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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. 

 

4539/2021 

endorfilm s.r.o. 

Smolný pich - Berlinale Competition 

Účast v hlavní soutěži Berlinale, jíž se týká žádost tohoto projektu, je prestižní událostí, která zviditelňuje 

příslušnou kinematografii a tím posiluje její mezinárodní konkurenceschopnost, a to i v případě minoritní 

koprodukční a kreativní účasti. Film Smolný pich vyniká kvůli své mnohovrstevnaté výpovědi o současnosti a 

životě v ní. Rumunská realita není tak vzdálená té české, naopak v mnohém můžeme nacházet podobnosti. 

Režisér Radu Jude, který vyniká nesnadnými, festivalově úspěšnými projekty, odkrývá několikero rovin, nejen 

historických a společenských, ale také otázek naléhavě současných. Dílo vzniklo jako mezinárodní koprodukce s 

dalšími podíly Lucemburska a Chorvatska. Rozpočet je přiměřený, finanční plán má vícezdrojovou strukturu. 

Realizační strategie je sice stručná, ale v základních obrysech dostačující. Udělením podpory se také zhodnotí 

předchozí podpora Fondu na výrobu. Žádost je dobře zpracovaná a prezentuje realistickou strategii pro světovou 

premiéru na Berlinale. Investovat žadatel plánuje především do propagace během online festivalu a také během 

fyzických projekcí v červnu. Film získal Zlatého medvěda, hlavní cenu festivalu. Rada SFKMG se rozhodla projekt 

podpořit v plné výši. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma experty. 

4535/2021 

Marlene Film Production, s.r.o. 

Propagační strategie filmu Šarlatán na účasti cen Academy Awards 2021 – Oscar 

Společnost Marlene Film Production předložila pečlivě zpracovanou žádost o podporu propagační kampaně 

českého filmu Šarlatán v rámci úsilí jeho prosazení do nominací na ceny americké filmové akademie – 

AMPAS.  Film byl podpořen ve výzvách na výrobu i distribuci, zaznamenal při uvedení v obtížných pandemických 

podmínkách dobrý divácký ohlas i vysoké kritické hodnocení a následně získal i ocenění Sdružení českých 

filmových kritiků a České filmové akademie. Rada jej v souvislosti s tím považuje za vhodného reprezentanta 

české kinematografie a zvolenou formu propagační kampaně, využívající profesionálních služeb PR agentury, 

považuje za odpovídající. Žádost se rozhodla podpořit částkou sníženou pouze o nerealizované cestovní náklady. 

Byla tak ve shodě s oběma expertními posudky.  
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4533/2021 

Evolution Films, s.r.o. 

Zpráva Kampaň na Academy Award 

Společnosti Evolution Film jako český koproducent filmu Zpráva žádala o podporu kampaně na prezentaci filmu v 

rámci cen Academy Award – AMPAS, v nichž se film ucházel o nominaci jako reprezentant slovenské 

kinematografie. Téma filmu, skutečný příběh dvou uprchlíků z Osvětimi, kteří zpracovali první zprávu o existenci 

koncentračních táborů, patří k významným milníkům společné československé historie. Propagační kampaň byla v 

žádosti dobře popsána, požadovaná částka odpovídala povaze koprodukčního projektu. Rada žádosti vyhověla, a 

to ve shodě s jednou expertní analýzou, druhá analýza nebyla dodána. 

4530/2021 

BFILM.cz s.r.o. 

Mazel a tajemství lesa @ BUFF Malmö 

Účast nového dětského filmu Petra Oukropce Mazel a tajemství lesa v soutěži jednoho z nejdůležitějších 

skandinávských festivalů zaměřených na tvorbu pro děti a mládež BUFF Malmö považuje Rada za zajímavou 

příležitost prezentace i zprostředkování potenciálního přímého vstupu českého filmu na severské trhy. Tato šance 

je posílena skutečností, že režisérovy filmy jsou v zahraničí včetně tohoto teritoria dlouhodobě dobře přijímány. 

Rada se tedy rozhodla projekt podpořit v plné výši finančně umírněného požadavku. O podpoře rozhodla v 

souladu s jedním expertním posudkem (druhý nebyl dodán). 

4529/2021 

Kuli Film s.r.o. 

Rok před válkou 

Lotyšsko-litevsko-česká koprodukce Rok před válkou byla vybrána pro svou světovou premiéru na prestižní 

filmový festival v Rotterdamu (IFFR) do významné soutěžní sekce Big Screen, která ve spolupráci s VPRO 

prezentuje autorské filmy vhodné pro distribuci. Film Rok před válkou se navrací do roku 1913 a lze jej označit za 

historický thriller se surreálním zvratem. Jde o film se silným autorským rukopisem, pro jehož život je zásadní 

úspěšný festivalový start. IFFR je skvělým místem, film tímto získal label kvalitního uměleckého díla. Tento label 

posiluje z dlouhodobého hlediska nejen status tvůrců a filmu, ale také napomáhá získat další festivalové a 

distribuční nabídky. Žádost se zaměřuje na propagaci v rámci světové premiéry, konkrétně na střih propagačních 

audiovizuálních ukázek. S ohledem na fakt, že festival proběhl čistě online, jsou vizuálně silné ukázky zásadním 

propagačním nástrojem pro B2B kampaně. Transparentní rozpočet odpovídajícím způsobem reflektuje zamýšlené 

aktivity. Rada SFKMG se rozhodla projekt podpořit v plné výši. Svým rozhodnutím je v souladu s jedním expertem 

(druhá expertní analýza nebyla dodána). 


