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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. 

 
5395/2022 

moloko film s.r.o. 

Světlonoc 

Produkční společnost Moloko film žádá o podporu účasti slovensko-českého koprodukčního filmu Světlonoc v 

soutěžní sekci MFF Locarno - Concorso Cineasti del presente, vyhrazené prvním a druhým celovečerním filmům. 

Film Světlonoc je příběhem Šarloty, která se po letech vrací do rodné vesnice na Slovensku, odkud kdysi utekla. 

Čeká ji tady konfrontace se zaostalou, xenofobní a pověrčivou vesnickou komunitou, která jí podezírá z 

čarodějnictví. Režisérka a scénáristka se ve svých filmech dlouhodobě věnují problematice ženství a zkoumání 

genderových stereotypů v současné společnosti. Tentokrát si jako rámec pro toto téma zvolily zajímavé spojení 

žánrového a artového filmu. Film byl ve všech fázích vzniku podpořen Státním fondem kinematografie. Pozvání na 

MFF Locarno, který je známý uváděním průkopnických a inovativních děl, je významné pro obě koprodukční 

země. Projekt významně podpoří a mezinárodně ještě více zviditelní obě mladé a velmi talentované tvůrkyně 

filmu, zvláště po získání prestižní ceny. Projekt je dobře připraven k realizaci, i když strategie propagace je 

popsaná velice stručně. Žadatel spolupracuje se zkušeným sales agentem a mezinárodní PR agenturou, kteří 

mohou účast na festivalu skvěle využít k široké medializaci, zviditelnění filmu a další mezinárodní distribuci. 

Rozpočet je přehledný a jasný a výše žádané podpory je přiměřená. Rada se rozhodla projekt podpořit plnou 

částkou. Byla při tom v souladu s oběma komplexními expertními analýzami. 

5402/2022 

Xova Film s.r.o. 

Běžná selhání - MFF Benátky/Giornate degli Autori 

Projekt scenáristky Kláry Vlasákové a režisérky Cristiny Groșan byl Radou SFKMG podpořen již ve výzvách na 

development a výrobu. Premiéru filmu na MFF Benátky, v rámci jeho prestižní sekce Giornate degli Autori, Rada 

vnímá jako výbornou příležitost pro další zviditelnění projektu na mezinárodní i české scéně. Komentář vzbudila 

účast nadstandardně velké delegace, kterou Rada nevnímá jako nutnou a z hlediska environmentální udržitelnosti 

ji považuje spíše za nevhodnou. Žádost je dostatečně podrobná, rozpočet jasný a přiměřený. Rada proto projekt i 

přes výše zmíněné výhrady schválila ve výši jeho požadavku. Učinila tak ve shodě s oběma expertními analýzami. 
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5493/2022 

nutprodukce, s.r.o. 

Oběť – TIFF 

Film Michala Blaška byl v minulosti SFKMG podpořen ve fázi vývoje a výroby. Neobvyklá situace nastala, když 

producent filmu požádal v této výzvě na účast filmu hned na dvou festivalech – MFF Benátky a v tomto případě 

47th Toronto International Film Festival, sekce Contemporary World Cinema. Rada se rozhodla podpořit obě 

žádosti, protože jde o prestižní festivaly, které se konají na dvou různých kontinentech a propagačně zasáhnou 

výrazně jiné publikum. Podpora byla udělena v souladu s jednou expertní analýzou (druhá nebyla dodána), byla 

nicméně snížena s ohledem na přípustnou míru veřejné podpory. Ta byla stanovenou dle principů nařízení 

Komise (EU) o blokových výjimkách (GBER) ve stejné míře, jako v rozhodnutí – tedy 80 %. Rada při krácení 

podpory počítala i s deklarovanými zahraničními veřejnými zdroji uvedenými ve finančním plánu. 

5492/2022 

Background Films s.r.o. 

Obzor - Orizzonti la Bienale di Venezia 2022 

Debut rumunského tvůrce Mihaie Mincana byl SFKMG podpořen již ve výrobě jako minoritní koprodukce. 

Premiéra snímku proběhla v soutěžní sekci Horizonty na MFF Benátky. Rada konstatovala nedostatečně detailní 

popis propagace projektu v rámci festivalu. Vzhledem k uměřenému požadavku, v jehož rámci žadatel 

transparentně pokrývá své vlastní výdaje spojené s výjezdem, se Rada rozhodla přes zmíněné připomínky projekt 

podpořit v plné výši. Podpora byla poskytnuta v souladu s názory obou expertek. 

5401/2022 

Frame Films s.r.o. 

Tmání na MFF Benátky 

Světová premiéra českého autorského VR projektu proběhla v rámci soutěžní sekce Venice Immersive na MFF 

Benátky, která je jednou z nejprestižnějších soutěží pro filmy ve virtuální realitě na světě. Rada vnímá význam 

účasti kvalitního VR projektu na takto prestižní akci. Konstatovala také, že projekt byl popsán trochu stručně, proč 

musí být česká delegace na festivalu účastna po celou dobu jeho konání, se Rada dozvěděla z jiných zdrojů. 

Součástí rozpočtu byly také náklady na propagaci v České republice, což odporuje pravidlům výzvy. Z tohoto 

důvodu byla podpora projektu, udělená v souladu s oběma experty, mírně krácena. 

5398/2022 

nutprodukce, s.r.o. 

Oběť – Orizzonti 

Producent předkládá žádost o podporu česko-slovensko-německé koprodukce při účasti na jednom z 

nejprestižnějších festivalů na světě – MFF  Benátky, v sekci Orizzonti Competition, zaměřenou na nadějné nové 

filmaře a nejnovější trendy světové kinematografie. Film byl již ve stádiu výroby podpořen Státním Fondem 

kinematografie. Michal Blaško je mladý talentovaný tvůrce, na mezinárodní scénu se již dostává po několikáté, a 

to poprvé s celovečerní koprodukcí. Film byl na benátském festivalu oceněn za nejlepší scénář. Na strategii 

propagace se má podle žadatele podílet také sales agent. Jde o zavedenou profesionální společnost, což může 

přispět i k zvýšení šancí prodeje filmu do zahraničí. Žádost popisuje cíle strategie a prostředky, kterými tohoto 

chtějí zástupci filmu dosáhnut. Rozpočet je vysvětlen jen částečně. Jeho výše dosahuje obvyklou výši podpory pro 

zahraniční projekty, ovšem některé položky nejsou jasně zdůvodněny. Velká část rozpočtu je určená na cílenou 

propagaci a PR. Předložené materiály přinášejí dostatečnou prezentaci plánované aktivity ze strany žadatele. Plán 

propagace je popsán zběžně, avšak projekt si podporu bez pochyby zaslouží. Rada se ve shodě s doporučením 

obou expertů rozhodla dotaci udělit, i když vzhledem k připomínkám Rady i expertů a překročení přípustné míry 

veřejné podpory, ve snížené výši. Maximální míra veřejné podpory byla stanovenou dle principů nařízení Komise 

(EU) o blokových výjimkách (GBER) ve stejné míře, jako v rozhodnutí – tedy 80 %. Rada při krácení podpory 

počítala i s deklarovanými zahraničními veřejnými zdroji uvedenými ve finančním plánu. 


