vyprávění, což lze s ohledem na cílové rodinné publikum považovat za 
jednoznačný klad. Postavy působí přirozeně a životně díky civilním dialogům, ale i díky (pro žánr pohádky 
nadstandardnímu) vykreslení sociálního kontextu, v němž hrdinové existují a z něhož do značné míry 
vyplývají pohnutky jejich chování. 
 
Ze scénáře můžeme vytušit zajímavé zpracování mizanscény. Prostředí je v tomto případě zbaveno tradiční 
pohádkové idyličnosti a naopak směřuje k temnější vizuální koncepci. Město, v němž se odehrává pozemská 
část příběhu, není nikterak vábivé stejně jako život jeho nejprostších obyvatel. Právě prostředí by mohlo 
snímku dodat zvláštní atmosféru (příběh se navíc odehrává v zimním období, z velké části během dne, kdy 
městem chodí Mikuláš) či dokonce výrazněji spoluvytvářet významy. 
 
Scénáři bych kromě některých dílčích dějových motivů zmíněných dále v analýze vytknul poněkud zbrklé 
zakončení, v němž jsou značně rapidně uzavřeny veškeré vývojové linie příběhu. Stálo by například za 
úvahu, zda v takto koncipovaném závěru skutečně naplno vynikne poselství, o němž tvůrci píší ve svých 
explikacích. 
 
Z personálního hlediska je projekt zajištěn přesvědčivě (část štábu se již podílela na předešlém dílu pohádky) 
a zdá se, že tvůrci mají jasnou představu, jak chtějí scénář natočit. Domnívám se, že by podle něj mohl 
vzniknout pohádkový snímek, který bude v českém kontextu v rámci příslušného žánru nadprůměrným 
počinem. Podporu doporučuji udělit. 
 
 
 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 24 

Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15 

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii 0-15 bodů 9 
Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 48 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Anthropoid 

Evidenční číslo projektu 936-2015 

Název žadatele Lucky Man Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 22.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

Je málo projektů, které by si určitě zasloužily podporu ze strany Fondu podobně jako tento projekt. 
Významná událost v českých moderních dějinách. Událost, která zásadně ovlivnila budoucnost našeho 
státu, natočená v reprezentativní mezinárodní koprodukci.  
Prvotní impuls k natočení tohoto filmu vznikl ve Velké Británii a na realizaci projektu se  výrazným způsobem 
podílí špičková česká společnost Lucky Man Films; v materiálech je navíc uveden i francouzský 
koproducent. Ideální situace, film má velkou naději na širokou mezinárodní exploataci. 
Na tomto místě by vlastně mělo být již jenom mé doporučení k podpoře. Přiznám se, že  tomuto filmu držím 
palce a  věřím, že jeho konečné vyznění dopadne výrazně lépe než vyznění „žádosti o podporu“. Tak 
špatný, nekvalitní a neúplný materiál jsem dlouho nepotkal. Mám na mysli zejména materiály týkající se 
ekonomické a producentské stránky projektu. Doufám, že bude producentka schopna při osobní prezentaci 
vysvětlit to, co v předložených materiálech chybí, co tam je zmatečné  a proč podobný materiál vůbec na 
fond dorazil. 
Za současné situace ale nemohu napsat nic jiného, než že předloženou žádost nedoporučuji. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 1 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 0 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 14 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 25 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Anthropoid 

Evidenční číslo projektu 936-2015 

Název žadatele Lucky Man Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Alena Prokopová 

Datum vyhotovení 28. 10. 2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 

Koprodukční projekt (VB /Francie) je historickým válečným thrillerem o okolnostech atentátu 
na říšského protektora Reiharda Heydricha. Jde o jednu z nejvýznamnějších událostí 
v novodobých českých dějinách a v domácím filmu byla už různými způsoby zpracována 
(především v Atentátu Jiřího Sequense z roku 1964). Story Kubiše a Gabčíka je silným, 
tragickým hrdinským příběhem a není divu, že zajímá i zahraniční filmaře (Operace Daybreak, 
1975). 
 
Film režiséra Seana Ellise byl dotočen na začátku září 2015 a podle předloženého scénáře 
má blíž k mainstreamovému žánrovému pojetí než k uměleckému dílu, které by 
motivovalo veřejnou podporu z české strany. Anthonyho Freewina žadatel prezentuje jako 
dlouholetého konzultanta scénářů Stanleyho Kubricka, v předloženém textu jsem však 
neobjevila kromě řemeslné zručnosti nic, co by připomínalo kubrickovskou originalitu. 
Žadatel sice předkládá Anthropoid jako film, který má zahraniční publikum upozorní na 
silný příběh z české historie, nezaznamenala jsem zde ovšem žádný přesah (nová či 
jedinečná interpretace tématu, „umělecké“ ztvárnění, myšlenková či společenská aktuálnost).  
  
Podobně jako většina členů štábu, i většina hlavních představitelů jsou cizinci. Jména 
Cillia na Murphyho, Jamieho Dornana (Padesát odstínů šedi) a Charlotte Le Bon sice 
navyšují komerční potenciál projektu, současně však dotvářejí představu zahraničního 
snímku, který je sice natočen v Čechách, ale samozřejmě v angličtině. Tento dojem 
nezastíní ani Anna Geislerová v druhé hlavní ženské roli.  
 
Zmíněný komerční potenciál Anthropoidu navíc oslabuje souběžná realizace amerického 
snímku HHhH  inspirovaného ceněným románem francouzského spisovatele Laurenta Bineta. 
Pokud bude mít film na stejné téma premiéru dřív než Anthropoid, diskvalifikuje to 
významně v očích diváků Ellisův snímek.   
 
Pozitivně vnímám skutečnost, že zahraniční koproducent (agentura ICM) našel v české 
společnosti producenta Davida Ondříčka Lucky Man Films tvořivého a silného partnera, 
který projekt obohacuje svými dosavadními zkušenostmi a aktivně se podílí na jeho 
realizaci.  
  
Podíl české strany na filmu nicméně nevnímám jako zjevný a projekt necítím jako 
koprodukční artové dílo, které by svými kvalitami podpořilo kredit domácí 
kinematografie. Podporu tedy nedoporučuji.   
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Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 10 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 7 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
8 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 25 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu  Kvarteto 

Evidenční číslo projektu  937-2015 

Název žadatele  Evolution Films, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy  Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení  27.10.2015 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Zavedený filmový producent Evolution Films žádá o podporu celovečerního hraného filmu režiséra 

Miroslava Krobota.  

 

Žádost je jasná, srozumitelná a úplná. Obsahuje LOI České televize a distributora Falcon s garantovanou 

minimální garancí.  

 

Celková rozpočet projektu je standartní, Fond je žádán o dotaci ve výši 29% procent projektu. Vzhledem 

k povaze projektu považuji tuto částku za adekvátní. Producent upřednostňuje dotaci s podílem na zisku. 

 

Producent považuje projekt za kulturně náročné kinematografické dílo, podíl veřejné podpory tvoří 56% 

rozpočtu. Producent předpokládá koprodukci s Českou televizí a zvukovým postprodukčním studiem, další 
finance hodlá získat z regionálních zdrojů místa natáčení (Olomouc). Nedílnou součástí finančního plánu je 

minimální garance distributora a filmové pobídky. Sám producent vstupuje do projektu vlastním finančním i 

věcným vkladem (3,3%). 

 

Producent předpokládá natáčení v létě 2016, premiéru na podzim 2017, harmonogram poskytuje 

dostatek času pro všechny části vývoje i výroby i zajištění financí.  

 

Projekt doporučuji pro podporu.  

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 9 

3. Producentská strategie 0-15 bodů      15 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů      10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů      39 



Obsahová expertní analýza

Název projektu Kvarteto

Evidenční číslo projektu 937-2015 

Název žadatele Evolution Films

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Vlčková

Datum vyhotovení 11/11/15

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Kvarteto, to by mal byť popis životnej stagnácie členov hudobného kvarteta: Roberta, jeho priateľky Simony, 

Tomáša, Funesa a ich spoločnej kamarátky Batrflaj. Spolu nacvičujú na samostatný koncert, popri tom sa Tomáš 

pokúša baliť Simonu a pomáhať zdanlivo nešťastnemu Funesovi, Robert má mimo vzťahovej i miernu osobnú 

krízu. 

V režisérskej explikácii, Miroslav Krobot píše: "Náš film se chce zabývat tématem šťstí v soǔasné 

komuniť ťicátník̊ v m̌stském prosťedí"  "se snahou zobrazovat postavy a situace objektivň a 

v̌rohodň." 

Tá vierohodnosť je ale dosť diskutabilná. Scenár vykresľuje skoro seriálový svet, plný pokusov o hlášky v 

apatickom prijímaní života. Všetko sa z veľkej časti odohráva v dvoch bytoch, zverimexe a v hospodě Ponorka.  

Batrflaj v práci stalkuje králik Karel, Simona a Robert sa hádajú v domácej saune, Funes utešuje kartárku, ktorej 

vyšlo v kartách, že spácha samovraždu. Všetko v nadsázke, v scénach akoby šlo len o snahu o lakonický 

humor...a nejak chýba pravdivé vystihnutie "diagnózy": slobodný a bezdetný nad tridsať. (Viem, že to nič 

nemusí znamenať, ale ako príslušníka práve tejto sociálnej skupiny sa ma v scenári Kvarteta nedotklo nič.)

Je dosť charakteristické, že keď sa Tomáš, ktorý býva v byte sám, chystá masturbovať, tak si vyzlečie trenýrky 

pod perinou...

Absencia filmových obrazov. Absencia hlbších charakterových ponorov a motivácií. Scenár bez 

dramatickej štruktúry. Postavy nekonajú, rozprávajú. Skoro všetko sa predznamenáva a dopovedáva v 

dialógoch. Nemusíme si nič domýšľať. 

Pri skoro jedinej dramatickej akcii vo filme (myslím tým situáciu, kde postava má možnosť voľby, a jej akcia bude 

mať následky v rámci príbehu), a to keď Tomáš pobozká Simonu, si nejde neklásť otázku, prečo balí Simonu 

práve teraz, keď ju musí poznať už dlhé roky...

Téma "hľadania šťastia" je tak univerzálna, že by sa dala vlastne aplikovať na každý film, každé umelecké dielo. 

Postavy v tomto scenári nie sú k ničomu tlačené, nemusia sa meniť a ani k ničomu samé nedospejú.

Film končí didakticky a akoby z vôle scenáristov. V poslednej scéne Robert, celý čas nespontánny, náhle 

vytiahne svoju novú skladbu, bez toho aby sme vedeli, že sa ju snažil komponovať, a tá skladba konečne 

vystihuje a zapája každého z ich skupiny - kvarteto i Batrflaj. Môžu hrať spolu a každý byť sám sebou...

Tak ako má tento film ambíciu postihnúť stojaté vody života tridsiatnikov, tak nechtiac charakterizuje stojaté 

vody českého filmu, kde kvitnú zabudnuteľné komédie s dobrým obsadením, ktoré nechcú diváka 

obťažovať akoukoľvek pravdivosťou. 

Napriek všetkým sympatiám k štábu bohužiaľ nedoporučujem k podpore.
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Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta

1 Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 18

2 Personální zajištění projektu 0-15 bodů 13

3 Přínos a význam pro českou a evropskou 

kinematografii
0-15 bodů

5

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 36

Podrobná analýza žádosti o podporu

Podrobná analýza je rozvedením obecného hodnocení z první strany za použití údajů, které se na první 

straně z důvodu zveřejňování na Webu nemohou vyskytnout. Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň 

by však neměly být textově totožné a nemělo by docházet ke kopírování jejich částí. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete. Ne všechny otázky lze aplikovat ke 

všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za 

relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty, které považujete při hodnocení projektu za významné. 

Uvedete-li argument u jednoho z kritérií, není potřeba jej opakovat u jiného kritéria, i kdyby tam svou 

povahou a obsahem taktéž připadal.

Rozsah komentářů není omezen.

Hodnocená kritéria 

1 Umělecká kvalita projektu

Viem, že by to mal byť film o stagnácii, o pohodlnosti, o nevôli meniť svoje zabehnuté návyky, ale aspoň 

jedna postava by mohla byť pod tlakom, aby sa mohlo prejaviť, to, čo nám chcú autori povedať: že 

najlešie, čo pre svoj život môže človek urobiť, je ostať sám sebou. 

Postavy mi prídu povrchné a schematické (áno, dobrí herci im prepožičajú viac). Namiesto hlbšej 

charakteristiky sú použité postavy rodičov. Robert je strojový a vraj (podľa matkiných replík) 

nesebavedomý typ = jeho matka je uplakaná, otec bol ale úspešný a náročný človek. Tomáš je spontánny 

a vraj kreatívny, bez tendencie viazať sa = jeho rodičia spolu nekomunikujú, i keď žijú v spoločnej 

domácnosti. Simona je zamilovaná sama do seba, iný rozmer skoro nemá, jej rodičia sa vo filme 

nevyskytujú. Batrflaj je holka tzv. v pohode, nevadí jej náhodný sex, nič neočakáva, nič nevyčíta. Funes zo 

začiatku filmu pôsobí ako autista, potom je zrazu zobrazený ako jediný vyrovnaný človek. V prvej tretine 

filmu skoro nepatrný. O Funesovej práci sa dozvieme až na 34. strane scenára...a takisto aj o jeho 

špeciálnom vzťahu s Tomášom. Tomáš mu organizuje večierok (nevieme prečo), vodí ho na psychologickú 

skupinu (pretože by si zaslúžil trochu radosti)...

Ku konkrétnym motívom:

Trochu sa na začiatku pletie cvičenie na koncert s ich prácou v orchestri, chvíľu som sa neorientovala. 

Funes pri skúškach skladby dvakrát ukáže do nôt a Tomáš alebo Robert vždy chápu. Nikdy sa s tým 

potom nepracuje...navodzuje to pocit, že na koncerte bude v tomto mieste nejaký problém...

Takisto sú na začiatku dva dialógy o výlete, na ktorý Simona s Robertom po koncerte pôjdu. Prečo sa tak 

zdôrazňuje, keď na konci si naň ani nespomenú?

Nerozumiem tomu, prečo Robert nedokáže Simone povedať, že jej vykradli auto...nechápem jeho 

motiváciu a preto mi ani zvyšok jeho jednania nepríde dôveryhodný.

Na konci party pre Funesa s ním Tomáš upratuje poháre, pôsobí to ako úplný záver večierku, všetci už 

odišli. V nasledujúcej scéne potom volá Tomáš Simone a v jeho posteli spí Batrflaj, ktorá sa na party dosť 

opila, pri pohároch ale nebola prítomná. Ako sa tam vzala?

Na to, ako by Funesovo spontánne zjavenie v závere malo na ostatné postavy pôsobiť posvätne, nie je 

vôbec exponované, že by nikam nechodil len tak, kvôli kamarátom (priam naopak - prišiel na koncert 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Kavky na cestě 

Evidenční číslo projektu 938-2015 

Název žadatele Endorfilm 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Lamperová 

Datum vyhotovení 2.11.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či neudělení 
podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující pozitivní a negativní 

aspekty.  

Produkční společnost Endrofilmpředkládá ̌ádost na podporu filmu talentovaného mladého tvůrce Olmo Olmerzu, 

kterého předešlé filmy zaznamenali festivalový úspěch (Berlinale MFF, San Sebastian MFF). 

Nový projekt Kavky na cestě je comingofageroadmovieo dvou čtrnátctiletýchchlapcech na útěku kombinovaná 

slǒitějším postupem nelineárního vyprávění.  
 

̌ádost je jasná, srozumitelná, obsahuje všechnypǒadované dokumenty, chybí komentáře k rozpočtu a 
marketingová a distribuční strategie. Projekt jǐ Státním Fondem kinematografie podpořen byl, a to v obou stadiích 

přípřav. 
 

Rozpočet je poměrně dost 
naddimenzovanýnakonkrétnítypfilmuaambicetvůrcůnejsoupodlǒenéjinýmvysvětlenímněformálnímzpracovánímo

brazů.Mnohopolǒekrozpočtu je nadsazenýchbez vysvětlení v komentáříchneborealizačnístrategii. 
 

Finanční harmonogrampředpokládá zajištění financování z několikazdrojů – zahraniční koproducenti, 
lokálníkoproducent (ČT), několikzahraničníchfond̊ a vlastní vklad. Zahraniční koproducentijsou v jednání, 

jejichzáměrje prozatímdeklarován Letters of intent. Značná částrozpočtu má 
býtfinancovánazezahraničníchkoprodukcí, ̌ádný z těchtozdrojů zatímnení potvrzen.  

 

Harmonogramposkytujedostatekčasunapřípravuijednání o finančnímzajištění výrobyprojektu. 

 

Povahaprojektupředurčujeprojekt pro jednání zezahraničnímipartneryipotenciálnímezinárodní distribuci. 
Projektdoporučujipro podporu, ale je namístědoporučitzvá̌enívýšepodpory.  

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 4 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 12 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 31 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Kavky na cestě 

Evidenční číslo projektu 938-2015 

Název žadatele Endorfilm 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Bernard 

Datum vyhotovení 21. 10. 2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Projekt Kavky na cestě má jako základ kvalitní scénář učitele a autora divadelních her Petra Pýchy. 
Příběh útěku dvou adolescentů (oproti scénáři fotografické ukázky naznačují mírný posun věku 

hrdinů směrem nahoru, což by zcela nemuselo korespondovat s povahou jejich dialogů a myšlení) 
od rodin a pokus o jejich životní osamostatnění má v retrospektivním vyprávění s příchutí hry a 
fabulace dobrý rytmus a je schopen zaujmout diváka jakéhokoliv věku, pokud se mu podaří film 
shlédnout. Postavy jsou věrohodné a zajímavé, jejich zaujetí dospělými modely a pokus se jim 
připodobnit jsou sice naivní, ale opravdové. Také naznačená psychologická hra s policajty na 

strážnici má při lepším realizačním propracování postav, dialogů i situací šanci na atraktivní a ne 

zcela povrchní zábavu. Retrospektivní vyprávění pak poskytuje celému filmu střídání poloh a tedy 
dobrý základ pro vytvoření celkového rytmu díla.  

Režisér Olmo Olmerzu již prokázal svůj talent pro zajímavé vyprávění v absolventském debutu Příliš 
dlouhá noc. Jeho nové dílo, vzniklé v produkci žadatele, Rodinný film, zatím bohužel neznám, ale 
aspirace předvést ho na významných světových festivalech naznačuje, že žadatel ho považuje za 

zdařilé. Kvalitní práci již dokázali odvést i jeho dosavadní spolupracovníci, dramaturg Petr 

Jarchovský, střihačka Lenka Vlčková i kameraman Lukáš Milota (Český lev a Cena čs. kritiky za 
kameru Odpad, město, smrt). Autora hudby a herecké obsazení zatím neznáme. 

Žadatelem je Endorfilm Jiřího Konečného, úspěšná produkce pozoruhodných dokumentů i hraných 
filmů, zaměřující se na spolupráci především v rámci Visegrádu (Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). 

Rumunský film Aferim!, na němž se koprodukčně podílela, byl oceněn na Berlinale a je nominován za 
Rumunsko na Oscara. Rozpočet filmu je založen na vícezdrojovém koprodukčním financování 

s významným podílem České televize a kvalitně vypracován. Jisté pochyby mám pouze o tom, zda se 
mu podaří zasáhnout cílovou skupinu v kinech, ale třeba obdobnému filmu K. Babinské Pusinky, se 

to vcelku podařilo a třeba se podaří tento tah zopakovat. 
Doporučuji proto v rámci možností Fondu film finančně podpořit, stejně, jako byl podpořen vývoj 

projektu. Významně by to zvýšilo možnosti dalšího zafinancování výroby. 
 
 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 24 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
10 
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Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 49 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Masaryk 

Eviden�ní �íslo projektu 939-2015 

Název žadatele IN Film Praha, s.r.o. 

Název dota�ního okruhu Výroba �eského kinematografického díla 

 

 

Jméno a p	íjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 19.10.2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v
etn� doporu
ení k ud�lení 
i 
neud�lení podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone
né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Žádost je podána zcela kompletní, vetn� všech požadovaných p�íloh. Explikace producenta i režiséra 
jsou p�ehledné, rozvážné a promyšlené, samotný scéná� je napsán invenn�, po zjevných 
dlouhodobých rešerších a mnoha verzích. Znamená skv�lý základ pro pozoruhodný celoveerní film. 
 
Vývoj scéná�e i kompletní vývoj byl v minulosti Fondem podpo�en ástkou celkem 400 000 K (200 000 
K + 200 000 K). I zp�tn� – se znalostí scéná�e a pokroilé fáze p�íprav realizace – lze konstatovat, 
že šlo o velmi dobré rozhodnutí Fondu. Scénáristická p�íprava tak mohla být n�kolikaletá a vskutku 
pelivá,  
 
Bohužel následné rozhodnutí Fondu p�es vysoké bodové hodnocení pozitivní nebylo, a proto zde 
máme p�edloženou žádost znovu, v mnohem lepší formální i obsahové kondici vetn� další pokroilé 
verze scéná�e napsané v ješt� vyšší kvalit�. 
 
Znovu doporu�uji podporu ud�lit. 

 
 

 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Podrobná analýza je rozvedením obecného hodnocení z první strany za použití údaj�, které se na první 
stran� z d�vodu zve�ej�ování na Webu nemohou vyskytnout. Texty si nemohou v�cn� odporovat, zárove� 

by však nem�ly být textov� totožné a nem�lo by docházet ke kopírování jejich 
ástí.  
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete. Ne všechny otázky lze aplikovat ke 

všem typ�m projekt� podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Um�lecká kvalita projektu 0-30 bod� 28 

2. Personální zajišt�ní projektu 0-15 bod� 15 

3. P�ínos a význam pro 
eskou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bod� 
14 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bod� 57 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu MASARYK 

Evidenční číslo projektu                                       939 - 2015 

Název žadatele                                       IN Film Praha s.r.o 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy         Jan  ŠUSTER 

Datum vyhotovení          22.10.2015 

 
 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení ţádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

 Firma IN Film Praha s.r.o. producenta Rudolfa Biermanna ţádá Fond opětovně o podporu výroby svého 
projektu " MASARYK". 
Jedná se o historické drama z let 1937-39, kde zajímavý ţivotní příběh Jana Masaryka, syna T.G.M. a 
československého velvyslance  v Londýně,  je nesmazatelně  propojen s dramatickými  osudy 
Československé republiky při nástupu fašismu, /Mnichov-obsazení pohraničí/ a zahájení II.světové války.  
Poslední verzi scénáře / P.Kolečko,A.Königsmark,J.Ševčík/, pokládám za zdařilou a přínosnou pro kulturní 
povědomí o historii ČR  a jejich osobností. 
Dobové umístění příběhu do USA- léčení J.M. v  sanatoriu N.Jersey,exteriéry a interiéry Londýna ,historická 
Praha a náročné herecké obsazení/ autentické postavy/, se odráţí v poměrně vysokém rozpočtu 
 57,108.226 Kč s poţadavkem na podporu Fondu  8 mil.Kč. 
Projekt je však, dle informací ţadatele  z 86% zafinancován  a zdá se velmi dobře producentsky připraven.  
Současně je garantován vysokými tvůrčími výsledky hlavních profesí z minulých let a všeobecně známou  
korektností výrobce. 
V současné době je  jiţ natočena předtáčka  a následně má být zahájeno natáčení  42 FD  s plánovaným 
koncem únor 2016. Plánovaná premiéra únor 2017. 
Vzhledem ke stálé aktuálnosti tématu a ţánru filmu, zmíněným ekonomickým skutečnostem  a právem 
očekávanému vysokému  tvůrčímu  výsledku, 
d o p o r u č u j i   Fondu,  přidělit projektu poţadovanou dotaci. 

  
 

  
  

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Ţádost: úplnost a srozumitelnost poţadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 9 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 13 

4. Kredit ţadatele 0-10 bodů 10 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů        37     
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Komunismus 

Evidenční číslo projektu 940-2015 

Název žadatele Background Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 16.11.2015 

 

 

 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

      Předložená žádost je po formální stránce úplná; všechny požadované uvedené údaje jsou srozumitelné.     

Smlouva s autorem je uzavřena na dobu trvání autorských práv. Projekt označený jako kulturně náročné 
kinematografické dílo již také získal podporu ve výši 200.000,- z Fondu kinematografie v dotačním okruhu 
Tvorba českého kinematografického díla pod názvem Brecht. Do zmíněného zařazení hodnocený projekt, 
také kvůli silné autorské osobnosti Karla Vachka, jež se řadí významným domácím umělcům tvořících pro 

užší divácké spektrum, určitě spadá. Producent žádá o podporu SFK podruhé a to s odůvodněním, že 
nově získal další zdroje na výrobu. Producent rovněž požaduje podporu od Fondu kinematografie ve výši 
45,87% z celkového rozpočtu projektu  formou dotace, přičemž výzva SFK je vypsaná na formu dotace 
s podílem na zisku. Případný zisk není v případě tohoto projektu pravděpodobný.  Film více než na 
výrazný ekonomický profit, aspiruje spíše k ocenění na festivalech. Snímek by tak mohl získat odborný 

respekt a uznání na mezinárodní úrovni. 

     Filmová esej, první hraný filmový počin režiséra Karla Vachka, se jeví jako velice ambiciózní projekt. Dle 

explikace by se mělo jednat o koláž složenou z inscenovaných úryvků literatury, vlastních vzpomínek, ale 

také živých obrazů světových dějin. 
     Celkový rozpočet projektu není rozhodně nadhodnocený, spíše lze očekávat růst nákladů v průběhu 

výroby. 

     Finanční plán počítá s vícezdrojovým financováním, 60% tvoří veřejná podpora. 
  Realizační harmonogram je dostatečný.  

Vzhledem k zaměření filmu na artového diváka má producent dobře promyšlenou distribuční a propagační 
strategii, kterou má navíc doloženou od partnerů. 

Přes uvedené výhrady, s přihlédnutím k tomu, že by mohlo vzniknout mimořádné experimentální dílo, 

podporu z Fondu kinematografie doporučuji. 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 3 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 8 

3. Producentská strategie 0-15 bodů                  12 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 8 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů      31 



Obsahová expertní analýza

Název projektu Komunismus
Evidenční číslo projektu 940-2015
Název žadatele Background films
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Daňhel
Datum vyhotovení 31.10.2015

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.
   

  Máme v Čechách jen dva světové režiséry. Vachka a Švankmajera. Je příznačné, 
že odstředivá síla, kterou tato společnost již několik stovek let generuje, vytěsňuje 
génie na okraj. Ladislav Klíma, Josef Váchal, Karel Vachek etc..
Tak se vždy dělo.
  
  Film Komunismus je filmem jedinečným a neopakovatelným. Zatím 
potencionálně. Posouvá  hranice filmové řeči, táže se, užívá filosofické rozhraní 
i humor subverzivně.

  Je jakousi rekonstrukcí revolucí, jejich restaurací, normalizací a důkazem síly i 
slabosti géniů i marnosti. Filosofickým románem plným zcizených postav, 
mediálních prostitutů a prostitutek, skrze něž promlouvají myšlenky historických 
revolucionářů i subtilních, ve filmu znovuoživlých postav. Asi 150 herců, moderátorů, 
sportovců a  celebrit mediální scény tak konečně mohou otevřít okna, pohledem 
skrze ně pak nemusíme historii opakovat. Jsou totiž tak důvěrně známí a i pitomec
na ně bude hledět a poslouchat je.. A navíc na scénu kromě historie vstupuje 
objektivní humor.
  
  Vachek autor je zcizen, promlouvá chvíli ústy Brechta, chvíli Becketta, Michala
Davida, Reye Korantenga, Jiřiny Bohdalové či Karla Gotta. Většina moudrých jsou 
mrtví, musíme se dnes spokojit s ústy, která mediálně žijí. Tím zároveň kromě 
zpřístupnění sdělovaného opanujeme i skrze ně zveřejnělý prostor.
  
„Pokud revoluce natrvalo (demokraticky) nerozptýlí majetek a moc, staré 
problémy se zase vrátí“.

A to se týká všech! Našich dětí!! A dětí našich dětí!!!

Doporučuji k udělení podpory!!!   

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta

1 Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 30
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2 Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15
3 Přínos a význam pro českou a evropskou 

kinematografii
0-15 bodů

15

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 60
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Jak básníci čekají na zázrak 

Evidenční číslo projektu 941-2015 

Název žadatele Bio Illusion/Miloslav Šmídmajer 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 28.10..2015 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

              

     Předložená žádost je po formální stránce kompletní. Producent předkládá scénář včetně smlouvy a 
licencí uzavřené na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany, režijní i producentskou explikaci, rozpočet, 
finanční plán, herecké obsazení i stručné profesní životopisy tvůrčích profesí, harmonogram a 

marketingovou a distribuční strategii.           
 

     Předložený scénář je textem pro již šesté pokračování divácky úspěšné série „básnických“ komedií. Tato 

série je pak charakteristická svou specifickou poetikou, stylem vyprávění a režijním rukopisem. Diváckou 

úspěšnost producent dokládá průkaznou statistikou, tedy čísly. Jeho žádost je v souladu s výzvou o dotaci 

s účastí na zisku. Z ekonomického hlediska by podpora projektu mohla být pro Fond přínosná. 
 

   Předložený projekt však není v souladu s cíli a kritérii podpory, které v této výzvě chce Rada 
akcentovat. Nejde o kvalitní, umělecky a společensky progresivní dílo, ani o snímek mezinárodní 

koprodukce; připravovaný film navíc nepřispěje ani k posílení české mezinárodní konkurence. V nejlepším 
případě se dílo přihlásí k tradici české komedie, která je poplatná masovému vkusu diváka a přinese 
ekonomický profit.  

 

 

   Z uvedeného důvodu projekt k podpoře nedoporučuji. 
     

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 3 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 6 

3. Realizační strategie 0-15 bodů 8 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 9 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů 26 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Jak básníci čekají na zázrak 

Evidenční číslo projektu 941/2015 

Název žadatele Bio ILLUSION 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 28.10.2015 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

 

V roce 2004 natočil režisér Dušan Klein podle scénáře Ladislava Pecháčka poslední díl tehdy pentalogie o 

Básnících.Nyní, po dvanácti letech (předpokládaná premiéra v r.2016) přichází  šestý díl komediální 

série:Jak básníci čekají na zázrak. 
Přátelům Štěpánovi,Kendymu a Karasovi je už přes padesát let, ale jejich životy,zejména Štěpánův ,jsou 

stále otevřené tak,aby se mohl odehrát další příběh milostného hledání. Klíč k vyprávění  se 
nemění,naopak   

je stále čitelnější a méně překvapivý.Zdá se,jakoby nejdůležitějším imperativem bylo uplatnit 
všechny dosud známé postavy bez ohledu na to, že jejich role může být za této situace jen epizodní , 

nedramatická a leckde popisná.Struktura připomíná oblíbenou telenovelu ,kde nezáleží  tolik na  
neočekávaných zvratech nebo vůbec zvratech ,ale na tom,aby se divák potěšil přítomností známých 

figur a jejich hereckých představitelů.Není divu,že scénář má za této situace 264 stran !   
Jednu důležitou  změnu v rejstříku postav  ale šestý  příběh přináší ,je jí  postava Juniora, dvanáctiletého 

Štěpánova syna Štěpánka, kterého po sobě zanechala Anička „zrzečka“,Štěpánova láska z minulého dílu. 

Právě tak jako v předchozím díle jednou z úvodních informací bylo,že Štěpánovi zemřela maminka,i tady se  

na začátku dozvídáme,že Anička podlehla před lety autonehodě. Štěpán se stará o Juniora sám. Je třeba 

říci,že Junior je zdařilou a svéráznou dětskou postavou,která si může na své konto připsat i 
většinový podíl humoru celého příběhu.I když i Juniorovy scény jsou leckde  nadbytečné(při délce 
scénáře  je nadbytečných scén dost),pobaví.Postava Juniora má taky na starosti jednu větev dějové  

zápletky filmu,tj.  shání tatínkovi partnerku.Taková péče přejícného  potomka  není zrovna  originální 

nápad.Druhou větví téže dramatické linky je  vývoj Štěpánova  milostného vztahu  se skromnou  a půvabnou  
Zuzankou Rybářovou, rozvedenou sousedkou s dcerkou Vanessou .(V  minulém díle v milostné  Kendyho 

epizodě šlo také o  sousedku ). Vcelku bezproblémový a poklidný vztah Štěpána a Zuzanky  prožijeme od 
prvních kontaktů   až do  toho nejšťastnějšího konce, tj. do svatby a ještě kousek dál. Tato dějová linka,která 

by ve stávající podobě na  náplň filmu sotva stačila, je  abych tak řekla vyztužována množstvím epizod, 

v kterých,jak řečeno výše,defilují  postavy,které nemají dramatický potenciál žádný.To znamená,že z jejich 

účasti nic příčinného většinou neplyne a jen statují.  . 
Podle mého soudu  ale nejslabšími scénami  díla jsou ty,které souvisí s rozsáhlou    epizodou  příprav a 

nakonec i realizací  narozenin  starého  profesora Ječmene.Jsou   vloženy  mimo hlavní  dramatickou linku  

(tedy úsilí najít Štěpánovi novou lásku),kdyby v textu nebyly ,nic  by se s postavami  nestalo.Prof. Ječmen je 
ležícím pacientem Domova na konci cesty  a večírek pro něj,obyvatele Domova a všechny naše aktéry  je 

příkladem humoru za  každou cenu,kde nechybí ani klaunské červené nosy,svlékací scéna starci pro 

vizuální potěšení ,moravská kapela  a tanec vozíčkářů. 

Myslím si,že film těží z materiálu předchozích   pěti básnických dílů.Teď se mi zdá,že už je vytěženo 
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až do dna.Pravda,jsou tu  stále vtipné a svižné  Pecháčkovy dialogy,ale také scenáristická nekázeň, 
která si nedovede nic odepřít.Je to příběh, který nekonfliktně běží podle vyzkoušených receptů a 

ničím skutečně podstatným nezaujme .Jistě  film vznikne tak jako tak a jistě bude mít i své diváky. Přeju 
mu to,ale k podpoře Fondu kinematografie ho  ke své lítosti nedoporučuji. 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 20 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 15 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
5 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 40 



Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu "Mars" 

Evidenční číslo projektu 942-2015 

Název žadatele Nyasafilms  

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 21.10.2015 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Žádost podává Nyasa Films se svým projektem „MARS“. 

 

Sci-fi komedie podle námětu Zdeňka Janáčka, scénář Benjamin Tuček a Tereza Nvotová. 
 

Scénář projektu zvítězil v mezinárodní soutěži americké organizace „Mars Society“. 
 

Herecké obsazení z velké části herci divadla VOSTO5. Propojení filmu s divadelním představením. 
 

Natáčení v unikátní lokaci Mars Desert Research Station. Natáčení již proběhlo, postprodukce naplánována 
na jaro 2016. 

 

Úspěšná prezentace zatím části projektu na MFF KV v sekci „Work in progress“, zájem programového 

oddělení o uvedení filmu na festivalu. 
 

Projekt má již teď téměř kompletně zajištěnou distribuci v kinech, TV i předjednaný zájem o prodej do 
zahraničí. 
 

Pouze výhrady k sestavení rozpočtu. 
 

Projekt doporučuji k udělení podpory.  
 

 

 

  

 

 

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 4 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 7 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 14 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 8 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů        33    
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Mars 

Eviden�ní �íslo projektu 942-2015 

Název žadatele NYASA Films International, z.ú, 

Název dota�ního okruhu Výroba �eského kinematografického díla 

 

 

Jméno a p�íjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 19.10.2015 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu v�etn� doporu�ení k ud�lení �i 
neud�lení podpory.  Vyjád�ete jasn� a precizn� kone�né hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Žádost obsahuje všechny povinné sou�ásti, by� je p�edkládána v pon�kud mén� p�ehledném (podrobn�ji viz 
níže) stavu. 
 
Zkrácen� vyjád�eno: jde o podporu sci-fi komediálního filmu o cest� �ech� na Mars, zjevn� již 
nato�eného, nyní se nacházejícího ve fázi p�ípravy postprodukce. 
 
P�iložená synopse Benjamina Tu�ka i jeho scéná� napsaný spolu s Terezou Notovou jsou tudíž �asem i 
stavem realizace již p�ekonány, ale stále snad poskytují dostatek informací nejen o autorské fantasii a 
imaginaci, ale i o solidní dramatické stavb�.  
 
Žádost obsahuje i více než dvacet fotosek, nikoli – ke škod� – jist� vyrobitelný  teaser. Avšak i zmín�ná 
fotodokumentace sv�d�í o inven�ním a promyšleném tv�r�ím p�ístupu v naších podmínkách k nikoli 
obvyklému žánru. 
 
Podporu doporu�uji ud lit. 

 
 

 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Podrobná analýza je rozvedením obecného hodnocení z první strany za použití údaj�, které se na první 
stran� z d�vodu zve�ej!ování na Webu nemohou vyskytnout. Texty si nemohou v�cn� odporovat, zárove! 

by však nem�ly být textov� totožné a nem�lo by docházet ke kopírování jejich �ástí.  
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete. Ne všechny otázky lze aplikovat ke 

všem typ�m projekt� podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které považujete za relevantní, 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Um�lecká kvalita projektu 0-30 bod� 18 

2. Personální zajišt�ní projektu 0-15 bod� 12 

3. P�ínos a význam pro �eskou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bod� 
8 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bod� 38 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu  Děda 

Evidenční číslo projektu  943-2015 

Název žadatele  Wallachia 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy  Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení  28.10.2015 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Spolek Wallachia propagující a popularizující region Valašsko žádá o dotaci na nízkonákladový 

celovečerní film. Původním záměrem bylo natočení 10 videí zobrazujících život na Valašsku na počátku 

minulého století, postupně vznikl nápad spojit tyto klipy vyprávěním příběhu ze současnosti.   

 

Žádost je zpracována povrchně, akcentuje regionální rozměr projektu. Projekt je specifikován jako kulturně 

náročné kinematografické dílo, což odpovídá povaze projektu.  

 

Celkový rozpočet odpovídá výrobě nízkorozpočtového díla. Jednotlivé položky jsou paušalizovány a bez 

komentáře, některé položky neodpovídají způsobu realizace (laboratorní volání, cizojazyčné titulky), jiné 

chybí (střih, doprava). Většina rozpočtu zahrnuje náklady čerpané před podáním žádosti. Ačkoli je podíl 

žádané dotace na celkovém rozpočtu adekvátní (55%), obsahuje již uskutečněná plnění, což z dotace 

nelze hradit.  

 

Finanční krytí projektu je zatím zajištěno z podpory Zlínského kraje, drobných podpor jednotlivých obcí a 

sponzorských darů. 

 

Žadatel uvažuje o klasické distribuci, jednání s distributory probíhají. Na základě jednání se Zlínským krajem 

a MŠMT uvažuje žadatel o promítání ve školách. 

 

Spolek Wallachia nemá v oblasti kinematografie žádné předchozí zkušenosti. 

 

Vzhledem k chybám a nesrovnalostem v žádosti projekt nedoporučuji pro podporu.  

 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 3 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 5 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 5 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 2 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů       15 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Děda 

Evidenční číslo projektu 943-2015 

Název žadatele Wallachia 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 24.10.2015 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 

pozitivní a negativní aspekty.  

Původním záměrem tvůrců bylo natočit v průběhu roku formou hraného dokumentu cca 10 videoklipů 
pokrývajících nejdůležitější témata hospodářského a církevního roku na valašské vesnici počátkem 

minulého století (podzimní práce, advent, vánoce, velikonoce, jarní práce, letnice, dožínky, tradiční 
řemesla atd.).  Jednotlivé  videoklipy se autoři rozhodli pro zvýšení atraktivity navzájem propojit hraným 

dějem ze současnosti. Možnost srovnání dnešního života na Valašsku s životem před sto lety je 
lákavá, ale nesmírně těžká. Světová kinematografie  zná jen několik výjimečných filmů, kde se podařilo 
logicky propojit několik poměrně nesouvisejících epizod v organický celek. 

Ambiciózní záměr scénáristů filmu „Děda“  se podle mého názoru nepovedl. Autoři použili oslí můstek - 
děti z Prahy, které přijedou za dědou na prázdniny. Na půdě u dědy naleznou krabici se sto let starou 
korespondencí prababičky a tato korespondence je dovede ke vzpomínkám a tím také k jednotlivým 

klipům, které představují život na Valašsku před sto lety. (Bohužel nevznikla ani „Cesta do pravěku“ 
Karla Zemana, ani Vošmikova „Honzíkova cesta“). Ambice autorů ale jde ještě dál a nestačí jim 
samotný problém s  propojením současnosti s minulostí, ale jejich cílem je „rodinná komedie“ a tak 

v jejich podání je současné Valašsko obydleno podivnou skupinou lidí, kteří všichni mluví pouze 
valašským nářečím z minulého století a chovají se vždy tak, aby bylo „veselo“. Jejich jednání nemá 

motivaci ani logiku, některé motivy jsou nakousnuté a nedotažené.  
Jen namátkou – proč děti, hlavní hrdinové z Prahy (11 a 12 let) neznají svého dědu, když jejich rodiče 
s dědou udržují normální kontakt a děda je navíc velký pašák a děti má rád? Jak to, že venkovské děti 
jdou počátkem prázdnin sousedovi do sadu na jablka – tou dobou nejsou zralá jablka ani na Valašsku. 
Jak to, že v celé vesnici není nikdo, kdo by byl schopen odvézt dědu se zlomenou nohou do 
nemocnice a musí to udělat děti traktorem? Proč nepřijela sanitka? (výmluva na špatnou cestu 
nefunguje, když po té cestě pravidelně jezdí děda se svojí stařičkou a věčně porouchanou škodovkou.) 
 

Na druhou stranu ukázky z „ dobových klipů“ vypadají velmi zajímavě a je za nimi vidět obrovské množství 
poctivé práce a profesionálního umu. Podle harmonogramu je již celý film natočen a nyní zraje ve střižně. 
Škoda, že jsem neměl možnost zhlédnout nějakou ukázku z natáčení současnosti, možná konečný výsledek 
není tak špatný, jako předložený scénář. 
Vyjádřit jednoznačné hodnocení není v této situaci snadné. Na jedné straně nešťastný scénář, na straně 
druhé velký zápal a nasazení štábu i místních „vlastenců“, kteří často bez naděje na honorář pomáhali 
vytvořit poměrně náročné dobové ukázky. Škoda, pokud bych mněl hodnotit pouze dobové ukázky, tak budu  

pro, ale protože mé hodnocení vychází z předloženého scénáře - mé doporučení je negativní. 
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Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 10 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 5 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 
kinematografii 

0-15 bodů 
3 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 18 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      Sedminohý  Lukáš 

Evidenční číslo projektu      944 - 2015 

Název žadatele      J&J Jakubisko  Film Europa,SE  

     - producent Deana Jakubisková 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      11.11.2015 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 

neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

     Scénář autora a režiséra Juraje Jakubiska  "Sedminohý Lukáš",  byl již podpořen Fondem v dlouhém  
období jeho vývoje / SFK ČR 300.000Kč, Slovensko AVF 390.000 Kč a vlastní vklad producenta 1,6 mil Kč/. 
Vývoj projektu má být ukončen 15.11.t.r. a při podání žádosti 17.9.t.r. je film údajně zafinacován ze 45,37%. 
Celkové náklady projektu /bez vývoje/ jsou téměř 107 mil Kč.   Producent žádá dotaci  10 mil.Kč. 
 Film bude natáčen na 35mm negativ -  55 FD ve třech etapách natáčecího období /léto,zima/ s plánovanou 

premiérou -listopad 2017. 

 Jedná se o realizačně náročnou koprodukční pohádku . volně navazující na úspěšnou  režisérovu 
"Perinbabu" z roku 1985.  Producent věří,že jakubiscova poetika  a stejný způsob vyprávění, zaujme  
evropského diváka i po těch 30 letech a očekává vysokou návštěvnost /Čechy 600 a Slovensko 250 tisíc 
diváků a předprodeje do ostatních evropských zemí/. 
Plánovaná koprodukce předpokládá spolupráci ČR / 45,5 mil.Kč-42,5% celkových nákladů/ ,Slovenska /42,6 
mil.Kč t..j. 39,8%/ a Polska  /20 mil.Kč.t.j.17,7% celkových nákladů/.   
Režisér J.Jakubisko má vysoký filmařský kredit, problémem může být zdraví a věk.Projekt je producentsky 
velmi dobře připraven,problémem však muže být konečné zafinancování značných finančních nákladů,které  
však odpovídají tvůrčím požadavkům autorů  a jsou současně známým průvodním znakem výrobce /film 
Báthory a další/. 
 

Z pozice ekonomického experta, vzhledem k faktům uvedeným v pečlivě zpracované žádosti  a tím i 
vysokému bodovému ohodnocení, 

d  o  p  o  r  u  č  u  j  i    Radě Fondu přidělit žadateli dotaci a to ve výši kterou umožňuje 

                                       Výzva 2015-2-7-20 

 

Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Žádost: úplnost a srozumitelnost požadovaných údajů 0-5 bodů 5 

2. Rozpočet a finanční plán 0-10 bodů 9 

3. Producentská strategie 0-15 bodů 14 

4. Kredit žadatele 0-10 bodů 9 

Celkové bodové ohodnocení 0-40 bodů        37 
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Obsahová expertní analýza 
 

Název projektu Sedminohý Lukáš 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele J&J Jakubisko Film Europe SE 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Szczepanik 

Datum vyhotovení 28. 10. 2015 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Obecné hodnocení žádosti je shrnutím celkového hodnocení projektu včetně doporučení k udělení či 
neudělení podpory.  Vyjádřete jasně a precizně konečné hodnocení s ohledem na všechny rozhodující 
pozitivní a negativní aspekty.  

Pohádka „Sedminohý Lukáš“ navazuje na úspěšnou Perinbabu (1985), a to nejen příběhem a postavami, 
ale i vizuálním pojetím. Příběh pro děti od 6 let a pro celou rodinu klade důraz na aktivního a nápaditého 
hrdinu, který šikovně překonává nejrůznější překážky, jež mu do cesty kladou síly pozemské i nadpřirozené. 
Na rozdíl od Perinbaby, jež šetřila s nadpřirozenými bytostmi (všeho všudy jen titulní Perinbaba a její 

protivnice Zubatá) a svou magickou poetiku čerpala z poměrně střízlivého obrazu slovenských hor a 
venkova v proměnách ročních období, pouští se sequel do mnohem divočejších pohádkových fantazií a 
příběh zahlcuje více či méně bizarními pohádkovými postavami: od zlatorohého berana přes Vikingy-

samuraje, kteří jsou ve skutečnosti ptáky, přes očarované ženy za úplňku nenávidějící muže až po falešnou 
chobotnici a městečko na kolečkách. Ztrácí se tak čistota dynamické, ale střízlivé stylizace, která 

v Perinbabě vyvažuje divokou a krutou fantazii grimmovských pohádek. 
Juraj Jakubisko až příliš předpokládá divákovu znalost původního filmu. Úvod, v němž postava Lukášovy 
matky synovi i divákům vysvětluje návaznost na původní příběh, s otcem-Jakubem v hlavní roli, působí 
násilně svou účelovou snahou evokovat vzpomínky na třicet let starý divácký hit. Nevíme, proč přesně musí 
Perinbaba zničit mlýn, v němž rodina dosud žila, a proč se tudíž syn vydává na dobrodružství, jež navazuje 
na příhody jeho otce. Stejně tak matoucí jsou i neustálé připomínky nežijícího otce a událostí z originálního 

dílu v dialozích, posílené dokonce i využitím původního filmového materiálu v retrospektivách a trikových 

sekvencích. Podobně účelově působí i odkazy na vánoce (s evidentní marketingovou funkcí) a deklarovaný 

plán zapojit do filmu digitálně oživené tváře zemřelých hereček G. Masiny (Perinbaba) a G. Kaplanové 
(Zubatá). 

Úspěch výsledného díla bude záviset na režijní realizaci ‒ na zdařilosti audiovizuálního ztvárnění. V této 

souvislosti je překvapivé, že Jakubisko původně chtěl režií pověřit Bisera Arichteva, jenž s podobnými 

projekty nemá režisérské zkušenosti a není autorským typem tvůrce. Neméně důležité bude pojetí 
speciálních efektů, respektive zda se podaří udržet je v jednotné a uměřené stylistické poloze. Režijní 
explikace o jejich pojetí nic konkrétního neříká. Projekt vyvolává obavy, zda snaha o bombastické speciální 

efekty a triky, které mají posílit konkurenceschopnost filmu vůči zahraničním velkoprodukcím, nebude 

výslednému účinku díla spíše na škodu tím, že bude odvádět pozornost od samotného příběhu a od 
vnitřního vývoje hlavní postavy. A že bude film zbytečně prodražovat (viz na daný žánr v domácích 

podmínkách extrémně vysoký rozpočet přes 106 milionů Kč). 
Explikace dostatečně nespecifikují cílovou skupinu a strategii předvánočního nasazení. Je přitom evidentní, 
že nelze jednoduše doufat v opakování úspěchu Perinbaby ani posledního Jakubiskova hitu Bathory, 

protože poměry na trhu i spotřebitelské chování se od té doby výrazně změnily. 

Projekt přes uvedené výhrady doporučuji podpořit, a to z toho důvodu, že Jakubisko svou jedinečnou 
magickou poetikou může přispět k oživení domácí pohádkové tvorby. Nicméně výši podpory doporučuji 
snížit dle finančních možností daného okruhu a výzvy a také dle kvality konkurenčních projektů. 
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Hodnocená kritéria Bodový rozsah Bodové hodnocení experta 

1. Umělecká kvalita projektu 0-30 bodů 21 

2. Personální zajištění projektu 0-15 bodů 10 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou 

kinematografii 
0-15 bodů 

12 

Celkové bodové ohodnocení 0-60 bodů 43 
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