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2022-5-1-1 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. 
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DOCUfilm Praha s.r.o. 

Kapr Code 

Producent předkládá žádost o podporu experimentálního hudebního dokumentu v česko-slovenské koprodukci, a 

jeho účasti na jednom z prestižních festivalů ve švýcarském Nyonu – Visions du Réel, v soutěžní sekci Burning 

Lights Competition. Film byl již podpořen Radou Fondu pod názvem Šifry Jana Kapra ve výrobě. Režisérka Lucie 

Králová patří mezi tvůrce, kteří se prosadili zejména na domácí scéně. Nyní je její film zván na vícero prestižních 

zahraničních festivalů, což dokládá jeho kvalitu. Žádost sama je velmi stručná, ale obsahuje základní nezbytné 

informace. Strategie propagace je popsána jen obecně, neuvádí žádné specifické prostředky či cíle, kterých chce 

producent dosáhnout. Ze žádosti vyplývá, že film již má zahraničního Sales agenta, který v této oblasti snad 

poskytne i konzultace. Rozpočet je transparentní, ale chybí detailnější komentář. Rada Fondu se i přes tyto výtky 

rozhodla podporu udělit v plné výši. Podporou je Rada ve shodě s doporučením jedné komplexní expertizy. Druhá 

nebyla dodána.   


