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2021-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

Podpora je určena na propagaci české kinematografie v zahraničí prostřednictvím účasti českých filmů na 

nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny. 

Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické 

dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno 

kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný 

festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny. 

Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která je přílohou výzvy. Tabulka obsahuje 

nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na 

tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 

30 %, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem. 

V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast 

českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje 

individuálně. 

 

4638/2021  

Frame Films s.r.o.  

Ant Hill – Animafest Zagreb 

Frame Films žádá o příspěvek na uvedení filmu AntHill na festivalu Animafest Zagreb. Jde o druhý film studenta 

magisterského stupně FAMU Marka Náprstka. Jeho bakalářský film Čím víc vím se promítal na více než 30 

zahraničních festivalech a získal i několik ocenění. Záhřebský festival je renomovaná a mezinárodně významná 

platforma, která slouží i jako místo setkávání západo- a východoevropských tvůrců Předložená strategie je 

propracovaná a plán představit tvorbu talentovaného tvůrce filmovým profesionálům je správný. Rozpočet 

zahrnuje obě případné varianty, jak fyzickou, tak online. Rada se v souladu s oběma experty rozhodla projekt 

podpořit v plné výši. 

 


