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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. 

 
4991/2022 

NEGATIV s.r.o. 

Moje slunce Mad - Oscar - Animated Feature Film  

Žádost společnosti Negativ je zaměřena na propagaci nového celovečerního animovaného filmu Moje srdce Mad 

Michaely Pavlátové před nominacemi na Academy Awards / Oscar (v kategorii animovaného filmu, která není 

nominována národními asociacemi), doplněná o logickou paralelní propagaci na prestižních Golden Globe Award 

a Annie Award. Cílená oborová propagace včetně tour režisérky se nakonec ukázaly být velmi úspěšné, protože 

film se probojoval do nejužších nominací na Golden Globe. Rada ocenila propracovanou žádost a také finanční 

uměřenost a rozhodla se ji v souladu s oběma experty podpořit v plné výši. 

4911/2022 

NEGATIV s.r.o. 

René - Vězeň svobody na IDFA 

Žádost společnosti Negativ o podporu uvedení nového časosběrného snímku dokumentaristky Heleny Třeštíkové 

ve významné sekci Masters na jednom z nejvýznamnějších festivalů dokumentárních filmů IDFA v Amsterdamu 

byla Radou hodnocena veskrze pozitivně. Helena Třeštíková si během posledních let na IDFA vybudovala 

významné postavení, které je na místě dále posilovat. Projekt účasti na festivalu je spojen s významnou 

prezentací filmu i s konkrétními jednáními o jeho prodejích. Rada se v souladu s oběma expertními posudky 

rozhodla projekt podpořit v plné částce. 

4916/2022 

nutprodukce, s.r.o. 

Muzeum revoluce - IDFA 2021 

Žádost o podporu koprodukčního filmu s minoritní českou účastí na největším festivalu dokumentárních filmů IDFA 

podává český producent projektu, společnost nutprodukce. Film Muzeum revoluce srbského režiséra Srdana Krcy 

byl uveden v nesoutěžní, ale prestižní sekci Luminous, plánována byla také propagační kampaň ve spolupráci s 

nizozemskou PR společností a jednání o prodejích filmu. Zástupce českého producenta filmu se mimo participace 

na uvedení a prezentaci snímku také aktivně zúčastní industry programu. Rada ocenila konkrétnost, přehlednost a 

pečlivost žádosti (včetně doložených LOI) a ve shodě s oběma expertními posudky ji podpořila v plné výši. 
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4982/2022 

nutprodukce, s.r.o. 

Jednotka intenzivního života 

Film Adély Komrzý Jednotka intenzivního života je empatickou studií umírání a relativní útěchy, kterou dodává 

správně provozovaná paliativní medicína. Žádost se týká podpory filmu, který dostal pozvání do sekce Luminous 

prestižního dokumentárního festivalu IDFA, která je, byť nesoutěžní, zaměřena právě na sociálně palčivé náměty. 

Film byl již podpořen Státním fondem ve výzvě na vývoj a výrobu. Film je reprezentativní a silný svou délkou i 

zvládnutou formou. Představená propagační strategie zahrnuje převážně klasické postupy, které ale žadatel v 

reakci na expertizu dál rozvádí. Rada oceňuje nápad přivézt na IDFA i dva hlavní protagonisty, paliatry ZVFN, na 

jejich charismatu efekt filmu do značné míry stojí. Se zaměřením právě na důležité společenské téma tedy počítá i 

adresná strategie. Rada se rozhodla projekt podpořit plnou částkou. Je svým rozhodnutím v souladu s expertními 

analýzami. 

4993/2022 

Unit and sofa Praha, s.r.o. 

Okupace 

Žádost se týká podpory českého filmu Okupace, který byl uveden v soutěžní sekci The First Feature Competition 

filmového festivalu Tallin Black Nights. Je opakovaná, v předchozí výzvě nebylo možné projekt podpořit z důvodu 

nedostatečné zbývající alokace. Producenti předložili koncepci propagace filmu, která je poměrně stručná a není 

z ní zcela jasné, jakými aktivitami budou dosahovat svých cílů. Rozpočet je transparentní, největší podíl mají 

cestovní náklady a ubytování, naopak částky určené na samotnou propagaci filmu, která je smyslem celého 

projektu, jsou spíše nízké. V rozpočtu se objevuje i náklad na české PR, není ale vysvětleno, jakým způsobem 

bude spolupracovat na mezinárodní propagaci, které se tato žádost má týkat. Uvedení na festivalu kategorie A je 

nicméně úspěchem pro debutujícího tvůrce a Rada se rozhodla projekt podpořit v souladu s oběma experty v plné 

požadované výši. 

4902/2022 

endorfilm s.r.o. 

Atlas ptáků - Sao Paulo 

Majoritní producent filmu endorfilm požádal o podporu účasti svého filmu Atlas ptáků na významném Sao Paulo 

International Film Festival. Rada Fondu vnímá pozitivně silný festivalový potenciál nového filmu Olma Omerzua i 

jeho možnost uplatnit se na jihoamerickém filmovém trhu. Ocenila také smluvní zastoupení filmu významným 

sales agentem. Na druhou stranu musela konstatovat, že žádost nepopsala konkrétní distribuční a marketingovou 

strategii spojenou s uvedením filmu na festivalu a náklady nebyly s ohledem na věcnou podobu projektu 

dostatečně zdůvodněny. Z tohoto důvodu Rada projekt podpořila (v souladu s oběma experty), ale rozhodla se pro 

snížení částky proti požadavku. 

4904/2022 

endorfilm s.r.o. 

Auta, kterými jsme dojeli do kapitalismu - DOK Leipzig 

Žádost se týká podpory dokumentárního filmu Auta, kterými jsme dojeli do kapitalismu, který byl uveden ve 

světové premiéře na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů 2021 v Lipsku, v rámci nové 

divácké soutěžní sekce. Film byl již Státním fondem kinematografie podpořen v minoritní výzvě. Známí bulharští 

dokumentaristé Boris Missirkov a Georgi Bogdanov přišli s výborným nápadem natočit celovečerní dokument, 

jehož společným jmenovatelem bude fenomén osobního auta v bloku zemí bývalé RVHP. Je to moderní 

dokument, který nápaditě a často s humorem pracuje s archivními materiály a dokáže oslovit publikum nejen u 

nás, ale i v zahraničí. Samotná propagační strategie ale není dostatečně detailně prezentována, je příliš stručná a 

řada relevantních detailů v ní chybí. Žádost byla dodána nekompletní a s chybějícími přílohami. I přes výtky se 

Rada rozhodla projekt podpořit, vzhledem ke kvalitě projektu a velice nízké požadované částce. Svým 

rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 

 


