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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. 

 
5233/2022 

MAUR film s.r.o. 

Paolo Happiness - Annecy 2022 

Jedná se o krátký loutkový koprodukční film, který získal pozvání na největší a nejprestižnější evropský festival 

animovaného filmu ve francouzském Annecy, kde byl zařazen do soutěže Young Audience Short Films, a který 

Rada podpořila už ve fázi výroby. Festival A-kategorie je nejlepší možnou platformou pro jeho prezentaci, uvedení 

v Annecy otvírá filmu dveře nejen na další festivaly, ale také do distribuce a do televizí. Pro českého producenta 

bude účast na festivalu vhodnou příležitostí sejít se opět s koproducenty vzhledem k dalším projektům. Navíc je 

festival, jenž se po dvouleté pauze koná opět „fyzicky“, příležitostí navazovat další kontakty. Celková realizační a 

komunikační strategie je v rukou hlavního producenta, jenž připraví většinu marketingových materiálů. Žadatel 

vypracuje vlastní tiskové zprávy pro český i zahraniční tisk formou pohlednic a letáků, ve kterých chce upozornit 

na český vstup do projektu. Rozpočet je transparentní a zahrnuje pouze náklady české delegace. Je koncipován 

úsporně s maximálně sníženými náklady na ubytování a dopravu. Rada se rozhodla projekt podpořit plnou 

částkou. Je svým rozhodnutím v souladu s oběma expertními analýzami. 

5238/2022 

Národní filmový archiv 

Sedmikrásky na MFF v Cannes 

Žádost NFA představuje prezentaci digitálně restaurovaného filmu Sedmikrásky režisérky Věry Chytilové na MFF 

v Cannes v sekci Cannes Classics. Půjde nejen o kontinuitu v prezentaci tohoto důležitého filmového díla 

československé nové vlny pro současné generace, ale zároveň o prezentaci NFA a jeho důležité činnosti - tedy 

péče o filmové kulturní dědictví. Po tomto novém uvedení očekává NFA i další zvýšený zájem o distribuci tohoto 

světově známého díla. Delegaci na festivalu představoval generální ředitel NFA Michal Bregant, který film na 

festivalu i uvedl, a projektová manažerka. Rada SFKMG projekt ohodnotila pozitivně a přidělila mu podporu v 

požadované výši v souladu s expertní analýzou, druhá analýza nebyla k dispozici. 
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5230/2022 

Mimesis Film s.r.o. 

Il Boemo 

Ambiciózní projekt Petra Václava o životě a době skladatele Josefa Myslivečka, který Rada podpořila už ve fázi 

vývoje a výroby, se vyznačuje hlubokou znalostí tématu, kterou autor převedl do velmi kvalitního projektu. Účast 

filmu Il Boemo v oficiální soutěži na prestižním festivalu kategorie A je nepochybně výrazný úspěch tuzemského 

hraného filmu i české kinematografie. Projekt je promyšlený, úměrný možnostem a využívá příležitosti, které tato 

účast nabízí – od účasti delegace přes již prověřené služby mezinárodní PR agentky, včasné vyhledávání sales 

agenta až po spolupráci s ČFC. Rada je ve shodě s oběma expertními posudky a uděluje projektu podporu v plné 

výši. 

5232/2022 

Bionaut s.r.o. 

Boylesque Krakow 

Předmětem žádosti je uvedení polsko-českého dokumentu z prostředí LGBTQ subkultury „Boylesque“ režisérky 

Bogny Kowalczyk na MFF v Krakově, a to v mezinárodní i národní soutěži. Po světové premiéře na Hot Docs v 

Torontě jde o další prestižní uvedení: evropská premiéra na tradičním středoevropském festivalu dává filmu další 

prostor k propagaci a posiluje jeho potenciál pro mezinárodní trh i pro zdejší distribuci. Festivalová strategie je 

popsána velmi stručně: stojí na zapojení početné delegace a na tiskových zprávách polského producenta, které 

bude český koproducent přejímat. Prospěšný je záměr využít synergického efektu pro české uvedení filmu, není 

ale jasné, jak se to má odehrát. Požadavek na podporu je přiměřený, Rada se proto rozhodla projekt podpořit 

plnou částkou. Je svým rozhodnutím v souladu s jednou expertní analýzou, druhá nebyla dodána. 

5239/2022 

MasterFilm, s.r.o. 

Butterfly vision - Un Certain Regard / Cannes 

MasterFilm předkládá žádost, týkající se uvedení koprodukčního debutu ukrajinského režiséra Maksyma 

Nakonechného na MFF v Cannes 2022. Film Rada SFK podpořila pod názvem Spas ve výzvě na minoritní 

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

delegací k filmu, jasně definovaným a správně postaveným propagačním plánem a renomovaným sales agentem. 

Uvedení v Cannes a následně lokální premiérou na KVIFF by mělo mít ohlas i v tuzemském tisku, což by mělo 

ovlivnit obecné povědomí o filmu, a tím pádem i další distribuční  život. Rozpočtu chybí komentáře a obsahuje 

nejasné položky. Rada se z tohoto důvodu rozhodla projekt podpořit nižší částkou. Je svým rozhodnutím v 

souladu s expertní analýzou, druhá nebyla dodána. 

5245/2022 

endorfilm s.r.o. 

Míry – Cannes 

Krátký animovaný film Josepha Pierce byl natočený náročnou technikou rotoskopie a se známým anglickým 

hercem Samem Spruellem. Film byl vybrán do prestižní sekce MFF Cannes - Semaine de la critique Cannes 2022 

- Special Screenings a úspěšně byl promítnut v kombinovaném programu s dalšími krátkými filmy. Sales agentem 

filmu je prestižní francouzská společnost Salad Mirisset, která se bude starat o jeho další prezentaci po světové 

premiéře v Cannes. O propagaci filmu na festivalu se staral také český koproducent, který se premiéry zúčastnil 

spolu s dalšími koproducenty. Rada SFKMG ocenila tento úspěch, stejně jako další ambice producentů a rozhodla 

se projekt podpořit. Učinila tak nicméně ve snížené výši s ohledem na to, že z žádosti nebylo zcela zřejmé, jaké 

náhrady hradí česká strana. Podporou byla Rada v souladu s oběma expertními posudky.  
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5243/2022 

MAUR film s.r.o. 

Máma má vždycky pravdu - Animafest Zagreb 2022 

Projekt spočívá v uvedení krátkého animovaného filmu pro děti na festivalu Animafest v Záhřebu. Film obdržel 

pozvánku k účasti v programové sekci Films for children competition. Hlavní silnou stránkou je propagace české 

animované tvorby v rámci mezinárodního trhu. Výtvarná stránka filmu je nápaditá, ideový koncept pojmenovává 

problematičnost zautomatizovaných rodičovských frází. Žádost sama je velmi stručná, ale obsahuje základní 

nezbytné informace. Strategie propagace je popsána jen obecně, neuvádí žádné specifické prostředky či cíle, 

kterých chce producent dosáhnout. Rozpočet je transparentní, ale chybí detailnější komentář a žádost 

nereflektuje, že žadatel má ještě jeden projekt na tom samém festivalu. Rada Fondu se i přes tyto výtky rozhodla 

podporu udělit, v mírně snížené výši. Podporou je Rada ve shodě s doporučením komplexních expertiz.   

5244/2022 

MAUR film s.r.o. 

Odpusť - Animafest Zagreb 2022 

Krátký film Odpusť režisérky Alžběty Mačákové Mišejkové byl podpořen SFKMG v rámci projektu Čtyřhlas a byl 

pozván do oficiální soutěžní sekce Films for children competition festivalu Animafest Zagrev 2022, kde bude mít 

svou mezinárodní premiéru. Festivalu se zúčastní režisérka a producenti Jiří Pecinovský a Martin Vandas. 

Rozpočet je transparentní, komentář k rozpočtu je ale zkopírován z jiného projektu, což je problematické s 

ohledem na odlišné položky. Rada se rozhodla projekt podpořit, s ohledem na to, že jde nejen o důležitou 

reprezentaci filmu na festivalu, ale také o podporu mladé české režisérky animovaného filmu a její budoucí kariéry. 

Podpora byla s ohledem na výše zmíněné výtky k rozpočtu udělena ve snížené výši. Rozhodnutí je v souladu s 

doporučením obou expertních analýz. 


