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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. 

 
5076/2022 

MAUR film s.r.o. 

Zuza v zahradách – Berlinale 

Předložený projekt se týká nového animovaného filmu Zuza v zahradách, který získal pozvání na festival 

Berlinale, kde je zařazen do programové sekce Generation Kplus. Tato soutěžní kategorie uvádí ty nejlepší filmy z 

celého světa vytvořené pro mladé publikum. Film byl podpořen Fondem již ve výzvě určené pro výrobu 

animovaných snímků. Představená propagační strategie je vhodná vzhledem k typu filmu, počítá se zapojením 

známých producentů a sales agentů, propagační balíček je elementární, avšak odpovídající typu a velikosti 

projektu. Jasně definovaným cílem je vzbuzení zájmu o film mezi novináři, zahraničními festivalovými dramaturgy i 

sales agenty. Uvedení na Berlinale by mělo mít ohlas i v tuzemském tisku, což by mělo ovlivnit obecné povědomí 

o filmu, a tím pádem jeho další festivalový i distribuční život. Rada se rozhodla projekt podpořit plnou částkou. Je 

svým rozhodnutím v souladu s oběma expertními analýzami. 

5067/2022 

endorfilm s.r.o. 

Smolný pich - kandidatura Oscar  

Žádost se týká podpory kandidatury na Oscara koprodukčního snímku Smolný pich. Film byl podpořen již jako 

minorita pod názvem Náměsíčníci, později na distribuci a propagaci při účasti na festivalu Berlinale. Oscarová 

kampaň zahrnuje propagační aktivity probíhající až do případně nominace, včetně speciálních projekcí v New 

Yorku a v Los Angeles, její součástí je také tištěná a on-line reklama v oscarových vydáních hlavních amerických 

filmových médií. Na propagaci filmu se společně podílejí americký distributor, sales agent a koproducenti filmu. 

Samotná propagační strategie ze strany českého koproducenta ale není dostatečně detailně prezentována, je 

příliš stručná a řada relevantních detailů v ní chybí. I přes výtky se Rada rozhodla projekt podpořit, ovšem 

vzhledem ke kvalitě projektu nižší než požadovanou částkou. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma expertními 

analýzami. 
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5068/2022 

endorfilm s.r.o. 

107 matek - kandidatura Oscar  

Žádost se týká podpory kandidatury na Oscara koprodukčního snímku 107 matek. Film byl podpořen již v 

minoritách pod názvem Cenzorka a na propagaci při cestě na benátský festival. Propagační strategie je v případě 

této žádosti kontraktovat zkušenou americkou PR agenturu a spolehnout se na jejich znalost prostředí. Žádost 

nepopisuje jednotlivé kroky a strategie, z rozpočtu lze jenom odvodit, že důraz bude kladen na reklamní kampaň v 

prestižních filmových časopisech a mailovou kampaň, plus fyzické projekce a Q&A. Velký díl nákladů pak 

pochopitelně představuje odměna PR agentuře. Samotná propagační strategie ze strany českého koproducenta 

ale není dostatečně detailně prezentována, je příliš stručná a řada relevantních detailů v ní chybí. I přes výtky se 

Rada rozhodla projekt podpořit, ovšem vzhledem ke kvalitě projektu nižší než požadovanou částkou. Svým 

rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 

5069/2022 

endorfilm s.r.o. 

Poslední den patriarchátu - kandidatura Oscar  

Žádost se týká podpory kandidatury na Oscara krátkého filmu režiséra Olma Omerzu. Film byl podpořen Fondem 

již jako krátký film Pokoj u jezera a na cestu na festival lndy Shorts. Renomé producenta dává záruku, že 

prezentace bude připravena zcela profesionálně, předložená dokumentace však postrádá detaily. Propagace filmu 

je předložena spíše jako naplnění určité dané rutiny bez bližšího popisu aktivit, které by se pak odrazily v 

předloženém rozpočtu projektu. Rozpočet je minimalistický a zahrnuje především náklady na PR filmu a inzerci a 

menší grafické a produkční náklady. Vzhledem k velice vágní strategii a vzhledem k ne příliš jasným položkám v 

rozpočtu se Rada rozhodla podporu udělit ve snížené výši. Je svým rozhodnutím v souladu s expertní analýzou. 

Druhá analýza nebyla k dispozici. 

 


