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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. 

 
5657/2023 

13ka s.r.o. 

Milý tati - European Film Awards 

Žádost o podporu propagace filmu Milý tati režisérky Diany Cam Van Nguyen je určen na podporu prezentace 

filmu v souvislosti s nominací na ceny Evropské filmové akademie, jejichž udílení se letos odehrávalo na Islandu. 

Žádost na podporu je pečlivě vypracována, popisuje podrobně strategii propagace, polovinu rozpočtu tvoří náklady 

spojené s propagací (grafika a sociální sítě) a PR. Položky spojené s cestou a ubytováním režisérky hradí EFA a 

zbylé náklady jsou vedeny jako věcný vklad. Rada se v průběhu diskuse shodovala na tom, že nominace na EFA 

v kategorii Nejlepší evropský krátký film je vzácná a prestižní nejen pro tvůrce, ale také pro ČR a navzdory tomu, 

že jsou již známé výsledky a film cenu nevyhrál, samotná reprezentace zvyšuje povědomí o tomto úspěšném 

autorském krátkém filmu. Rada se rozhodla projekt podpořit.  

5720/2023 

endorfilm s.r.o. 

107 matek - nominace EFA 

Žádost o podporu propagace filmu 107 matek je určená na podporu prezentace filmu v souvislosti s nominací na 

ceny Evropské filmové akademie, jejichž udílení se letos odehrávalo na Islandu. Jde o nominaci v kategorii 

European Discovery – Prix Fipresci, tedy o kategorii evropský objev, při které se uděluje prestižní cena 

Mezinárodní federace filmových kritiků. Propagace filmu je v žádosti plánovaná ve spolupráci s prestižním sales 

agentem Films Boutique, tvůrci a koproducenty filmu. Z tvůrců se osobně nominací EFA v Reykjavíku zúčastnili 

Peter Kerekes, Ivan Ostrochovský, Katarína Tomková a Jiří Konečný. Náklady českého žadatele se týkají zejména 

zajištění účasti producenta Jiřího Konečného jako zástupce české kinematografie na slavnostním ceremoniálu a 

příspěvku na ostatní náklady propagace. Rada byla v souladu s důrazem žadatele na to, že přítomnost českého 

koproducenta na prestižních nominacích je důležitá a žádaná i navzdory tomu, že nominace nebyla proměněna 

v cenu. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.  
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5656/2023 

Xova Film s.r.o. 

Erhart - International Film Festival of India Goa 2022  

Film Erhart byl SFKMG podpořen na kompletní vývoj i výrobu a je na začátku své festivalové kariéry. Po zařazení 

do programu Finále Plzeň na Cottbus Film Festival dostal pozvánku na MFF Goa v Indii, který patří k nejstarším a 

nejvýznamnějším v této oblasti a Indické národní centrum kinematografie zde organizuje i industry s určitým 

mezinárodním zastoupením. Film byl zařazen do sekce “Cinema of the World“, která promítá filmy z celého světa 

a, protože nejde o velkou sekci, je účast českého filmového debutu v ní prestižní. Producent žádá v souvislosti 

s prezentací filmu na festivalu o podporu na výrobu mezinárodních materiálů a výjezdu producenta a režiséra na 

festival (festival hradí oběma jednu cestu). Rada se shodla na tom, že reprezentace na významném a ekonomicky 

expandujícím území je pro český film důležitá. Projekt naplňuje kritéria výzvy, a proto se jej rozhodla Rada 

podpořit.  

5717/2023 

Marina Films s.r.o. 

Poznámky z Eremocénu 

Film Poznámky z Eremocénu je koprodukcí mezi Českem a Slovenskem, český vklad představuje 35 %. Projekt 

žádá o podporu propagace slovenskočeského koprodukčního filmu, který má mít svoji světovou premiéru na 

Berlinale 2023 v sekci Forum. Žádost je popsána důkladně, žadatelé spolupracují s Noise PR a producentka, která 

má zkušenost z této sekce se svým předchozím filmem Frem, je v tomto případě dobře zúročila. Předložený 

rozpočet je koncipován jen za českou stranu, zahrnuje náklady na dopravu, cestu a ubytování české části 

delegace filmu, DCP, večírek a PR společnost. V diskusi Rada postrádala informace o slovenské části propagace 

a o tom, co je hrazeno majoritním koproducentem. S ohledem na nejasnosti v tomto ohledu se Rada rozhodla 

projekt podpořit, ovšem ve snížené výši.  


