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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. 

 

4199/2021  

TVORBA films s.r.o.  

Havel - Golden Globes 

Film Havel patřil mezi nejočekávanější filmy letošního roku nejen proto, že režisér Slávek Horák již svým debutem 

dokázal, že umí diváky zaujmout i náročnějšími dramaty. Velkou roli samozřejmě hraje i ústřední postava filmu, 

která je předmětem současných “kulturních válek” v rozdělené české společnosti. Žádost se týká propagace a 

účasti snímku na prestižních Zlatých glóbech. Projekt se jevil expertům i Radě jako dostatečně nevysvětlený a v 

předložených materiálech chyběla specifická strategie, žadatel po výtce expertů doložil precizně vypracovanou 

strategii. Možnosti jsou díky virtuální realizaci kampaně sice omezené, ambiciózní propagaci životopisného filmu o 

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

souladu s jedním expertem, druhý expert podporu nedoporučil. 


