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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. 
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Adam Ondra: Posunout hranice 

Náplní žádosti je prezentace a světová premiéra dokumentárního filmu autorů Petra Záruby a Jana Šimánka 

POSUNOUT HRANICE na festivalu dokumentárních filmů ve švýcarském Nyonu, Visions du Réel. Projekt 

portrétující Adama Ondru, aktuálně jednoho z nejlepších lezců na světě, byl podpořen Státním fondem 

kinematografie již ve fázi vývoje a výroby. Dokument Posunout hranice líčí sportovní kariéru horolezce; vyznačuje 

se však zároveň i nepřehlédnutelným lidským a emočním rozměrem. Představená propagační strategie je vhodná 

vzhledem k typu projektu, žadatel pracuje s uměřenou delegací k filmu, jasně definovaným a správně postaveným 

propagačním plánem a s rozpočtem neobsahujícím žádné diskutabilní položky a přesně vysvětlujícím jejich výši. 

Uvedení na festivalu Visions du Reel by mělo mít ohlas i v tuzemském tisku, což by mělo ovlivnit obecné 

povědomí o filmu, a tím pádem jeho další život v distribuci. Rada se rozhodla v souladu s doporučením obou 

komplexních analýz. Částka podpory byla snížena, aby veřejná podpora ve vztahu k navrženému rozpočtu 

nepřekračovala míru 60 % (v souladu s nařízením Komise (EU) o blokových výjimkách – GBER je nejvyšší 

přípustná intenzita veřejné podpory v případě podpory projektu distribuce taková, jako byla přidělena filmu ve 

výrobě). 


