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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. 

 

4644/2021  

FRESH FILMS, s.r.o.  

Myši patří do nebe – Annecy 

Zařazení celovečerního filmu Myši patří do nebe do oficiálního výběru festivalu animovaných filmů ve 

francouzském Annecy je možná zatím nejvýraznějším letošním festivalovým úspěchem české 

kinematografie. Velmi působivý a univerzálně srozumitelný film má potenciál najít si diváky prakticky kdekoliv 

na světě a festival v Annecy je ideálním startovním blokem mezinárodního úspěchu filmu. Projekt podpory 

účasti filmu Myši patří do nebe na prestižním festivalu Annecy je stručný a přehledný. Transparentní 

rozpočet odpovídajícím způsobem reflektuje zamýšlené aktivity. Žadatel pracuje s jasně definovaným a 

správně postaveným propagačním plánem postaveným na angažování PR agentury a sales agenta. Rada 

Státního fondu kinematografie se rozhodla projekt podpořit, ale jelikož celková požadovaná částka převyšuje 

očekávanou výši podpory dle tabulky Předpokládané výše podpory pro daný festival udělila podporu ve 

snížené výši. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma experty.  

4643/2021  

Akademie múzických umění v Praze   

Rudé boty 

Žádost se týká účasti originálně výtvarně pojatého krátkého animovaného filmu Rudé boty studentky FAMU 

Anny Paděrové v soutěžní sekci Cinefondation na festivalu v Cannes. Díky své univerzalitě může snímek 

oslovit diváky na celém světě. Účast na canneském festivalu má vždy velký dopad jak na další zhodnocení 

samotného filmu, tak i pro budoucnost jeho tvůrců, a je rozhodně přínosná. O osobní prezentaci se bude 

ovšem jednat pouze v případě, kdy to okolnosti ohledně pandemie dovolí. Projekt je na prezentaci na 

festivalu dobře připraven, propagační strategie je vhodně zvolená. Komunikační strategie je promyšlená. 

Část rozpočtu bude hrazena z vlastních zdrojů FAMU, přesto ale podpora SFK tvoří až 71,43 % celkového 

rozpočtu. Rada Státního fondu kinematografie žádost podpořila, ale nižší částkou. Je s tím v souladu s 

jedním expertem, druhá expertiza nebyla dodána. 
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4622/2021  

Bohemian Productions s.r.o.  

MANŽELSTVÍ (A MARRIAGE) na HOT DOCS 2021 online 

Žádost se týká účasti dokumentárního filmu Manželství na prestižním festivalu Hot Docs. Snímek je 

nevšedním projektem, který vypráví o souboji páru dvou milujících se lidí se státní a byrokratickou 

nomenklaturou. Téma filmu má šanci oslovit mezinárodní publikum a pozvání na festival jako je HOT DOCS 

2021, je dobrou příležitostí k propagaci českého kinematografického díla, v tomto případě v sekci „The 

Changing Face of Europe“. Silnými stránkami projektuj jsou téma a forma vyprávění, dále potenciál 

porozumění u globálního publika a také samotná skutečnost, že film zaujal pořadatele tak významného 

mezinárodního festivalu. Projekt je dobře strategicky a obsahově připraven. Popis aktivit předložený 

žadatelem může vést k naplnění výzvy a samotných cílů, tedy propagovat české kinematografické dílo. 

Možnosti jsou díky virtuální realizaci kampaně sice omezené, tomu odpovídá i rozpočet kampaně, propagaci 

v Americe však vnímá Rada jako důležitou, a proto se Rada rozhodla projekt podpořit v plné výši. Je tím v 

souladu s jedním expertem, druhá expertiza nebyla dodána. 


