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2023-5-1-1 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. 

 
5560/2023 

13ka s.r.o. 

Websterovi ve filmu – Cinekid 

Projekt Websterovi ve filmu byl SFKMG podpořen na kompletní vývoj a výrobu. Dokončený film se těší vynikající 

festivalové kariéře, byl premiérován ve Zlíně a po něm následovaly další festivalové úspěchy, včetně ocenění 

v Německu na dětském festivalu Schlingel. Nyní jej pozval festival pro děti Cinekid Amsterdam do jedné ze svých 

nesoutěžních sekcí i navzdory nepremiérovému statusu. Prezentace bude znamenat další profesionální 

zviditelnění a expandování i na další kontinenty. Na festival jede producentka a scenáristka Anna Vášová spolu 

s producentkou, scenáristkou a režisérkou Katarínou Kerekesovou, obě se zúčastní Cinekid for Professional, 

jehož součástí je networkingová platforma Junior Co-production Market. Je to jediný český film na festivalu, který 

je ve filmovém průmyslu asi nejkvalitnější platformou u filmů pro tuto věkovou kategorii a může pomoci zahraniční 

distribuci i přípravě dalších projektů. Žádost byla dobře zpracovaná, částka má pokrýt náklady na účast na 

festivalu pro dvě reprezentantky filmu, merchandising a spolupráci s Cineurope. Rada se rozhodla podpořit projekt 

plnou požadovanou částkou, v souladu s oběma expertními analýzami.  

5540/2023 

Shore Points s.r.o. 

BANGER 

Film BANGER režiséra Adama Sedláka byl SFKMG podpořen na vývoj, výrobu i distribuci. Film prioritně určený 

pro young adults publikum má úspěch i u filmových kritiků a tentokrát žádá o podporu při cestě na filmový festival 

v Busanu, kde bude mít mezinárodní premiéru. Film má šanci zaujmout i asijské publikum. Rada však hodnotila 

některé konkrétní částky rozpočtu jako nedostatečně zdůvodněné (např. položka na PR v situaci, kdy tohoto 

projektu zajišťuje European Film Promotion, do jejíhož portfolia byl zařazen). Rada se rozhodla projekt v souladu 

s doporučením obou expertních analýz podpořit, z výše zmíněného důvodu však mírně sníženou částkou. 
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5557/2023 

GPO Platform s.r.o. 

Zkouška umění 

Projekt Zkouška umění byl podpořen na výrobu v roce 2019 a měl světovou premiéru na MFF KV v tomto roce, 

kde obdržel dvě ceny: prestižní cenu evropské kritiky a Proximu. Jde o originální a kreativní observační dokument 

s osobitým humorem, který zachycuje průběh talentových zkoušek v různých ateliérech AVU. Prestižní holandský 

festival IDFA pozval film do sekce Luminuous, kde bude mít film svou mezinárodní premiéru. Delegace sestává 

z obou režisérů, dvou producentů a sales agentky z Filmotoru. Vedle filmových projekcí se delegace zúčastní Doc 

For Sale. Do Amsterodamu většina týmu pojede autem, což je ekonomičtější a je to vnímané jako šetrnější 

k životnímu prostředí. Věcný vklad představují náklady jednoho z režisérů, který poletí. Rada se v diskusi 

shodovala nad kvalitou projektu, ale měla výhrady k výšce jeho rozpočtu a jeho složení, kde absentují náklady na 

PR a jsou primárně zaměřené na hrazení nákladů na pouhou účast na festivalu včetně honorářů týmu, které Rada 

vnímala, jako vysoké. Podpora projektů v této výzvě by i s ohledem na dotační okruh měla výrazněji směřovat 

k propagaci filmu. Rada se proto rozhodla projekt podpořit, ale s ohledem na výše zmíněné ve snížené výši.  

5558/2023 

CINEART TV Prague s.r.o. 

SLUŽKA 

Film Služka v režii Mariany Čengel Solčanské, který byl SFKMG podpořen již na výrobu, byl pozván na festival 

Black Nights v Tallinu do prestižní sekce Critic’s Pick. Rada považuje účast na festivalu za přínosnou. Negativně 

však hodnotila, že předložený projekt neobsahuje žádné krytí ze slovenské strany v situaci, kdy jde o vyslání 

kompletní (poměrně velké) česko-slovenské delegace. Rozpočet zároveň obsahuje také náklady na české PR, 

které nemá být součástí rozpočtu v této výzvě, naopak neobsahuje náklady na zahraniční PR související 

s výjezdem na festival. Rada se rozhodla projekt podpořit v souladu s doporučením dodané expertní analýzy 

(druhá nebyla dodána), avšak z výše uvedených důvodů pouze ve snížené výši. 

 


