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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. 

 
5104/2022 

nutprodukce, s.r.o. 

Podezření na Berlinale 

Nutprodukce předkládá žádost, týkající se uvedení minisérie Podezření režiséra Michala Blaška na Berlinale 2022. 

Snímek obdržel oficiální potvrzení o přijetí na festival (sekce Berlinale Special a Berlinale Series). Jedná se o dílo, 

které má potenciál oslovit tuzemské i zahraniční televizní diváky, TV distributory i dramaturgy TV festivalů po 

celém světě. Představená propagační strategie je vhodná vzhledem k typu projektu, žadatel pracuje s uměřenou 

delegací k filmu, jasně definovaným a správně postaveným propagačním plánem, kino projekcemi, a s rozpočtem 

neobsahujícím žádné diskutabilní položky a přesně vysvětlujícím jejich výši. Uvedení na Berlinale by mělo mít 

ohlas i v tuzemském tisku, což by mělo ovlivnit obecné povědomí o minisérii, a tím pádem její další život. Rada se 

rozhodla projekt podpořit plnou částkou. Je svým rozhodnutím v souladu s oběma expertními analýzami. 

5103/2022 

FRESH FILMS, s.r.o. 

Myši patří do nebe – César 

Animovaný celovečerní film Myši patří do nebe Denisy Grimmové a Jana Bubeníčka podpořil SFKMG ve stádiu 

vývoje, výroby, na distribuci a již na propagaci na festivalu v Annecy. Od své premiéry v říjnu 2021 se film těší 

nejen skvělému diváckému i odbornému úspěchu doma, ale i festivalovým úspěchům a oceněním v zahraničí. 

Nominaci na prestižní francouzskou cenu Cesar považuje Rada spolu s tvůrci filmu za výjimečnou, protože jde o 

film, který nemá majoritního francouzského producenta. Jde o druhou nominaci tohoto druhu za animaci v historii 

udělování ceny. Žádost je vypracovaná kvalitně a podrobně, rozpočet je realistický. Česká strana na celkových 

nákladech participuje mírnými náklady, většinově jsou pokryté francouzským koproducentem. Film bude 

reprezentován režisérem a producentem. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši v souladu 

s doporučením obou expertů.  
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5078/2022 

Bratři s.r.o. 

Kdyby radši hořelo v Berlíně 

Předložený projekt se týká filmu Kdyby radši hořelo, který získal pozvání na festival Berlinale, kde je zařazen do 

programové sekce Panorama. Film byl podpořen Fondem ve výzvě na vývoj první verze scénáře jako Somewhere 

over the Chemtrails. Uvedení absolventského filmu Adama Kolomana Rybanského ve světové premiéře na 

filmovém festivalu Berlinale je bezesporu významnou událostí, která může mít velmi pozitivní vliv na život filmu i 

na kariéru tvůrčího týmu. Uvedení na Berlinale mělo ohlas i v tuzemském tisku, což ovlivňuje obecné povědomí o 

filmu, a tím pádem jeho další festivalový i distribuční život. Slabinou předloženého projektu je však absence 

koncepce propagační strategie, která by naznačovala, jak efektivně hodlá žadatel využít zázemí a celého kontextu 

prestižního festivalu Berlinale. Žadatel v projektu neuvádí svou propagační strategii, ani jak hodlá svou přítomnost 

na světově významném festivalu zhodnotit. Rozpočtu chybí komentáře a obsahuje nejasné položky. Rada se z 

tohoto důvodu rozhodla projekt podpořit nižší částkou. Je svým rozhodnutím v souladu s oběma expertními 

analýzami. 


