
 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu ŽÁBY BEZ JAZYKA – COOK, F++K, KILL 

Evidenční číslo projektu 3307/2019 

Název žadatele CINEART TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 
při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 20.10. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Účast a světová premiéra nového autorského filmu Žáby bez jazyka režisérky a scenáristky Miry Fornay v  
soutěži áčkového Black Night Film Festivalu v Tallinu je dalším úspěchem této tvůrkyně i české 
kinematografie.  
Film bude uveden v prestižní sekci Rebels With Cause a je více než pravděpodobné, že toto uvedení a jeho 
podpora s pomocí propagačních materiálů, PR kampaní a také formou účasti filmové delegace ve složení 
autorka, kameraman a herci filmu tento film podpoří i směrem k dalším festivalům i možným dalším formám 
mezinárodní distribuce a ve výsledku pozitivně ovlivní i zájem kin, diváků a médií při pozdějším uvedení 
filmu při distribuci tuzemské. 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozhodnutí áčkového Black Night Film Festivalu zařadit nový film Žáby bez jazyka Miry Fornay do prestižní 
soutěžní sekce Rebels With Cause ukazuje, že tvorba této slovenské režisérky rezonuje se soutěžními 
výběry významných festivalů. Již její dva předchozí filmy – Lištičky a Můj pes Killer -  reprezentovaly tuto 
režisérku tvořící v české produkci Cineart TV Prague na mnoha světových festivalech a obdržely i řadu 
ocenění. Světová premiéra na Black Night FF je pro tento film prvním a významným krokem, po kterém 
pravděpodobně budou následovat další festivalová uvedení v mezinárodním měřítku.  
Předložený projekt je i ve své stručnosti připraven tak, aby film na festivalu upoutal pozornost diváků, 
filmařů, producentů, distributorů a v neposlední řadě i festivalové poroty. 
Účast filmu na tomto festivalu kategorie A (od roku 2014 je festival držitelem akreditace FIAPF) a v dané 
soutěžní sekci je pro film úspěšným a nadějným startem a pro českou kinematografii výbornou zahraniční 
propagací. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení týmu plánujícího účast na festivalu je reprezentativní – režisérka a scenáristka Mira Fornay 
oceňovaná dosud především za svůj film Můj pes Killer (4x Slnko v sieti, hlavní ceny z prestižních festivalů), 
kameraman T. Sysel (nominovaný na Českého lva i slovenské Slnko v sieti za film Toman) a herci J. Plesl 
(Český lev za Díru u Hanušovic + 5 dalších nominací) a herečky P. Fornay (známá např. díky filmu Nina 
Juraje Lehotského).  Tento tým je tedy dostatečně reprezentativní a Mira Fornay jako hlavní tvůrčí osobnost 
nominovaného filmu má s festivalovými uvedeními a prezentacemi již bohatou zkušenost díky četným a 
často úspěšným uvedením jejích předchozích filmů na světovém festivalovém kolbišti. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Případný úspěch na tomto festivalu i samotné uvedení v soutěži tohoto prestižního festivalu významný 
přínos pro mezinárodní prezentaci současné české kinematografie i jejích tvůrců (Mira Fornay je 
absolventkou pražské FAMU), tato světová premiéra filmu je s pravděpodobností hraničící s jistotou prvním 
z řady festivalových uvedení. 
Samotný film Žáby bez jazyka, který se specifickou a originální jazykovou řečí Miry Fornay tematicky věnuje 
tématu domácího násilí, je mezinárodně universální a specificky srozumitelný. Má potenciál oslovit jak 
festivalové publikum a porotce tak i filmové profesionály rozhodující o jeho dalším festivalovém nasazení či 
o další distribuci filmu a to s vyšším významem a důrazem pro oblasti Severní a Východní Evropy včetně 
Ruska. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je sice velmi stručná, ale obsahuje prakticky všechny potřebné informace a nejsou v ní 
žádné rozpory. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je přehledný a transparentní, v komentářích je zběžně upřesněn. Obsahuje všechny nezbytné 
náklady na propagaci filmu ve světové premiéře v soutěži festivalu této úrovně a na dopravu a pobyt 
delegace film doprovázející. Orientační cena letenek odpovídá zběžně vyhledané nabídce v daném období, 
která se pohybuje mezi cca 7 až 9 000/letenka, náklady na ubytování jsou o něco vyšší než by asi bylo 
nutné – ale v době konání festivalu se Tallin může stát dražším, než je nyní, tak jak už to umí zvýšit 
poskytovatelé služeb během podobných akcí i v ČR. Poměrně nákladnou položkou se zdá být i položka 04-
05 Ostatní materiály, ale podle marketingového plánu je zde pravděpodobně zahrnuta výroba 100 ks DVD 
s filmem pro jeho a realizace speciálního festivalového traileru pro propagaci filmu v rámci kampaní 
spojených s festivalem v Tallinu.  
Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu jsou obhajitelné a opodstatněné.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

I při své stručnosti až strohosti dává projekt jasnou představu o jeho průběhu s využitím přítomnosti 
poměrně široké delegace, s podporou poměrně široké škály propagačních materiálů (speciální festivalový 
plakát a trailer, vytištěné AJ prezentace a presskit k filmu + poměrně značný počet DVD s filmem, placená 
online reklama na sociálních sítích). Směrem k podpoře filmu a jeho účasti v soutěži na prestižním filmu je v 
plánu přiměřená PR a online kampaň. Důležité pro zesílení propagace samotného filmu i v kontextu 
skutečnosti, že je součástí české kinematografie je též zmíněná spolupráce s ČFC a českou ambasádou v  
Tallinu. A pokud by se do festivalového uvedení a kampaně filmu osobní účastí zapojil i účast zvažující 
zahraniční sales agent, bylo by to též dozajista přínosné pro další budoucnost filmu. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Netřeba vyplňovat u podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dcera/Daughter – 46th Academy Student Awards 

Evidenční číslo projektu 3308/2019 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 30.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

MAUR film s.r.o. žádá 300.000,- Kč z celkového rozpočtu 451.125,- Kč na uhrazení účasti na vyhlašování 

studentských filmových cen (studentský Oscar) americké filmové akademie v Los Angeles. Zvítězil 

studentský animovaný film DCERA, natočený na pražské FAMU a spoluprodukovaný žadatelem. 

 

PLUS 

+Vynikající film 

+Po letech opět obrovský úspěch pro českou kinematografii a české filmové školství. 

+Fond podpořil výrobu filmu 390.000,- Kč 

+Fond podpořil propagaci (festival Anecy) 105.000,- Kč 

+Koprodukce FAMU/MAUR film - česká 

 

MINUS 

NENAŠEL JSEM! 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Co dodat. Vynikající film, vynikající úspěch! 

Cituji z žádosti: 

Vítězství nejprestižnější filmové ceny a možnost účasti na slavnostním předávacím ceremoniálu přišlo pro 

koprodukční projekt FAMU a MAUR filmu po mnoha letech. Jde o unikátní příležitost seznámit se osobně s 

členy akademie i zahraničními producenty, kteří o setkání projevili zájem. Zároveň sebou ocenění nese 

mimořádnou příležitost komunikovat nejen s domácími médii a zviditelnit českou animaci v zahraničí, 

včetně nejnáročnějšího amerického trhu. Bohužel se také jedná o jednu z nevzdálenějších a nejdražších 

destinací, což se odráží v základních položkách rozpočtu, který jsme se snažili koncipovat opravdu co 

nejefektivněji. Dalším úskalím spojeným s realizací je relativně krátká doba k produkčním zajištění všech 

věcí, kdy například jen cena letenek roste každý den o desítky procent. 

 

Hodnocená kritéria  

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film získal studentského Oscara a jako jediný zvítězil v kategorii mezinárodní  animovaný film. Získal 
pozvání na udílení této ceny. Slavnostní vyhlášení se koná 17. října 2019 v Los Angeles v Samuel Goldwyn 
Theater, součástí programu je i setkání s americkými producenty ze společnosti Fox Search light a s 
distributorem Ronem Diamonsem, který film Dcera uvede v rámci Animation Show cca v 80 projekcích po 
celé USA. 
Účast autorky respektive delegace je důležitá i kvůli jednání s producenty o zapojení do připravovaného 
filmu OPUSTIT(magisterský film), případně další možnosti spolupráce. 
V tuto chvíli je film přijat cca na 50 filmových festivalů, získal ocenění na cca 5 z 6, na kterých byl uveden a 
další postupně přibývají), s festivalovou distribucí se počítá ještě po celý průběh roku 2020. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Delegace je reprezentativní včetně autorky a zástupců FAMU a MAUR filmu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Obrovský úspěch a obrovská reklama pro českou kinematografii i pro české filmové školství. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i přílohy jsou úplné a srozumitelné a umožňují správně posoudit žádost. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Rozpočet neobsahuje nepřiměřené částky. 

 Výše nákladů je dostatečně zdůvodněná. 

 Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

 Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

 Časový harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dcera/Daughter – 46th Academy Student Awards 

Evidenční číslo projektu 3308/2019 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 29.10.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Předkládaným projektem je účast delegace k filmu Dcera na vyhlašování studentských filmových cen 
americké filmové Akademie (Studentské Oscary) v Los Angeles. Režisérkou tohoto filmu je Daria 
Kashcheeva a film vznikl v koprodukci FAMU a produkční společnosti MAUR film. 
 
Film Dcera je jedním z nejlepších animovaných filmů, které v posledních letech v Česku vznikli a 
vypráví o komplikovaném vztahu mezi dcerou a otcem. 
 
Vyhlašování cen se konalo v polovině října 2019 a film Dcera vyhrál Zlatou medaili v kategorii Animace 
(mezinárodní filmové školy). Je to velký úspěch pro český animovaný film. 
 
Věřím, že bude žádost podpořena v plné požadované výši. 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předkládaným projektem je účast delegace k filmu Dcera na vyhlašování studentských filmových cen 
americké filmové Akademie (Studentské Oscary) v Los Angeles. Režisérkou tohoto (již velmi 
úspěšného) filmu je Daria Kashcheeva a film vznikl v koprodukci FAMU a produkční společnosti 
MAUR film. 
Film Dcera je jedním z nejlepších animovaných filmů, které v posledních letech v Česku vznikli a 
vypráví o komplikovaném vztahu mezi dcerou a otcem. Film je natočen tak intimně, a přitom velmi 
dynamicky, a emocionálně a v detailu, že se v mnohých záběrech nechce věřit, že se jedná o animaci. 
Vyhlašování cen se konalo v polovině října 2019 a film Dcera vyhrál Zlatou medaili v kategorii 
Animace (mezinárodní filmové školy). Studentský Oscar je ve filmovém průmyslu považován za 
nejprestižnější ocenění, které americká filmová Akademie udílí a je skvělé, že se to opět podařilo i 
českému filmovému projektu. Osobní přítomnost na této ceremonii je také možností se setkat 
s mnohými významnými lidmi, kteří by mohli mít zájem o koprodukci dalších filmů Darii Kashcheevy, 
ale také o distribuci českých animovaných filmů (nejen jejího filmu Dcera). Informace o nominaci na 
toto ocenění, ale také o samotném vítězství byli uvedeny v českých mainstreamových médiích 
(televize, noviny) a samozřejmě na sociálních sítích.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Režisérkou filmu je Daria Kashcheeva, studentka třetího ročníku na Katedře animované tvorby FAMU 
a její film Dcera je tak úžasný, že netrpělivě čekám na její další projekty. 
Film je koprodukcí FAMU a společností MAUR film, která má ve svém portfoliu mnohé animované 
projekty nejen české, ale i mezinárodní koprodukce, a nejen krátkometrážní ale i celovečerní (např. 
Fimfárum).  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

O filmu Dcera se již hodně psalo i před vítězstvím na filmových cenách americké filmové Akademie. 
Dcera je opravdu výjimečně zdařilý a emocemi nabitý film, který by měl vidět každý. Skvělým počinem 
je zařazení filmu Dcera mezi trojici loutkových animovaných filmů, který se bude v Čechách 
distribuovat od listopadu pod názvem Trojhlas. Krátké filmy jsou na vzestupu (hodně díky „konzumaci“ 
krátkých obsahů na sociálních sítích), ale také díky originálním a často i velmi uměleckým projektům, 
které studenti a studentky animace vytváří. Je proto skvělé, že máme možnost vidět ty nejlepší filmy i  
v kinech.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost byla podána příkladně a srozumitelně. Díky za uvedený link, na kterém jsem mohla celý film 
Dcera vidět. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Přiložený rozpočet je opravdu velmi minimalistický (451 125,- Kč), zahrnuje především cestu a 
ubytování delegace (7 osob) k filmu na slavnostní předávání cen. Ideálně bych ocenila soupis, kdo 
všechno se bude cesty účastnit (režisérka, producent atd.). Součástí rozpisu jsou také zdroje, ze 
kterých se uhradí část letenek a ubytování (jedná se o FAMU a samotnou Filmovou akademii). Žádost 
o příspěvek z Fondu kinematografie je na 300 000,-, což je maximální částka, o kterou mohou 
studentské filmy na tuto cenu žádat. A i kdyby Dcera nevyhrála Zlatou medaili ve své kategorii, tak 
bych se přimlouvala o příspěvek v plné požadované částce. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Slavnostní předávání cen bylo v polovině října a režisérka se této události spolu s dalšími účastnila. O 
získaném ocenění informovala mnohá česká média (televize, rozhlas, noviny) a film Dcera se chystá 
do české kino distribuce. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Netřeba vyplňovat u podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Komunismus a síť na IFFR 

Evidenční číslo projektu 3392/2019 

Název žadatele Background Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Irena Reifová 

Datum vyhotovení 17.12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

1. Stručné shrnutí náplně projektu 
Cílem projektu je předvést film na International Film Festival Rotterdam. Vzhledem k povaze sekce 
(Perspectives/Tygr burns) je zvláštní přidanou hodnotou také představení autora filmu a umožnění 
mezinárodnímu festivalovému publiku setkání s touto osobností. Platforma prezentace (IFFR, dávající 
prostor inovativním, experimentálním a uměleckým projektům) je vybrána adekvátně uměleckému založení 
filmu a jeho osobitému autorskému stylu.  

 
2. Hlavní silné stránky projektu  

Hlavní devizou projektu je ambice představit na prestižní mezinárodní scéně legendu české dokumentární 
kinematografie prostřednictvím jeho práce a komunikace s festivalovým publikem. Hlavní silnou stránkou je 
tedy výběr prezentovaného díla. 
 

3. Hlavní slabé stránky projektu 
Není zřejmé, zda byla příprava účasti svěřena PR specialistovi se zaměřením na film nebo zda ji má na 
starosti produkční firma. (Žádoucí je první varianta.)  

 
4. Konečné hodnocení 

Rozhodně doporučuji, aby byl projekt podpořen z prostředků SFK.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast na festivalu / na udílení cen 
Autor filmu „Komunismus a síť“, Karel Vachek, získal od roku 1964 nespočet filmových cen, včetně např. 

Ceny za přínos světové kinematografii na MFDF Jihlava. Film měl světovou premiéru na MFDF Jihlava 

2019. V případě účasti na IFFR by se pravděpodobně jednalo o první veřejné uvedení mimo ČR, což je 

mimořádně žádoucí. Festival IFFR je vybrán vzhledem ke stylu a kulturní vrstvě filmu velmi vhodně. 

Propagační strategie je navržena standardně a zahrnuje především náklady na tisk propagačních materiálů. 

Více důrazu by mohlo být položeno na prezentaci osobnosti Karla Vachka a průřezu jeho dílem, popřípadě 

na předběžné domluvení rozhovorů s tvůrcem pro evropská média. Jelikož jde o ranné uvedení na 

mezinárodní scéně a producent (Background Films) dosud hledá obchodního zástupce filmu, účast na 

festivalu rozhodně bude mít zásadní význam pro další kulturní osudy daného filmového eseje.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Navrhovaná delegace je složena standartně z tvůrce, představitelů uměleckých profesí a zástupců 

producenta. Složení a rozsah plánované delegace je oprávněné a logické. Background Films i producent 

Radim Procházka jsou zkušení profesionálové s mnoha úspěšně dokončenými projekty vysoké umělecké 

kvality. Personální zajištění projektu je tedy opřeno o zkušené a osvědčené matadory. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Představení filmu Komunismus a síť má nebývalý význam pro českou i evropskou kinematografii. Jeho 

prezentace na IFFR představuje seznámení mezinárodní divácké i odborné komunity s dílem. Pro českou 

kinematografii a společnost má význam dvojí. Za prvé je ukázkou osobité, komerčně nezdegenerované 

části české filmové produkce a ztělesňuje fenomén vachkovské dokumentární školy. Za druhé film sám je 

jakýmsi festivalem inspirativních osobností české společnosti a kultury, kterým Vachek dává v dialogu nebo 

sestřihu archivního materiálu prostor. Karel Vachek se nijak neodklání od dosavadního rukopisu, který je 

založen na filozofickém zkoumání, bláznovství, drzosti a surrealismu. Potenciál oslovit zahraniční diváky, 

kteří jsou s ním nejsou obeznámeni, je mimořádný.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

Žádost je úplná, srozumitelná a prezentuje opodstatněné požadavky. V části „charakteristika festivalu“ je 

bez odkazu na původní zdroj doslovný překlad definice sekce Tygr Burns, jak jej producent obdržel 

v akceptačním emailu – mohla být zapracována zmínka, že charakteristika je přejata od organizátora 

festivalu.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt zcela naplňuje kritéria výzvy. Finanční požadavky jsou realistické a přiměřené – náklady jsou 

vyčísleny podle běžných cen, které jsou obvyklé v ČR a Evropě. Žadatel žádá pouze o 60 % celkových 

nákladů. Pokud to rozpočet SFK umožňuje a vzhledem k plné konjunkci projektu s veřejným zájmem 

doporučuji, aby bylo financováno z veřejných rozpočtů 100 % celkových nákladů.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Časově je projekt vhodně rozvržen, účast na festivalu je plánována na 2/2020. Realizace není obtížná a 

není důvod, proč se obávat, že by nebyl projekt realizován.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Není požadováno u žádostí o podporu účasti na festivalech. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Komunismus a síť na IFFR 

Evidenční číslo projektu 3392/2019 

Název žadatele Background Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 9. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je účast nového bezmála šestihodinového opusu Karla Vachka na jednom z klíčových 

mezinárodních festivalů v Rotterdamu, a to v sekci The Tyger Burns uvádějící díla zasloužilých filmařů, kteří 

byli aktivní už v době založení festivalu roku 1972.  

 

Ačkoli uvedená sekce není jmenována mezi podporovanými sekcemi IFFR dle tabulky Fondu, jde o prestižní 

událost, která je zaslouženou poctou pro autora i propagací české kinematografie. Originální dílo navíc 

přináší společensky podnětné téma reflektující českou historickou zkušenost, jež provokuje svým 

vyhraněným pojetím (a po mém soudu politicky problematickým názorem) a jež si zaslouží mezinárodní 

pozornost.  

 

Realizační strategie je dosti stručná a obecná, nicméně obsahuje standardní a odpovídající položky. 

Požadavek na podporu ve výši 150 tis. je přiměřený a odpovídá tabulkovým předpokladům, nadlimitní 

podpora je oprávněna kulturně náročnou povahou projektu. Finanční plán zahrnuje jen dva zdroje, což 

odpovídá omezeným zdrojům financování takového projektu, poměrně vysoký podíl žadatele ve výši 100 tis. 

(40%) je deklarován jako potvrzený, ale není doložen. 

 

Projekt je hodný podpory, přičemž formálně spadá pod výjimku „odůvodněných případů“ nad rámec 

vymezený tabulkou. Podporou účasti na mezinárodním festivalu se současně zhodnocuje podpora udělená 

na výrobu. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

IFFR patří mezi klíčové světové festivaly, pozvání k účasti je prestižní událostí. 
Projekt volí standardní strategii založenou na osobním jednání na místě, vzhledem ke kvalitám a 
zkušenostem delegace lze předpokládat, že tato strategie bude úspěšná – přispěje k dalšímu 
mezinárodnímu životu filmu a k zahraniční propagaci české kinematografie. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění v podobě pětičlenné delegace odpovídá projektu a je zárukou jeho úspěšné realizace. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt má tematicky, názorově a stylově značný potenciál vyvolat pozornost a významně přispět 

k mezinárodnímu zviditelnění české kinematografie. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formálně je žádost v pořádku, až na chybějící doklad o vkladu žadatele, který je ve finančním plánu uveden 

jako potvrzený. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Požadovaná podpora ve výši 150 tis. je uměřená a odpovídá předpokládané výši podpory určené dle 

tabulky pro IFFR. 

Rozpočet je realistický, ve finančním plánu zaslouží ocenění poměrně vysoký podíl žadatele, který ale není 

doložen. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie zahrnuje pouze jeden nepříliš konkrétní odstavec, jako klíčová se uvádí spolupráce 

s Českým filmovým centrem a speciálním PR agentem, tato spolupráce ale nijak dále rozvedena. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je důvěryhodný a má odpovídající zkušenosti. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu SH_T HAPPENS @ Sundance 2020 

Evidenční číslo projektu 3394/2019 

Název žadatele BFILM.cz s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 
při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 17.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

SH_T HAPPENS vypadá na první pohled jako zábavná hříčka s trochu lechtivými motivy, v druhém plánu 

představuje však neméně zábavnou a zároveň hořkou metaforu našeho současného bytí. Na palubě hraje 

kapela a loď se potápí, ze všech děr do lodi teče, správce je nestačí utěsňovat, ale všechno se mu sere i 

doma. Zbyde jen poslední olivový lísteček naděje, že někdev je přece jenom pevná země... 

 

Film se představil v Benátkách v sekci Orizzonti, což už samo o sobě představuje nebývalý úspěch, teď 

dostal pozvání na Sundance Film Festival do sekce krátkých filmů, což je další významný stupínek ke 

slávě. 

 

Film je humornou i podvratnou reflexí současných společenských a mezilidských vztahů, zároveň je 

výrazem moderního soudobého myšlení domácích tvůrců animovaného filmu. SFK jej právem podpořil jak 

na výrobu (to ještě pod názvem Konec), tak na na účast v Benátkách. Požadovaná částka odpovídá 

vymezeným limitům, pokládám tedy za samozřejmé, že žádost nebude ani tenokrát oslyšena. Některé 

nabídky se neopakují, a proto ani neodmítají, zvláště když se jejich prostřednictvím může navázat ve 

světovém povědomí na ty nejlepší tradice české animace. 

 

 

Udělení podpory                                                                             Doporučuji                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

1 Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Správce, Jeho žena, Vdovec a Konec  - pouhé čtyři kapitolky o celkem 13 minutách času stačily tvůrcům 

na to, aby stvořili působivou metaforu našeho času, v němž zodpovědnost nahradilo pouhé užívání si a ti, 

jimž svědomí za společný úděl zůstalo, propadají marnosti, podráženi i těmi nejbližšími.  

 

Ale to je můj výklad, má interpetace, jiný divák ve filmu spatří třeba především zábavnou šarádu o nevěře 

ve vlastním domě, o podobnosti lidského a zvířecího světa či o dojemné koexistenci různých životních 

stylů v těsném sousedství. A ještě jiný divák se soustředí třeba na inspiraci biblickou knihou Genesis a 

poselství archy Noemovy. 

 

A právě pro tuto mnohovýznamovost si film uvedení na festivalu v Sundance zaslouží. Zapadá zcela do 

jeho nonkonformního a hodnotově prestižního profilu a zároveň si tím otevře i další cestu k divákům a 

napomůže obnově jména české animace ve světě. Projekt účasti na festival je připraven ve vlastním zájmu 

žadatele s plnou zodpovědností. 

 

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Festival zve 5 lidí, žadatel kalkuluje s účastí obou režisérů a producenta, snižuje tedy nároky na nejnižší 
možnou míru. Počítá se se čtyřmi projekcemi filmu za účasti delegace, přičemž v její prospěch bude už 
hrát účast v Benátkách a zkušenost právě odtud. Žadatel sám disponuje zkušenostmi i z mnoha dalších 
podobných akcí. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Animovaný film stůně na nedostatek příležitostí, jak oslovit diváka, z filmových představení vymizel a 
mnozí si jej možná už definitivně ztotožnili s žánrem určeným pouze dětem (viz televizní Večerníčky). 
Každá příležitost, jak jej zviditelnit, je proto vítána, zvláště jedná-li se o tak prestižní mezinárodní platformy, 
jako jsou Benátky a teď Sundance. Navíc právě tento film se svým obrazným podobenstvím vztahuje k 
soudobé realitě mnohem vážněji a zároveň i vynalézavěji než většina současných českých hraných filmů.  
 

4 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost je vypracována s realistickou věcností, neschází žádná informace potřebná k jejímu posouzení. 
Škoda jen, že kromě obecných informací o uvedení filmu v Benátkách se nemůže žadatel vykázat žádnou 
rozsáhlejší kritickou reflexí snímku. Ale i to nakonec svědčí o dnešní přehlížené existenci animovaného 
filmu u nás. 
 

5 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Projekt odpovídá cílům výzvy, odpovídající je podle mého soudu i rozpočet a požadovaná částka podpory. 
Za příliš nízkou považuji v rozpočtu jen částku na výrobu propagačních předmětů, ale žadatel vysvětluje, 
že použity budou reklamní materiály vyrobené už pro Benátky. Avizována je tu též spolupráce s Českým 
filmovým centrem, já osobně bych si představoval, že při takové příležitosti bude delegace prostřednictvím 
dalších materiálů obracet kolegiálně pozornost i k jiným českým filmovým tvůrcům a jejich dílům. 
 

6 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Odkazuji na předchozí bod, realizace účasti jistě závisí na dispozicích pořadatele a na přidaných 
nápadech, jako bylo v Benátkách a bude i na festivalu Sundance stylové oblečení tvůrců. Humor obsažený 
ve filmu a aplikovaný i tímto způsobem je pak lepším komunikačním prostředkem, než jakékoli dlouhé 
výklady. 

7 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Historie žadatele je velmi krátká, zkušenost samotného producenta však je průkazná a už nesoucí zjevné 
výsledky v projektech nekomerčního zaměření. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nabarvené ptáče  
 

Evidenční číslo projektu 3465/2019 

Název žadatele Silver screen 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy 5. propagace českého kinematografického díla  
 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 04/02/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Režisér a zároveň producent předkládá žádost o podporu českého majoritního filmu při účasti 

na bezpochyby nejprestižnějším udílení filmových cen na světě, v rámci Americké filmové akademie, při 

kterém se uchází o cenu Oskara za nejlepší zahraniční snímek. 

 

Václav Marhoul je tvůrce, který není debutant, ale jeho filmová tvorba na evropském trhu známá. Nejedná se 

o velmi plodného režiséra. Jeho cílem je vyhledávání silných témat, se kterými se hluboce identifikuje a na 

nichž svá díla staví. Z tohoto důvodu je důležitý důraz na jeho propagaci. 

Kvalitu snímku dosvědčují i četná další zahraniční ocenění a selekce na festivalech, stejně jako i fakt, že se 

jej ujal prestižní zahraniční sales agent.  

 

Autentičnost tvorby je v žádosti dobře prezentována v režisérově filmografii. 

 

Žádost je oprávněná, odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje informace, které si neodporují. 

Ze žádosti lze také vyčíst žadatelovu velmi dobrou orientaci ve filmovém průmyslu, a koherentní propagační 

strategii. Předložené materiály přinášejí dostatečnou prezentaci plánované aktivity.  

Strategie propagace je promyšlená, dobře připravená a popisuje zviditelňování filmu u profesionální 

veřejnosti. Dopad projektu se na Oskarech nezastavuje, vyrobené propagační podklady budou použity i u 

jiných příležitosti, a žadatel v tomto směru mohl lépe nastínit další etapy. 

 

Silnou stránkou projektu, se kterou by sám žadatel mohl ještě lépe operovat, je jeho přesah jakožto 

jedinečného artového  snímku, spojujícího univerzální téma, ve východoevropském kontextu, na motivy 

knihy polského autora, a který zároveň dokázal zaujmout zahraniční  hvězdy natolik, aby akceptovali se na 

něm účastnit. 

 

V tomto aspektu se projekt vymyká běžné národní tvorbě, a zaručuje české kinematografii kredit kulturní 

země, která umožňuje vznik hodnotných filmů.  

 

Rozpočet je spise obecný, a nedá se z něj vyčíst například cena jedné letenky či délka pobytu a počet osob, 

kterým bude cesta hrazena z této podpory. Nicméně s přihlédnutím na urgenci žádosti, vzhledem 

k terminům realizace lze brát jistý ohled na kalkulace s předvídatelnými alternativami. 

 

Představení producenta, režiséra i dalších clenu tvůrčího týmu je obsáhlé a dokládá profesionální úroveň. 

Podpora zahraničního castingu pro film je zásadní. Chybí však informace o sales agentovi. 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Členové českého tvůrčího tymu jsou představeni, jejich výběr je relevantní a jejich přestavení je  dostatečně 

obsáhlé a přispívá ke zviditelnění českého filmového průmyslu, a tím i k síření jeho dobrého jména 

v zahraničí. 

 

Celkově lze říct, že projekt si podporu zaslouží, a je koherentní jej podpořit také z důvodu prestižnosti 

selekce na Oskary, která vypovídá o vysoké kvalitě filmu, která přesahuje hranice České republiky. 

V neposlední řadě je nutné vzít v úvahu již investované podpory do projektu, které Fond přidělil. 

 

Protože je žádost hodnocena v terminu, ve kterém již je výsledek nominaci znám, doporučuji podporu pro 

fáze předcházející definitivní selekci, do které film nepostoupil. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Film Nabarvené ptáče získal pozvání do preselekce na Oskary, která je zároveň jedním z nejdůležitějších 

filmových vitrín světa. Pozvání do programu je pro tvůrce velmi prestižní, a v našem regionu stále ještě 

výjimečné. Do Los Angeles se upírají zraky publika i všech filmových profesionálů světa, filmu se tak 

dostane skvělé viditelnosti.  

Z projektu lze vyčíst, že na PR se bude podílet také žadatel sám, ale není jasné, jestli se o prezentaci a 

návštěvu režiséra se postará i někdo jiny, například sales agent či organizující instituce.  

Žadatel neposkytuje informace o případné jiné spolupráci s dalšími českými subjekty (České filmové 

centrum atd.) 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost obsahuje představení filmografie režiséra, představení produkční společnosti, dále však není jasné, 

jak dlouho tito budou v USA, jestli PR agent cestuje také, nebo jestli je lokální. Ani rozpočet v tomto není 

jasný, ceny ubytování i letenek jsou uvedeny paušálně. 

 

Z prezentace produkční společnosti jasně vyplývá určitá kvalita vyrobených filmů, a také mnoholetá 

kontinuita. 

Realizační strategie je stručná, výstižná, relevantní a v souladu s požadavky propagace na tento typ 

projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Film je viditelně jediným zástupcem v selekci celovečerních filmů s majoritní českou účastí. Uvedení titulu 

v nejprestižnější soutěži světa má vysoký potenciál pozitivně prezentovat dobré jméno české 
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kinematografie, a účast české delegace toto podpoří. Žadatel nabízí svoji vizi, jak budou PR aktivity vedeny 

vzhledem k danému titulu probíhat a má konkrétní strategii směrem k cílovým skupinám. 

 

Role sales agenta je nezastupitelná, v tomto případě se jedná o velmi perspektivní společnost. Jeho role 

však není v projektu popsána. 

 

Co se týká rozvoje a rozmanitosti filmové kultury v ČR a v Evropě, lze říct, že ze své podstaty film má jasný 

evropský aspekt vzhledem k zpracované látce, a také díky koprodukčním partnerům především z regionu 

střední a východní Evropy, tento reprezentuje ČR v zahraničí, dodává mu kulturní přesah a obohacuje 

českou a evropskou filmovou scénu. 

  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Po formální stránce je žádost uspokojivá. Prezentace přináší jasnou vizi, a na jejím základě je víceméně 

možno si představit, jak bude zviditelnění filmu v Los Angeles konkrétně probíhat.  

Ovšem rozpočet není dostatečně okomentovaný a některé položky (letenky, ubytování atd.) jsou 

nevysvětleny, to však nebrání žádost posoudit. 

Realizační plán je pro tento projekt přiměřený. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Z hlediska rozpočtu se projekt zdá být ohodnocen víceméně přiměřeně.  Žadatel uvádí, že na celkovém 

pokrytí pobytu režiséra a nákladů se částečně podílí i festival sám. 

 

Rozpočet je okomentován v prezentaci projektu jen globálně. Jak zmíněno výše, jeho transparentnost by 

mohla být lepší. Žadatel nedisponuje vícezdrojovým financováním.  

Částka požadovaná od SFK je standartní pro tento typ prezentace. Žádný jiný subjekt totiž nemůže ze své 

podstat pokrýt náklady na prezenci účasti filmu tak účinně jako SFK a potažmo tak reprezentovat dobré 

jméno české kinematografie v zahraničí. Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech 

projektu jsou tedy obhajitelné. 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny, časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Popis projektu dává dostatečnou představu o jeho realizaci. Marketingová a komunikační strategie byly ve 

fázi, kdy byla zadost předložena propracována uspokojivě.  

Cílové skupiny jsou dobře popsány. Harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Z hlediska renomé a dosavadní činnosti žadatele lze žadatele kvalifikovat jako seriózního, profesionálního a 

zkušeného v oblasti produkce i koprodukce mezinárodních titulů.  Zvláště významná je jeho práce v oblasti 

autorské tvorby. Jeho kvalifikovanost v oboru dává šance filmu, a potažmo i české kinematografii získat 

pozornost filmových profesionálů, a následně i publika, i přes fakt, že nejde o bockbusterový typ tvorby. 

Z hlediska účasti na festivalech a nominací na ceny lze žadatele považovat dnes bezesporu za jednoho 

z nejúspěšnějších současných českých tvůrců, kteří také mohou otevřít zájem o další české filmy ve světě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Nabarvené ptáče 

Evidenční číslo projektu 3465/2019 

Název žadatele SILVER SCREEN s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Andrle 

Datum vyhotovení 31.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Film Nabarvené ptáče se probojoval do tzv. shortlistu na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film. Za tímto 

zcela mimořádným úspěchem a také za snahou o získání finální nominace je spousta aktivit a s nimi 

spojených nákladů. O podporu krytí těchto nákladů projekt žádá. 

 

Byť je projekt srozumitelný, ve výši nákladů uměřený a efektivní a jeho realizace má značný přínos pro 

českou kinematografii v mezinárodním měřítku, jsou zde také určité potíže. 

 

Jednak se v nákladech předpokládá získání nominace a není možné rozeznat, která část nákladů se 

v situaci nezískání finální nominace nerealizuje.  

A dále projekt se ve výši požadované částky dostává významně nad doporučený rámec. Doporučuji také 

prozkoumat, zda financování této podpory nemá probíhat prostřednictvím ČFTA. 

 

S ohledem na velmi výrazný pozitivní efekt mezinárodního úspěchu filmu Nabarvené ptáče pro českou 

kinematografii doporučuji projekt podpořit, ovšem až po prozkoumání výhrad uvedených v předchozím 

odstavci. S ohledem na fakt, že část projektu není realizována, pak i v případě udělení podpory, doporučují 

výši podpory proporčně snížit. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Nabarvené ptáče byl vybrán do tzv. „shortlistu“ na Socary 2020, což je pro český film a celou 
kinematografii naprosto mimořádný úspěch. 
Po účasti v hlavní soutěži na MFF v Benátkách se jedná o další nadstavbu, která má velký vliv na budování 
dobrého jména a zvyšování prestiže české kinematografie. 
Aktivity popisované v projektu vychází z výborných znalostí o způsobu vedení „oscarového boje“. 
Účast v shortlistu jistě může znamenat zvýšení komerčního potenciálu filmu (další prodeje), stejně tak může 
zvyšovat mezinárodní potenciál tvůrcům filmu. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na realizaci projektu se kromě producenta a tvůrců podílí také profesionální PR agentura a americký 

distributor filmu (Acolade, IFC). V obou těchto případech je film ve velmi dobrých rukou. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jedná se o nejprestižnější filmovou akci a účast (byť jen v shortlistu) je ideální platformou pro mezinárodní 

zviditelnění české kinematografie. Nabarvené ptáče svým mezinárodním rozměrem (tvůrci, cast, 

rozpočet, sales agent...) představuje nevídaný počin, který je přitom pevně ukotven v českém prostředí a 

je tak i mezinárodně vnímán. Následných pozitivních dopadů na český filmový průmysl lze očekávat hned 

několik. Díky Nabarvenému ptáčeti se mohou otevírat nové příležitosti pro české filmaře s ambicí 

přesahujícím hranice ČR. 

Film rozhodně není běžným festivalovým filmem, a to ani v mezinárodním měřítku. Bývá označován za film 

– událost. A rozhodně přispívá k rozmanitosti evropské filmové kultury. Samotný fakt, že se jej ujala 

renomovaná sales firma Celluloid Dreams znamená, že má potenciál oslovit zahraniční publikum, což 

také dokazují následné prodeje filmu do zahraničí a jeho účast na mnoha festivalech. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žádost je úplná a projekt obsahuje všechny náležitosti.  

V okamžiku podání nebylo jasné, zda se filmu podaří probojovat do finální oscarové nominace. To se 

nakonec bohužel nepodařilo, a tak některé části projektu ztrácejí na relevanci. Není zcela jasné rozdělení 

nákladů do jednotlivých fází projektu (v projektu označovány jako fáze 2 a 3). 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V návaznosti na výtku z předchozího bodu je potřeba říct, že v rámci rozpočtu není specifikováno k jaké 

fázi se jednotlivé položky řadí. V situaci, kdy nedojde k realizaci finální fáze, není možné rozpoznat jaký vliv 

má tato skutečnost na výši výdajů u jednotlivých položek rozpočtu. 

U některých položek chybí upřesnění počtu osob (víme, například, že letenka je v počtu 6 ks, ale není jasné, 

kdo konkrétně by kolikrát cestoval – obdobně platí pro ubytování atp.). 

 

Z pomocné tabulky s názvem “Předpokládané výše dotace na uvedení filmu na jednotlivých filmových festivalech 
nebo při nominacích na mezinárodní ceny” jsem vyčetl, že předpokládaná výše podpory na účast na Oscarech je 
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300.000,-Kč. Požadovaná částka vysoce tuto doporučenou mez přesahuje, pokud ovšem nevnímáme žádost tak, 
že se prakticky jedná o dvě, ba dokonce možná tři účasti (boj o shortlist, boj o nominaci, boj o zisk ceny) a bylo by 
možné násobně navyšovat také doporučenou dotaci. 
Ze stejné tabulky se navíc dozvídám, že účast na oscarovém klání v sekci Nejlepší zahraniční film bývá hrazena z 
rozpočtu ČFTA. 
 
Rozpočet je jinak z pohledu celkových nákladů zcela relevantní, ve srovnání s rozpočty “soupeřů” nízký a žadatel 
se snaží využívat prostředky s maximální efektivitou. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt jasně popisuje jakým způsobem bude (by byl) realizován a tento postup a zvolená strategie jsou 

vhodně zvolené. 

Časový harmonogram je zcela v pořádku. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

O kreditu žadatele nemám žádné pochyby. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dcera – 92. Academy Awards 

Evidenční číslo projektu 3466/2019 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Andrle 

Datum vyhotovení 28.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o poměrně střízlivou žádost o podporu účasti filmu Dcera na udílení Oscarů. 

 

Naprosto mimořádná a ojedinělá událost (nominace na Oscara) pro českou kinematografii. Příležitost pro 

autory a producenty posunout svůj potenciál v mezinárodním měřítku. 

 

S ohledem na procesní termíny podávání/hodnocení žádosti, není možné podat detailní plán aktivit. To je 

ovšem objektivní potíž nikoliv vada projektu. Z popisu realizace účasti na studenských Oscarech je 

evidentní, že žadatel zvládá efektivně využívat daných příležitostí pro naplňování deklarovaných cílů, ať už 

se jedná o budování kontaktů, obchod nebo třeba propagaci. 

 

Samozřejmě není jiné cesty než projekt doporučit k podpoře v plné výši. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast na festivalu / na udílení cen 
Nomince na Oscara za nejlepší krátký film je naprosto mimořádná událost. Těžko si představit výnamnější 

pozici. 

Účast na nejsledovanější filmové události roku automaticky znamená mimořádnou pozornost nejen pro 

samotný film, ale také pro celou českou kinematografii a zemi jako takovou. 

Již z výstupů z udílení studenstkých Oscarů je evidentní, že autor projektu efektivně usiluje o maximalní 

využití této příležitosti pro navázání mezinárodních kontaktů pro další aktivity tvůrců. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

S ohledem na typ projektu (udílení cen) je složení týmu v podstatě dané (tvůrci, producenti). Delegace se 

částečně opírá o spolupráci na PR a dalších aktivitách (booking, sales) o renomované partnery. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Mezinárodní úspěch filmu Dcera má jednoznačně velmi pozitivní přínos pro celou českou kinematografii, 

kterou tím zviditelňuje. Nominace na Oscara vysílá celé světové odborné veřejnosti jasný signál, že 

v rámci ČR je možno vychovávat a realizovat talent na té nejvyšší úrovni. Možná prozatím ne pravidelně 

a opakovaně nebo v takové kvantitě, jak bychom si mohli přát, ale rozodně se jedná o pozitivní zprávu. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Všechny podklady jsou úplné a srozumitelné. 

Charakter této žádosti (zejména načasování jejího podání, které musí předjímat další souběžný vývoj) 

neumožňuje být zcela konkrétní v popisu plánovaných aktivit. Nicméně záměr a hlavní body jsou zde dobře 

definované. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je naprosto čitelný a srozumitelný. Jednotlivé položky dávají smysl. S ohledem na potenciální 

dopad projektu a jeho možný význam, se jedná o velmi umírněný až nízký rozpočet. Síla peněz je zde 

v mnoha místech doplňována osobním nasazením a „srdcem“ realizátorů projektu. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Viz výše - v okamžiku poávání žádosti není pro jejího autora možné precizně konkretizovat plán a jeho 

realizaci. Schůzky, projekce, prezentace, eventy, společenské události – to vše postupně nabývá 

jasnějších kontur. Přesto je z projektu zřejmé o co producentům a tvůrcům jde. Růst vlastního potenciálu 

v mezinárodním měřítku – obchodně, v tvorbě – a reprezentace české kinemtografie.  

Případné obavy o způsob realizace tohoto záměru zahání popis dosavadního působení a výstupů 

například z udílení studentských Oscarů. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

O kreditu zkušeného žadtele není potřeba nijak pochybovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dcera – 92. Academy Awards 

Evidenční číslo projektu 3466/2020 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 29.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Od doby podání žádosti už je známo, že Dcera se dostala do TOP5 a zvítězila ve své kategorii na festivalu 

v Sundance. Mimořádný úspěch si zaslouží mimořádnou podporu, jednoznačně doporučuji k podpoře. Pro 

prestiž FAMU a českého animovaného filmu má Dcera výjimečnou hodnotu. 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

 Od doby podání žádosti už je známo, že Dcera se dostala do TOP5 a zvítězila ve své kategorii na festivalu 

v Sundance. Žádost je věcně i formálně v pořádku, dodržuje stanovený finanční strop, je dostatečně 

detailní. Nebyl v době žádosti znám čtvrtý účastník, to je s ohledem na časový odstup žádosti 

pochopitelné a s ohledem na dění kolem snímku omluvitelné. Mimořádný úspěch si zaslouží mimořádnou 

podporu, doporučuji k podpoře nejméně v požadované výši, v případě možnosti k financování celých 

nákladů projektu. Pro prestiž FAMU a českého animovaného filmu má Dcera výjimečnou hodnotu.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Dostatečné. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Mimořádný. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Dostatečná. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Srozumitelný a přiměřený. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Adekvátní. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Betonová džungle – Clermont-Ferrand 

Evidenční číslo projektu 3468/2019 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 02.02.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žadatel MAUR film (producent snímku Dcera nominovaného na Oscara v kategorii krátkometrážní 

animovaný film a vítěze studentského Oscara) podává projekt na propagaci animovaného filmu Betonová 

džungle na filmovém festivalu krátkých filmů Clermont-Ferrand. Tento krátký film zcela financovaným 

z českých fondů byl vybrán na 42. ročník největšího festivalu krátkých filmů na světě, konkrétně do sekce 

určené pro mladé publikum s názvem Youth Audience Competition. Na festivalu bude snímek také zařazen 

do Marketu, kde ho mohou pozvaní filmový profesionálové zhlédnout i mimo omezené množství kino-

projekcí. Účast na festivalu je základem pro širší propagaci samotného snímku, ale také mladé autorky a 

významné české produkce, která usiluje o širší propagaci a distribuci českého animovaného filmu, 

v současnosti konkrétně filmové loutky.  

Podaný projekt předkládá transparentní rozpočet a strategii odpovídající požadované částce. Postrádá 

konkrétní rámec účasti na festivalu, přesto však považuji za podstatné podpořit možnost networkingu 

mladých ženských talentů v zahraničí a propagace v současnosti úspěšné české animace. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast na festivalu / na udílení cen 
 

Sedmi minutový animovaný snímek získal pozvání na nejvýznamnější filmový festival krátkých filmů na 

světě, na francouzský Clermont-Ferrand. Tento festival se po desetiletí své existence stal významnou 

platformou pro filmové profesionály z oblasti animace a krátkého filmu. Nejenže na svůj program a trh zve 

všechny relevantní světové distributory a nákupčí, ale festivalová dramaturgie se stala měřítkem kvality a 

pozitivním labelem pro vybrané filmy.  

Snímek Betonová džungle je součástí projektu TROJHLAS, který byl v minulosti podpořen Státním fondem 

kinematografie. Jde o spojení třech studentských filmů, které vznikaly na třech českých uměleckých školách 

(FAMU, UMPRUM, Západočeská univerzita v Plzni). Součástí minipásma byl taky film Dcera Darii 

Kashcheevy (Studentský Oscar, nominace na Oscara, cena na Sundance 2020). Druhým filmem Trojhlasu 

je Noctuelle od Martina A. Pertlíčka.  

Betonová džungle je křehkým filmem o fantazii a kreativitě malého chlapečka žijícího v panelovém bytě a 

cílí na nejmladší publikum do 8 let. Clermont-Ferrand je ideální platformou pro prezentaci takového filmu.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Autorka snímku Marie Urbánková (1995) je stále studentkou oboru filmové a televizní grafiky na UMPRUM, 

její snímek však získal 4. místo v rámci noci filmových nadějí a také užší nominaci na Cenu Magnesia za 

nejlepší studentský film. V roce 2019 byla nominována na ilustrátora roku na Czech Grand Design. 

 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Do programu na festival Clermont-Ferrand se v tomto roce dostaly tři české snímky. Animovanému 

českému filmu se v současné době mezinárodně daří a vizibilita snímků i tvůrců je důležitou součástí 

propagace české kinematografie. Významným způsobem také zviditelňuje a prosazuje žadatel MAUR film 

oblast filmové loutky a jejího autorského pojetí. Podpora žádosti přispěje k mezinárodnímu zviditelnění 

české animace. 

  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je zpracována stručně a transparentně. Formálně postrádá strukturovanost, ale přesto prezentuje 

jasnou představu o propagační strategii, která odpovídá rozpočtu. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je detailně a srozumitelně popsán a obsahuje odůvodněné částky. Finanční plán staví 87% 

rozpočtu z dotace Státního fondu, zbývající částku dofinancují producenti z vlastního vkladu a vkladu 

festivalu. Požadovaná částka odpovídá částce určené Státním fondem kinematografie pro propagaci 

projektu s soutěži na Clermont Ferrand.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt podává stručnou představu o propagaci filmu během uvedení na francouzském festivalu Clermont 

Ferrand – základním cílem je tedy osobní účast mladé režisérky Marie Urbánkové (studentky UMPRUM) a 

producentky Márie Moťovské, které během festivalu a trhu zorganizují schůzky s distributory. V rámci cesty 

hodlají také distribuovat tiskoviny (letáky) a propagovat na sociálních sítích. V žádosti postrádám jasnější 

výpis konkrétních plánovaných schůzek.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

MAUR Film se systematicky věnuje produkce animovaných filmů již od roku 2003. V minulosti se podílela 

společnost na vývoji a výrobě například těchto filmů: Dcera, Strom, Fimfárum do třetice všeho dobrého, 

Jedné noci v jednom městě, O nepotřebných věcech a lidech, a mnoho dalších. 

Od  roku  2012  je  společnost  MAUR film  zakládajícím  členem  Asociace  animovaného  filmu,  od  roku  

2007  členem Asociace producentů v audiovizi a Martin Vandas je členem Evropské filmové aka-demie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Betonová džungle – Clermont-Ferrand 

Evidenční číslo projektu 3468/2019 

Název žadatele MAUR film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Korda 

Datum vyhotovení 4.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Zařazení krátkého animovaného filmu Betonová džungle do soutěžní sekce festivalu krátkých filmů 

v Clermont-Ferrand je velký úspěch. Vzhledem k prestiži festivalu a možnosti figurovat v rámci festivalového 

trhu je jednoznačně žádoucí, aby byl snímek doprovozen delegací. Velmi praktické je, že dvoučlenná 

delegace na festivalu může prezentovat i další projekty, což zvyšuje šanci na budoucí potenciální spolupráci 

(ať už ve formě akvizic, koprodukcí apod.). V této úrovni je tedy žádost o finanční podporu bez jakýchkoli 

připomínek. 

 

Rozpočet celého výjezdu je dost minimalistický, je evidentní snaha o maximální úspornost a efektivnost. 

Některé nejasnosti mám u pár drobných položek, což rozebírám v další části hodnocení.  

Téměř 90% celkových nákladů by měl pokrýt příspěvek od SFK, což je sice hraniční, ale v tomto případě 

obhajitelné. Umělecká povaha filmu a cílové dětské publikum jsou, myslím, dostatečnými argumenty. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jedná se o prezentaci filmu na skutečně prestižní festivalové platformě. Popis propagačních strategií je sice 

jen v konturách, ale v tomto případě asi skutečně jde hlavně o to „být při tom“ a reagovat na možnosti 

objevující se v průběhu festivalového eventu. Spolupráce se Zippy Frames se jeví jako zajímavá, pro 

hodnotitele by bylo praktické krátké představení takového zásadního redakčního zdroje (jeho pozice v rámci 

komunity tvůrců, akvizitorů a odborníků, objem spolupráce apod.).  

 

Souhrnně řečeno se jedná o jedinečnou šanci dostat tento zajímavý animovaný projekt do povědomí 

mezinárodní komunity. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost předkládá produkční společnost, která stojí za celou řadou zajímavých tvůrčích projektů, v tomto 

ohledu tak není důvod pro pochybnosti o realizovatelnosti záměru. Složení dvoučlenné delegace (režisérka, 

producentka za MAUR film) je zcela adekvátní, není vhodnějších osob pro prezentaci filmu na dané akci. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jedná se o unikátní možnost posílit pozici a jméno české animované tvorby, zejména v kontextu nedávných 

úspěchů dalších titulů na prestižních festivalech a v rámci nominací filmových cen. Za zajímavé také 

považuji připomenutí významu dětského publika, k němuž svým příběhem i zajímavou formou tento snímek 

míří a které je dnes primárně uspokojováno poměrně nivelizovanou animovanou tvorbou. Film je také svou 

podstatou univerzálně sdělný a neexistují zde žádné podstatné překážky ve srozumitelnosti i u zahraničního 

publika. To vše jsou plusové body této žádosti. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je psána jasně a stručně, příkladné je představení žadatele i tvůrkyň, které s filmem cestují jako 

delegace. Detailnější by mohl být popis způsobů a objemů plánovaných propagačních aktivit (jakou formu 

má redakční spolupráce, zda proběhla nějaké příprava v souvislosti s účastí na festivalovém trhu apod.). 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je velmi úsporný a žádná z rozpočtovaných částek není nijak neúměrně nadhodnocená. Částky 

na propagační materiály jsou minimální, při větším finančním objemu bych doporučoval specifikovat typ a 

počet jednotlivých výstupů (to pak platí i pro náklady na přípravu grafiky). Cestovní pojištění bych jen pro 

pořádek řadil do ostatních nákladů.  

Zcela jsem nepochopil vztah mezi nákladovou položkou „Účastnické poplatky“ ve výši 5tis. a deklarovaným 

věcným vkladem žadatele ve formě akreditací a vstupenek na market (2tis.) a vkladem festivalu (5tis.). 

Jedná se o minimální částky, na druhou stranu je rozpočet na samé hranici limitu pro veřejnou podporu.  

V principu to ale vnímám jako nejasnost, ne nutně chybu. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Strategie prezentace filmu jsou jen naznačeny, do velké míry je samozřejmě nutné v rámci festivalového 

kontextu improvizovat a jít naproti neplánovatelným příležitostem. Přesto by do budoucna větší míra 

konkretizace prezentovaných materiálů a očekávatelných aktivit nebyla na škodu. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Není důvod k pochybnostem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu  
 Šarlatán – Berlinale Special Gala  

 

Evidenční číslo projektu 3477/2020 

Název žadatele Marlene Film Production  
 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniela Vopeláková Staníková 

Datum vyhotovení 5. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žádost o podporu účasti snímku Šarlatán na festivalu Berlinale v prestižní sekci  Berlinale Special. 

Žadatelem je produkční společnost Marlene Film Production.  

Kromě uvedení v programu bude prezentace snímku na Berlinale podpořena novinářskou projekcí, tiskovou 

konferencí, PR kampaní. Snímek se účastní i trhu EFM, kde jej zastupuje sales agent filmu - renomovaná 

společnost Films Boutique, k tomu patří další inzerce a projekce v rámci trhu. 

 

Rozpočet je transparentní, náklady na prezentaci jsou adekvátní a přiměřené, stejně tak požadovaná státní 

podpora. Žadatel má dostatek zkušeností pro odpovídající realizaci projektu.  

 

Zařazení českého snímku do programu Berlinale, navíc do takto sledované sekce je pro českou 

kinematografii úspěchem a významně přispěje k jejímu zviditelnění. Pro film samotný je přínosem jak po 

stránce propagace směrem k publiku a médiím, tak následného úspěchu na trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Snímek Šarlatán podle scénáře Marka  Epsteina, v režiii Agnieszky Holland as Ivanem Trojanem v hlavní 

roli, byl vybrán k účasti na Berlinale v prestižní sekci  Berlinale Special. Šarlatán byl již podpořen  

SFKMG částkou 14, 5 mil Kč. v předchozích  výzvách - vývoj, výroba, distribuce. Uvedení na Berlinale 

bude světovou premiérou filmu, která proběhne v hlavním projekčním místě festivalu – Berlinale Palast 

za přítomnosti  čestného hosta premiéry herečky Helen Mirren a ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka .  

 

Nemusím na tomto místě popisovat význam Berlinale -  každé zařazení českého snímku do jakékoli sekce 

tohoto festivalu je pro českou kinematografii úspěchem a pro film přínosem jak po stránce propagace 

směrem k publiku a médiím, tak následného úspěchu na trhu. V neposlední řadě má každé uvedení na 

takto prestižní  festivalu pozitivní vliv na činnost žadatele ve smyslu zvýšení jeho kreditu, koprodukčního 

potenciálu apod. a samozřejmě   i na profesní dráhu jednotlivých tvůrců.  

 

Projekt volí obvyklou propagační strategii – účast rozsáhlé tvůrčí delegace a  PR kampaň zajišťovanou 

především  ze strany sales agenta snímku Films Boutique, ze strany festivalu je zajištěna  novinářská 

projekce a tisková konference. Slavnostní uvedení bude navíc doplněno prezentací a projekcemi na 

EFM, která přinese snímku další propagaci. Uvedení snímku žadatel plánuje doplnit slavnostní recepcí, 

zvlášť je plánována recepce pro ministra kultury.   

.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Umělecká delegace k projektu pokrývá všechny hlavní tvůrčí profese i herecké obsazení, na straně 

produkce je projekt rovněž dobře zajištěn, předpokládám, že i na straně sales a PR, zde však 

vycházím pouze z renomé společnosti FB. 

Pro žadatele to bude první projekt tohoto typu ( jako by byl i pro většinu dalších),  ale předpokládám,  

že dosavadní profesní zkušenosti producentky i zkušenosti sales agenta budou záruku úspěšné 

realizace akce.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Uvedení českého snímku v sekci Berlinale Gala, jíž je věnována velká pozornost, je velkým přínosem 

pro mezinárodní (i domácí) propagaci české kinematografie, stejně jako dalšímu životu snímku 

samotného – jak na dalších festivalech tak zvýšení jeho distribučního potenciálu v zahraničí a 

jeho návštěvnosti v distribuci domácí.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je přehledně zpracovaná poskytuje dostatek informací potřebných k analýze projektu.  

Chybí více informací o PR strategii, která je klíčovou složkou realizace projektu a tvoří velkou část nákladů, 

naopak pozitivně hodnotím komentář k rozpočtu, především podrobný rozpis nákladů na cestovné a 

ubytování.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Celkový rozpočet na realizaci projektu je ca 1  775 tis. Kč.   

Největší část nákladů připadá na prezentaci projektu a výrobu materiálu (845 000 Kč).  Další velkou část 

nákladů tvoří prezentace projektu (696 tis. Kč)), z toho polovina připadá na PR ze strany FB a není příliš 

jasné, co a v jakém rozsahu za ní žadatel pořídí. 

Další velká část nákladů připadá na cestovné a ubytování (téměř 500 tis. ). Zde jsou náklady přiměřené, 

spíše skromné, jedinou otázkou je zda pořadatelé neuhradili ani ubytování žádného člena tvůrčí 

delegace(?).    

Rozpočet dále zahrnuje náklady na účast firmy Films Boutique na EFM (akreditační poplatek, poplatek za 

market screening a reklamu na ně), což spolu s částkou za PR pokrývá společnosti Films Boutique jako 

svůj vklad do financování projektu.  

Rozpočet je transparentní, náklady přiměřené a adekvátně vynaložené, v některých položkách spíše nižší. 

Oceňuji přehledný komentář k rozpočtu.  

Financování projektu je rozděleno mezi více zdrojů, vlastní vklad producenta tvoří 7% rozpočtu, další vklady 

pocházejí od CZ koproducentů a sales agenta. Částka požadovaná od SFKMG (700 tis.) činí 39 % nákladů, 

což považuji za přiměřené.   

Projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává jasnou představu o realizaci většiny částí.  

Řadu aktivit zajišťuje festival – tisková konference, velká novinářská projekce a večerní premiéra, 

žadatel počítá dále se zajištěním recepce pro ministra a pro vybrané účastníky projekce, 

samozřejmostí je příprava prezentačních a komunikačních materiálů, včetně inzerce.  

Komunikační strategii, která tvoří jednu hlavních částí projektu (a s ní související postup realizace) 

nelze adekvátně zhodnotit. 

Klíčovou součástí projektu je PR, které zajišťuje (podle rozpočtu - především?) společnost Films 

Boutique, zde chybí více informací a aktivitách i jejich časovém plánu – vzhledem ke kreditu FB 

předpokládám, že tato část projektu proběhne v adekvátní kvalitě.  

 Není rovněž jasné, jak bude zajištěna komunikace s tuzemskými novináři – na místě i před konáním 

festivalu.  

S realizací projektu žadatel začal již v prosinci 2019, předpokládám proto, že harmonogram je 

zvládnutelný (s výhradou výše).  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žadatelem je produkční společnost Marlene Film Production (zal. 2013) Šárky Cimbalové. Kromě Šarlatána 
má za sebou realizaci snímků Pohádkář a Anděl páně 2.  V současnosti společnost vyvíjí projekty 
Kouzelník, Daleká cesta, Prezidentka a seriál Soumrak monarchie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šarlatán - Berlinale Special Gala 

Evidenční číslo projektu 3477/2020 

Název žadatele Marlene Film Production, s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky  

Datum vyhotovení 17. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Majoritne český, koprodukčný film Šarlatán, v réžii uznávanej poľskej režisérky Agnieszky Holland, bol 

vybraný na prestížny festival Berlinale, do divácky orientovanej sekcie "Special Gala", ktorá vznikla ako 

nasledovník "out-of-competition" filmov v minulosti prezentovaných v súťažnej sekcii. Hlavnou úlohou sekcie 

je prezentácia známych mien svetovej kinematografie (tento rok napr. Matteo Garrone, Philippe Falardeau, 

Tilda Swinton či Anne Fontaine), ku ktorým rozhodne patrí aj poľská režisérka. 

 

Svetovej premiéry sa plánuje zúčastniť početná delegácia. Producent našiel výbornú sales agentúru - Films 

Boutique, ktorá mu určite dopomohla aj v presadení filmu do programu Berlinale a bude v budúcnosti 

dôležitým faktorom pre rozšírenie filmu do zahraničia, k čomu má film obrovský potenciál. 

 

Slabou stránkou je celý predložený projekt, z ktorého sa človek dozvie len veľmi málo konkrétnych, 

informácií potrebných k posúdeniu žiadosti. Jedná sa o žiadosť na "Propagáciu" a najdôležitejšou časťou by 

teda mala byť stratégia propagácie, ktorá však v tomto prípade úplne absentuje. Žiadateľ len sucho 

konštatuje, že Sales Agentúra bude film propagovať na svojom stánku a že súčasťou budú marketové 

projekcie. (Len pre info - Sales Agentúra bude film na stánku predávať a nie propagovať.) Nikde v žiadosti 

nie je ani zmienka o PR agentovi, ktorý by sa postaral o rozšírenie potrebných informácií o filme medzi 

zahraničných novinárov, žiadna zmienka o tom, ako chce producent využiť prezentáciu totho filmu vo svoj 

prospech a pod. 

Žiadateľ úplne zbytočne zavádza, aby svoj projekt pred komisiou vylepšil, k čomu ale nie je absolútne žiadny 

dôvod. //citujem: Vzhledem k tradici, prestiži a velikosti festivalu se jedná o velkou události, která není v 

posledních letech pro český film tak obvyklá. - pohľad na ostatné ročníky nielen Berlinale ale aj iných 

festivalov A kategórie hovorí o presnom opaku. Podobne je tomu aj pri definovaní sekcie Special.// 

 

Ďalším obrovským problémom je predložený rozpočet, ktorý vďaka nadhodnoteným (a bližšie 

nevysvetleným) položkám pôsobí pre daný projekt neadekvátne a z môjho pohľadu aj neobhájiteľne. 

Žiadateľ pri bežne známych položkách uvádza dvoj až trojnásobne vyššie ceny bez toho, aby to akokoľvek 

vysvetlil. 

 

V celkovom hodnotení som rozpoltený. Na jednej strane si účasť filmu na tak významnom festivale podporu 

jednoznačne zaslúži. Na druhej strane za predložený projekt podporu osobne nemôžem odporučiť. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji za film (Nedoporučuji za projekt) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Šarlatán dostal pozvanie na prestížny festival Berlinale, konkrétne do "diváckej" sekcie 'Berlinale 

Special (Gala)', ktorá je určená predovšetkým širokému publiku a tak sú vo výbere najmä známe mená 

svetovej kinematografie (ako napr. režiséri Anne Fontaine, Zhang-ke Jia, herečka Tilda Swinton, plus mnohí 

ďalší.) Pre daný film je to vhodná sekcia, ktorá dokáže prilákať davy nielen divákov, ale aj záujemcov zo 

strany novinárov či svetových buyerov. 

 
Producentovi sa ešte pred festivalom podarilo zaistiť zahraničného sales agenta - Films Boutique. To je 
veľmi potrebné pre rozšírenie filmu do zahraničia, pre ktoré má film veľký potenciál a predpokladám, že do 
veľkej miery sú to práve aktivity sales agenta, ktorému sa podarilo film prebojovať do oficálneho programu 
Berlinale.  
 
Žiadna prepracovaná propagačná stratégia nie je súčasťou predkladaného projektu, preto sa k nej nedá 
vyjadriť. Každopádne filmu sa po uvedení v Berlinale bude dariť (ak nie festivalovo, tak predajmi do 
zahraničia). O osude žiadateľa nedokážem usúdiť nič, pretože k tomu nedodal žiadne relevatné informácie. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zloženie delegácie filmu na čele s uznávanou poľskou režisérkou Agnieszkou Holland je zárukou toho, že o 

film bude veľký záujem nielen zo strany médií ale celého kultúrneho spektra. Takže z tohto hľadiska je 

projekt určite dobre zaistený. 

Čo sa týka realizácie prezentácie projektu samotného - teda sprodukovanie a realizácia premiéry, tak s 

ohľadom na predložený projekt sa nedá konštatovať, že by realizátori mali akékoľvek skúsenosti so 

zahraničnou prezentáciou. Treba však veriť tomu, že v koordinácii s ostatnými organizačnými zložkami 

(napr. ČFC), budú schopní projekt dotiahnuť do úspešného konca. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V tomto prípade je prínos pre českú kinematografiu nesporný. Každé jednotlivé zviditeľnenie na uznávanom 

svetovom fóre so sebou nesie aj zviditeľnenie kinematografie ako celku. Navyše k tomu ešte musíme pridať 

fakt, že film Šarlatán režírovala uznávaná osobnosť svetovej kinematografie. O rozhovory s A. Holland bude 

obrovský záujem a otázky medzinárodnej spolupráce budú patriť medzi najpertraktovanejšie. Tým môže 

film dopomôcť k ešte zvýšenejšiemu záujmu zahraničných produkcií o české filmové reálie, ako aj k 

zvýšenému záujmu svetových festivalov o ďalšie hotové či pripravované české filmy. (škoda, že sa tieto 

veci v konkrétnejšej podobe nenachádzajú v žiadosti samotnej). 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bohužiaľ musím skonštatovať, že sa jedná o najhoršiu žiadosť, akú som za ostatné roky pre SFK 

posudzoval. Žiadateľ sa akoby spoliehal na automatické pridelenie podpory od Fondu, keďže ide o účasť 

filmu na prestížnom festivale A kategórie.  

Ak by žiadosť hodnotil človek mimo festivalového spektra, nemal by ju ako posúdiť, pretože drvivá väčšina 

čo i len základných informácií absentuje, alebo sú uvedené len vo veľmi čiastkovej podobe. V žiadosti 

predkladateľ neprezentuje festival, ani aký dosah môže mať na budúcnosť filmu; hovorí o filme a jeho 

náročnosti, pričom sa jedná o vcelku jednoducho akceptovateľný film širokým publikom, čo je koniec koncov 
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aj hlavný cieľ sekcie, do ktorej bol vybraný (“This section provides a platform for films that captivate a wide 

audience.") 

Takisto nespomína žiadne PR aktivity (Sales nie je PR), nespomína žiadneho PR agenta, ktorý by sa staral 

o rozšírenie správ do mediálneho sveta a pod. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žiadateľ vôbec nepochopil, čo sa od neho vyžaduje v časti "komentár k rozpočtu" a v podstate len 

doplnil informácie k delegácii z predchádzajúcej časti a pridal pár ďalších zbytočných poznámok, 

ktoré absolútne nekomentujú rozpočet samotný. A pritom práve komentáre by sa veľmi zišli. 

Rozpočet pre mňa tým pádom ostáva dosť záhadou.  

 

Hneď prvá položka - výroba DCP 1ks za 88tis., pričom bežná cena sa pohybuje v rozmedzí 25-35tis. Keďže 

cena je trojnásobná, žiadateľ by mal vysvetliť prečo! (bilinguálna verzia DCP nemá žiadny vplyv na cenu 

výroby DCP mastra.) 

Doprava do Berlína kuriérom, ak sa jedná o DCP sa môže vyšplhať na cca 3tis Kč, opäť je uvádzaná cena v 

rozpočte viac než dvojnásobná a to si takisto zasluhuje komentár. 

Takisto je veľmi zvláštne až zarážajúce čítať, že bude potrebné z rozpočtu hradiť režisérke Holland letenku 

z Los Angeles, pretože bola na odovzdávaní Oscarov ako čestný hosť (vysvetelenie žiadateľa). Časový 

rozdiel medzi odovzdávaním Oscarov a premiérou filmu na Berlinale je viac než dva týždne (Oscary 9.2., 

premiéra na Berlinale 27.2.) a ak žiadateľ nedoloží a dostatočne neobjasní tento finančný krok za 260tis., 

tak by som položku považoval za neodôvodnenú a nepatriacu do tohto rozpočtu. (Osobne považujem túto 

položku za neodôvodniteľnú, ak pani Holland v Los Angeles nebýva.) 

Rovnako je nepochopiteľné, prečo je v rozpočte zahrnuté aj cestovné a ubytovanie írskych koproducentov a 

takisto sa mi zdá prehnaná účasť 23 člennej delegácie (Všetka česť celému štábu, ale ak sa producent 

rozhodne na festival prizvať rôznych asistentov, tak tieto náklady by mala hradiť samostatne. Fond by mal 

byť zodpovedný za úhradu hlavného štábu, max. 5-6 ľudí.) 

Takisto by sa zišlo vysvetlenie, čo sa skrýva pod inzerciou za cca 184tis. (čiastka je v odôvodniteľnej výške, 

ale predsalen je dobré vedieť, čo sa za ňou ukrýva), a rovnako pod komunikačními nákladmi za 5tis, a pod. 

 

Rozpočet pôsobí hneď na prvý pohľad nafúknutý. Takmer všetky čiastky pôsobia neadekvátne a tým, že 

chýbajú akékoľvek vysvetlenia, tak sa nedá posúdiť nakoľko ide o odôvodnené čiastky. Z môjho pohľadu 

ide o absolútne neuveriteľný a neodôvodniteľný rozpočet, ktorý sa takmer rovná nákladom na premiéru 

filmu Nabarvené ptáče v Benátkach. A to každý vie, že čo sa týka finančnej náročnosti sú Berlín a Benátky 

neporovnateľné. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Na tomto mieste musím byť stručný, tak ako bol stručný predkladateľ v žiadosti - realizačná stratégia 

absentuje a projekt tým pádom nedáva žiadnu predstavu o realizácii. (samozrejme odhliadnuc od toho, že 

film bude premietnutý a že tam príde veľká delegácia) 

 

Je vlastne vcelku hrozné zistiť, že producent nechce túto jedinečnú príležitosť využiť na získanie kontaktov, 

mítingy s inými, potenciálnymi producentami a pod... 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Zhodnoťte dosavadní zkušenosti a úspěchy žadatele v příslušné oblasti. Netřeba vyplňovat u podpory 

účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Služebníci na Berlinale 

Evidenční číslo projektu 3480/2020 

Název žadatele NEGATIV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Kulhánková 

Datum vyhotovení 24.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Hraný celovečerní film Služebníci je slovensko-rumunsko-česko-irskou koprodukcí a byl vybrán do nové  

programové sekce Encounters na Berlinale.  

 

Hlavní silnou stránkou projektu je samotný fakt, že film byl vybrán na prestižní festival a do nové soutěžní   

kategorie (pro formálně náročné filmy) a má tedy možnost být prezentován v kontextu opravdu světové  

kinematografie.  

 

Slabé stránky projektu jsem neshledala. 

 

Festival Berlinale již začal, tak přeji filmu a české delegaci mnoho zájmu jak ze strany publika, distributorů i 

mezinárodních festivalů a mnoho nových kontaktů.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Hraný celovečerní film Služebníci je slovensko-rumunsko-česko-irskou koprodukcí a byl vybrán do nové  

programové sekce Encounters na Berlinale (zvací dopis je v žádosti přiložen). Služebníci zpracovávají téma 

oddanosti katolické víře a spolupráce se Státní bezpečností v Československu. 

 

Služebníci jsou druhým hraným filmem slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, jehož předchozí film  

Koza byl v roce 2015 na Berlinale také uveden ve světové premiéře.  

 

Účast na Berlinale je pro každý film prestižní záležitostí. Zvlášť v letošním roce, kdy je novým uměleckým  

ředitelem Berlinale Carlo Chatrian a všechny jeho kroky jsou sledované velmi detailně. Mezi novinky patří  

právě i soutěžní kategorie Encounters, ve které soupeří hrané i dokumentární filmy, které jsou formálně  

výjimečné, odvážné a inovativní.   

 

Projekt byl podpořen Fondem kinematografie již ve fázi výroby a velmi doporučuji, aby byl podpořen i v této 

žádosti, kdy je to skvělý začátek pro jeho cestu po festivalech a kinech po celém světě. 

 

V žádosti je představen detailní plán marketingové strategie na Berlinale a společnost Negativ jako  

koproducent na tom aktivně participuje. Součástí strategie jsou projekce pro novináře a filmové  

profesionály, inzerce, slavnostní premiéra a účast delegace k filmu, následné one-to-one meetingy  

s filmovými profesionály a zástupci festivalů. Koproducenti zajišťují finance na účast svých delegací a  

lokální PR, tedy v Česku. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Berlinale se zúčastní producenti společnosti Negativ (koproducent filmu) - Petr Oukropec a Pavel Strnad, 

střihač filmu Jan Daňhel a Daniel Vadocký, který je v Negativu zodpovědný za mezinárodní vztahy a 

festivaly. 

 

Všichni jsou zkušení profesionálové, pro které je účast na takovémto festivalu důležitou součástí 

prezentace jejich práce a současné možností navázat nové mezinárodní kontakty, které jsou klíčové i pro 

jejich budoucí projekty.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Účast na Berlinale je velmi prestižní záležitostí. Dostává českou kinematografii mezi světovou špičku a 

zároveň může sloužit jako motivace pro další české tvůrce, aby se nebáli vytvářet umělecky náročnější 

projekty a zároveň řešit témata, která jsou společensky nepopulární (což například kolaborace 

s komunistickým režimem v Česku stále je, jelikož se dotýká mnoha lidí). 
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I samotný fakt, že je film Služebníci zařazen do nové soutěžní kategorie Encounters na sebe poutá 

pozornost, především zahraničních festivalů a zahraničních distributorů.  

 

V českém kontextu pak účast na zahraničních festivalech dává filmovým kritikům a kritičkám možnosti o 

filmu více psát v mainstreamových médiích (což se v případě Služebníků již děje) a zároveň to láká české 

publikum do kin (Služebníci by měli být v kinech od poloviny dubna 2020). 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost byla srozumitelná. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Celkový rozpočet na cestu na Berlinale je pro českou delegaci 212 000,- Kč. Od Fondu kinematografie 

požaduje žadatel 100 000,- Kč a zbytek nákladů hradí žadatel sám. Požadovaná částka odpovídá výši 

podpory podle tabulky na předpokládané výše dotace (v tomto případě mohl žadatel žádat do 120 000,- 

Kč). 

Rozpočet je opravdu minimální a zahrnuje cestu vlakem české delegace do Berlína, ubytování, diety, 

akreditace na Berlinale market, finance pro PR managerku v Česku (pro lokální propagaci) a back-up DCP 

pro projekce v rámci marketu, které bude využito na další festivaly. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

V době psaní tohoto posudku festival Berlinale již začal a film Služeníci je v programu a podle informací ze 

sociálních sítí se mu daří. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Zhodnoťte dosavadní zkušenosti a úspěchy žadatele v příslušné oblasti. Netřeba vyplňovat u 

podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Služebníci na Berlinale 

Evidenční číslo projektu 3480/2020 

Název žadatele NEGATIV s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Andrea Slováková 

Datum vyhotovení 26. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Slovensko-rumunsko-česko-irský koprodukční film s českou účastí 11,4% slovenského režiséra Ivana 

Ostrochovského Služobníci, který zpracovává společensky významné téma v důsledně promyšleném 

způsobu ztvárnění, byl vybraný do soutěžní sekce Encounters, určené pro inovativní filmy, prestižního 

mezinárodního festivalu Berlinale.  

 

Jedná se o významný festivalový úspěch, který pro film a jeho tvůrce znamená jedinečné zviditelnění a při 6 

projekcích pro návštěvníky, pro trh i pro novináře je výrazným zastoupením koprodukčních kinematografií. 

Pro koproducenty (český se účastní 4 zástupci, z nichž 1 je členem tvůrčího týmu filmu) otevírá také 

možnosti dojednat další distribuci a prezentaci filmu v rámci obchodních jednání o tomto díle i jiných 

svých projektech.  

 

Účast je tak přínosem i pro českou kinematografii a projekt tedy v podpoře doporučuji. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Účast slovensko-rumunsko-česko-irského koprodukčního filmu slovenského režiséra Ivana Ostrochovského 

Služobníci v soutěžní sekci Encounters jednoho ze 6 nejdůležitějších mezinárodních festivalů na světě 

Berlinale je významným festivalovým úspěchem a jak pro film a jeho tvůrce, tak pro koproducenty 

znamená značné zviditelnění, otevírá možnosti další distribuce a prezentace a propagace filmu a rovněž 

pro producenty znamená výbornou výchozí pozici pro jednání o tomto filmu i jiných svých projektech. 

Služobníci jsou formálně jedinečným, stylově promyšleným filmem se společensky významným tématem. 

Jeho účast v této sekci je skvělou zprávou i proto, že se téma pozice a chování duchovních během 

komunizmu otevře i světovému publiku a zároveň se takto koprodukční země prezentují filmem výrazným 

z hlediska filmové řeči.   

Propagaci a prezentaci filmu připravuje především mezinárodní sales, Loco films. Všechny základní 

nástroje systematického zviditelnění filmu v rámci Berlinale a jeho trhu jsou naplánovány (projekce pro 

industry a press, mezinárodní PR, inzerce ne festivalových periodikách, slavnostní premiéra, one-to-one 

meetingy). Náklady na tyto aktivity však nese sales. Koproducent organizačně a finančně zajišťuje svojí 

delegaci a lokální PR. Lokálním PR se myslí propagace účasti na Berlinale v ČR a českých médiích 

(skrze spolupracující PR agenturu). Účast na tiskových a na klíčových obchodních schůzkách je pro 

producenta přínosná i s ohledem na jeho mezinárodní síť kontaktů a další projekty. 4 projekce pro diváky 

(první z nich jako slavnostní premiéra), 1 projekce pro novináře a 2 market projekce je rozsáhlá a 

prestižní přítomnost filmu na Berlinale. 

Žádost však kromě základního výčtu těchto aktivit neobsahuje žádná upřesnění: ani schůzek, jichž se 

producent plánuje (plánoval) účastnit, ani plánu PR v ČR, resp. vůči českým médiím (kterým? V jakém 

rozsahu?). Jelikož se schůzky na marketu tohoto typu plánují hodně dopředu a systém propagace 

zahraniční účasti podobného filmu je rovněž možné (zčásti i nutné) plánovat předem, tyto konkretizace 

(alespoň některé z nich či alespoň typový popis žádaných schůzek či plánované mediální komunikace) 

mohl být součástí žádosti. Doporučuji, aby toto žadatel pro Radu doplnil v reakci na analýzu. Nejen 

odpromítání filmu, ale právě i ty návazné aktivity jsou smyslem účasti početných zástupců minoritního 

koproducenta.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Delegaci českého koproducenta tvoří 4 zástupci – 2 přední čeští producenti P. Oukropec a P. Strnad, 

střihač J. Daňhel jakožto zástupce české kreativní složky tvůrčího týmu, a manažer pro mezinárodní 

distribuci a festivaly D. Vadocký. Takovéto zastoupení je personálně silné a nanejvýš relevantní jak 

k rozsáhlé prezentaci filmu a jeho tvůrčího týmu, tak k početným a účelným návazným obchodním 

jednáním a propagaci filmu a prezentaci producenta.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Účast v prestižní sekci (druhé soutěžní) jednoho z nejvýznamnějších světových festivalů znamená značný 

symbolický kapitál pro film, jeho tvůrce i koproducenty. Jelikož profil sekce dává důraz na inovativnost 

v narativních a stylistických rovinách filmů, jsou vyzdvihnuty právě tyto vlastnosti prezentovaného díla a 

takovýto typ rámování je přínosem pro prezentaci české kinematografie a rovněž je uvedení filmu 

z prostředí střední Evropy, navíc s tak historicky a společenský významným tématem, rozhodně přínosem i 

pro evropskou kinematografii a publikum.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost byla připravená včetně všech příloh, informace v ní jsou konzistentní. Chybí pouze vedle výčtu 

základních činností konkretizace obchodních a propagačních jednání (s jakým typem společností – ve 

vztahu k distribuční strategii filmu či dalších projektů producenta) a upřesnění propagační strategie v ČR a 

v českých médích. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Jelikož se jedná o koprodukční titul s českou účastí nižší než 30% (konkrétně 11,4%), žadatel může žádat 

do výše 120 tisíc Kč, žádost je na 100 tisíc a tvoří 47% plánovaného rozpočtu. Náklady jsou logické – 

akreditace s přístupem na trh, cestovné, diety, ubytování. Ubytování je v rozpočtu uvedeno paušálem. Když 

se rozpočítá podle počtu účastníků a jejich délky pobytu, tak vychází na 3.280,- Kč / člověkonoc, což je 

s ohledem na standardní ceny 4hvězdičkových hotelů v Berlíně v době konání festivale při rezervaci 

předem přiměřené. U nákladu na výrobu DCP je zvláštní, že jej zajišťuje zrovna český koproducent (a ne 

majoritní). České PR je účelně plánováno na 2 měsíce v časovém intervalu kolem uvedení filmu. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Festival Berlinale právě v čase psaní této analýzy probíhá a časový rámec na přípravu zviditelnění a 

propagace filmu a přípravu obchodních jednání byl standardní a zcela přiměřený. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatelem je jeden z nejvýznamnějších českých nezávislých producentů se značnými mezinárodními 

úspěchy svých projektů, jeho zástupci se excelentně orientují a dlouho pohybují na mezinárodní filmové 

scéně a ve filmovém průmyslu a jsou zárukou vysoce kvalitní realizace projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Morava, krásná zem III. – BAFICI 2020 

Evidenční číslo projektu 3482/2020 

Název žadatele Xova Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech 
nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll  

Datum vyhotovení 24. února 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Cílem žádosti ve výši 90.000,-- Kč je podpora prezentace experimentálního snímku 
Morava, krásná zem III. na filmovém festivalu v argentinském Buenos Aires, kam byla 
tato avantgardní skládanka vybrána do soutěžní sekce. Buenos Aires Festival of Independent 
Cinema (BAFICI) je ve sféře nezávislé tvorby jedním z nejvýznamnějších festivalů v Jižní 
Americe a divácky nejoblíbenější přehlídkou zmíněného typu filmů v Argentině. BAFICI je 
organizován samosprávou města Buenos Aires v uplynulém ročníku jej navštívilo bezmála 
400. 000 diváků…  
  
Jde o přehlídku s více než dvacetiletou tradicí, početnou diváckou základnou a promyšleným 
výběrem prezentovaných děl. Vedle každoročních retrospektiv etablovaných světových autorů 
(například Denis Côté) nabízí paletu provokativních titulů rozličných žánrů a stopáží. Film 
Morava, krásná zem III. byl vybrán do soutěžní kolekce s názvem Avantgarde & Genre 
Official Competition a na festivalu si odbude svou americkou premiéru.  
  
Festival BAFICI probíhá ve velkoměstě, kde žije téměř 15 milionů lidí a v němž existuje 
početná česká menšina. Producent Marek Novák (který je předkladatelem žádosti) byl v roce 
2014 členem štábu České televize, který v Argentině natáčel dokumentární cyklus o tamějších 
krajanských spolcích a českých učitelích. Při propagaci filmu na BAFICI hodlá využít 
kontaktů a know-how z oné návštěvy. Vzhledem k filmu samotnému, významu akce, kde 
má být prezentován, i skromnému požadavku na jeho propagaci, doporučuji žádost 
podpořit.   
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Účast na festivalu / na udílení cen: 
Žádost obsahuje odkaz na link filmu i na jeho efektní trailer. Skládanka Morava, krásná zem 
III. režiséra Petra Šprincla je – v intencích předchozích dvou částí tohoto volného cyklu –  
sympaticky podvratná. Začíná v bizarně vydekorovaném brněnském studiu ČT, kde se 
realizuje populární AZ Kvíz a kde vystupují jeho skuteční moderátoři Aleš Zbořil a Eva 
Machourková. V dalších segmentech ironicky zobrazuje typické moravské atributy, včetně 
folklórních obyčejů či pěstování vína… 
 
Avantgardní mozaika, jež stylem svého humoru připomíná satiru Všechno bude fajn (v režii 
Robina Kvapila), vznikla v koprodukci s Českou televizí (TS Petra Kubici). Státní fond ČK ji 
podpořil už v minulosti: částkou 590.000,-- Kč na výrobu a částkou 100.000,-- Kč na 
propagaci. Oficiální pozvání k prezentaci na festivalu BAFICI tvoří jednu z příloh 
žádosti, účast snímku na jihoamerické avantgardní přehlídce znamená cenné rozšíření 
znalostí tamějšího publika o české kinematografii v její nezávislé sféře.  
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Autorský tým filmu Morava, krásná zem III. se skládá z mladých lidí. Producent Marek 
Novák (nar. 1988) absolvoval Právnickou fakultu UK a produkci na FAMU. Ve své produkci 
Xova Film se věnuje projektům nezávislých autorů. K jeho nejznámějším počinům patří 
dokumentární fikce Vienna Calling (2018, režie: Petr Šprincl) a dokument o obskurní 
transkontinentální spolupráci Cirkus Rwanda (2018, režie: Michal Varga), který byl uveden 
na karlovarském MFF. 
 
Režisér a spoluautor námětu Pavel Šprincl (nar. 1986) se kromě natáčení filmů věnuje 
rovněž avantgardním výstavám. Scenárista Lukáš Jiřička (nar. 1979) působí také jako 
divadelní dramaturg a režisér rozhlasových projektů. Napsal libreto k opeře Sasíci v Čechách 
od skladatele Miroslava Pudláka. Střihačka Marie Hájková (nar. 1990) se podílela i na 
předchozích dvou částech experimentální trilogie Morava, krásná zem.   
    

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Prezentace snímku Morava, krásná zem III. na festivalu v argentinském Buenos Aires je 
záležitost nepochybně prospěšná. Osobní účast čtveřice autorů pomůže propagovat naši 
kinematografii na jihoamerickém kontinentu – mezi domorodými zájemci i mezi početnou 
komunitou českých krajanů. Za zvlášť cenný pokládám fakt, že přehlídka BAFICI není 
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zaměřena na prezentaci mainstreamových děl, ale na zviditelňování filmů, jež ze stereotypů 
systematicky vybočují. Což přispívá k rozšiřování povědomí o české kultuře o relativně 
neznámý segment.   
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost o podporu je transparentní a srozumitelná, obsahuje veškeré potřebné náležitosti 
k jejímu adekvátnímu posouzení. Deklarované představy o propagaci snímku 
prostřednictvím krajanských spolků v Buenos Aires jsou konkrétní a detailní.  Pro koordinaci 
své plánované osobní návštěvy na festivalu a oslovení co největšího spektra krajanského 
segmentu publika autoři komunikují se současnou lektorkou MŠMT (Dům zahraničních 
služeb) v Buenos Aires, paní Sabinou Machačovou. Reálné a podrobné jsou rovněž představy 
o komunikaci prostřednictvím Facebooku s informacemi o plánovaných festivalových 
projekcích. Veškeré údaje v žádosti – oproštěné o standardně přikrášlené a šroubovaně 
formulované ornamenty – budí dojem užitečnosti projektu i serióznosti jeho autorů.  
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Finanční požadavky uvedené v žádosti považuji za přiměřené. Pokud žádosti správně 
rozumím, podpora by měla především zafinancovat letenky čtveřice autorů (producent 
Novák, režisér Šprincl, scenárista Jiřička a střihačka Hájková) na zmíněný festival v Buenos 
Aires, jenž proběhne letos v dubnu. Požadovaných 90.000,-- Kč je pro tento účel částka 
velice skromná.  
 
Osobní prezentace je u každého snímku mimořádně důležitá, což platí tím spíš o 
„antisystémových“ projektech typu Morava, krásná zem. Návštěvu skupinky jeho tvůrců 
v Buenos Aires pokládám za prospěšnou pro jejich další práci. Za cenné lze považovat jejich 
kontakty s cizokrajnou kulturou i s českými krajany. Pro tuto komunitu – žijící ve vzdálené 
zemi – bude eventuální kontakt s mladými českými filmaři rovněž nepochybně zajímavý a 
obohacující. 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Strategie festivalové prezentace filmu je v žádosti popsána stručně a výstižně (viz bod č. 4). 
Podrobně jsou deklarovány rovněž detaily plánované cesty, včetně úvah o tom, jak pořídit 
letenky maximálně šetrně. To hlavní je ale samotný film, který cizokrajnému publiku 
představuje moravskou kulturu i současnou českou kinematografii z netradiční, groteskně 
převrácené, „undergroundově“ provokativní stránky. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

„Netřeba vyplňovat u podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny.“ 
 
Podle citované instrukce nechávám tuto kolonku nevyplněnou.  
(Kredit žadatele a dalších autorů jsem popsal v bodě č. 2). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Morava, krásná zem III. – BAFICI 2020 

Evidenční číslo projektu 3482/2020 

Název žadatele Xova Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 25.2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Prezentovaný projekt vychází z oficiálního pozvání pro snímek Morava, krásná zem III na přední 

latinskoamerický festival BAFICI odehrávající se v argentinském Buenos Aires. Film je výjimečný svým 

obsahem i autorským zpracováním a přináší do českého prostředí osobité formální postupy a umně 

relativizuje vysoké a nízké, vznešené a exploatační. Jedná se o specifický obsah, který však byl dramaturgy 

festivalu správně zařazen do sekce Avantgarde & Genre Official Competition. Film má potenciál rezonovat u 

diváků festivalu a žadatel také pracuje s možností prezentovat jej krajanským spolkům působícím v Buenos 

Aires. U těchto konzervativních spolků je však důvodné podezření že pro ně bude tento pastiš AZ-kvízu a 

zombie apokalypsy jen obtížně uchopitelný. Přesto je každé uvedení českého audiovizuálního díla 

v oficiálním programu relevantního zahraničního festivalu záslužným počinem.     

 

Rozpočet projektu je postaven logicky – jeho zásadní složkou jsou 4 letenky na trase Praha – Buenos Aires 

(které organizátor festivalu neproplácí). Výše rozpočtu je obhajitelná a jeho celková výše se vejde do 

maximální výše dotace pro účast českého díla na festivalu BAFICI definované SFK.  

 

Projekt je připraven k realizaci a je nesporné, že jej žadatel bude schopen uskutečnit v zamýšlené podobě.   

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film získal pozvání na jeden z nejzásadnějších latinskoamerických filmových festivalů, BAFICI odehrávající 

se v argentinském Buenos Aires. V rámci festivalového program byl snímek vybrán do soutěžní sekce 

s názvem Avantgarde & Genre Official Competition – tato sekce je díky svému zaměření vhodnou 

platformou k prezentaci daného filmu. Projekt je připraven tak, aby oslovil publikum BAFICI, ale žadatel 

prezentuje i svoji vlastní propagační strategii postavenou na PR mezi krajanskými spolky fungujícími 

v Buenos Aires – film má potenciál propagovat svým vlastním, extrémně-exploatačním způsobem, 

propagovat českou kulturu v zahraničí. Nejedná se o projekt propagující český kulturní mainstream, ale 

experimentální autorský projekt, který zřejmě nezasáhne tak širokou cílovou skupinu, ale divácký zážitek 

bude o to intenzivnější. Účast fa BAFICI by mohla mít pozitivní dopad na mezinárodní kontext filmu v tom 

smyslu, že by si jej mohli všimnout dramaturgové dalších festivalů (a jejich exploatačních sekcí) a následně 

film uvést.    

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dokument prezentující personální zajištění projektu je slepen ze čtyř životopisů hlavních realizátorů 

projektu, což ovšem není na škodu, protože obsahuje všechny relevantní informace. Složení týmu je 

bezpochyby dostatečné k tomu, aby mohl být projekt úspěšně realizován. Každá ze čtyř představených 

osobností (které budou následně tvořit delegaci filmu) má bohaté zkušenosti s filmovým provozem v mnoha 

různých odvětvích a jako skupina budou schopni film v Buenos Aires bez problémů odprezentovat.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V rámci tradičního festivalového programu soutěžního festivalu často plného průměrného obsahu muže 

Morava, krásná zem III působit jako rána přímo na komoru, především díky své neotřelé stylizaci, 

exploatačnímu potenciálu a divokému žánrovému mixu. Nejedná se o titul konzervativně reprezentující 

českou kinematografii, ale o (v dobrém slova smyslu) marginální autorský projekt, který může oslovit 

speciální publikum. U festivalu BAFICI je pravděpodobné, že projekt na něm své publikum nalezne – film 

bude bezesporu rezonovat mezi festivalovými diváky, otázkou je pak jeho srozumitelnost pro cílovou 

skupinu krajanských spolků definovanou v Popisu projektu. 

 

Projekt je v kontextu současné české kinematografie ojedinělým počinem – jedná se o obsah určený přesně 

pro sidebary a půlnoční sekce festivalů. Tento „folklórní zombie muzikál“ vychází z exploatační estetiky a 

mísí ji s experimentálními prvky i folklórním vyzněním. Výsledkem je film, který bude pro většinu diváků jen 

těžce sledovatelný, jemuž se ale nedá upřít koherence a zřetelnost autorské výpovědi. V čistotě autorského 

záměru a jeho úspěšnému přenesení na plátno je tento film upřímnější a autentičtější než řada dalších 

českých projektů a v této své autentičnosti je schopen oslovit i zahraniční publikum. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formální stránka žádosti je v pořádku, žádost obsahuje všechny náležitosti a přílohy, díky kterým ji lze 

správně posoudit. V žádosti se neobjevují rozpory ani protichůdné informace. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Prezentovaný rozpočet je transparentní, jednoduše postavený a logicky vysvětlený v Popisu projektu. Výše 

nákladů se primárně odvíjí od letenek Praha – Buenos Aires a zpět (které organizátor festivalu neproplácí). 

Žadatel v rámci Popisu projektu zdůvodňuje velikost delegace (4 osoby) – celá samotná žádost je ve své 

podstatě žádostí o proplacení 4 letenek pro „nedělitelnou“ delegaci na BAFICI. Vzhledem k tomu, že 

žadatel neuvádí žádné další zásadní náklady a vzhledem k tomu, že žádá o podporu, která se vejde do 

maximální výše dotace pro účast českého díla na festivalu BAFICI, je tato žádost relevantní a výše 

požadované podpory je obhajitelná.  

 

Náklady jsou logicky zdůvodněny a představa o financování je realistická. Projekt naplňuje kritéria a cíle 

výzvy.   

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává jasnou představu o realizaci a v rámci žádostí o podporu uvedení CZ filmů na světových 
festivalech je poměrně detailně rozepsán. V Popisu projektu i dalších materiálech jsou detailně popsány 
realizační postupy a všechny aspekty uvedení filmu na BAFICI jsou vhodně a v kompletnosti 
odprezentovány. Propagační strategie je zaměřena na tuzemské krajanské spolky – existuje ovšem 
důvodné podezření, že pro naše krajany bude bizarní mockumentary příběh o muzikálním střetu dobra a zla 
s žánrovým zombie twistem poněkud náročným soustem a že enormní množství meta-kontextů rozklíčuje 
jen málo z nich. Každopádně film bude fungovat především sám o sobě jako součást festivalového 
programu a bude primárně prezentován přes festivalové kanály. Krajanská strategie je vhodným doplněním 
a bude jistě zajímavé konfrontovat krajany s takto koncipovaným autorským pohledem na folklórní tradice. 
Časový harmonogram je zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel Xova Film je prezentován v důkladně a vizuálně bohatě koncipovaném dokumentu. Žadatel má 

bohaté zkušenosti s produkcí, vývojem i prezentací hraných i dokumentárních projektů a je zřejmé, že film 

dokáže na festivalu BAFICI úspěšně odprezentovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sarkofág pro královnu – festival CPH:DOX 

Evidenční číslo projektu 3483/2020 

Název žadatele K2 s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 23. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Projekt se týká účasti dokumentárního snímku režiséra Pavla Štingla Sarkofág pro královnu na 
prestižním mezinárodním festivalu dokumentárního filmu CPH:DOX v Kodani. Ten pojednává o 
neobvyklé zakázce. Dánská královna si totiž objednala sarkofág, který pro ni navrhl známý dánský 
umělec Bjorn Norgaard, a jeho podobu ve skle realizoval v ČR Zdeněk Lhotský. Snímek sleduje vznik 
výjimečného díla, ve kterém se snoubí tradice s moderním pojetím. Vše vrcholí transportem sarkofágu 
do Dánska a jeho umístěním v kostele v Roskilde, kde jsou uloženy ostatky dánských panovníků.  
 
Vzhledem k obsahu je účast na festivalu právě v Dánsku velmi vhodná. Film zároveň propaguje 
v zahraničí Českou republiku, a to zejména její dosud živou tradici v oblasti sklářství, kde současní 
čeští umělci dosahují výjimečné výsledky. Uvedení na festivalu by se měl vedle autora / režiséra 
snímku Pavla Štingla účastnit také český umělecký sklář Zdeněk Lhotský. V Dánsku se k delegaci 
připojí i autor sarkofágu, jeden z nejuznávanějších dánských umělců Bjorn Norgaard, díky čemu bude 
delegace reprezentativní a velice zajímavá pro domácí tisk. Jak bude ale celkově propagace vypadat, 
není ze žádosti zcela jasné: absolvují hosté Q&A, nebo budou snímek jen uvádět, je plánována také 
tisková konference, uskuteční se také výstava fotografií? Snímek byl zařazen také do marketové 
platformy, která je součástí festivalu, jaké aktivity budou ale v tomhle smyslu vyvíjeny, žadatel 
nepopisuje. Rozpočet není příliš vysoký, jedná se především o cestovní náklady a výrobu 
propagačních materiálů. Příspěvek SFK tvoří 70% rozpočtu, zbytek hradí žadatel z vlastních zdrojů.  

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne 

všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto 

jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Film získal pozvání na prestižní mezinárodní festival dokumentárních filmů CPH:DOX v dánském 
hlavním městě Kodani. Vzhledem na jeho téma – realizaci skleněného sarkofágu pro dánskou 
královnu, který vzniká v České republice pod vedením českého skláře Zdeňka Lhotského – je uvedení 
filmu právě v Dánsku velmi vhodné. Snímek byl natáčen v průběhu 4 let a podařilo se mu zachytit celý 
proces vzniku tohoto výjimečného díla. Vše vrcholí transportem sarkofágu do Dánska a jeho 
umístěním v kostele v Roskilde, kde jsou uloženy ostatky dánských panovníků. Snímek bude sice 
uveden mimo soutěž, lze ale předpokládat zájem tisku i diváku, především díky tématu a také faktu, 
že královský sarkofág je zatím zahalen a nebyl médiím ani veřejnosti „odtajněn“. Uvedení na festivalu 
by se měl vedle autora / režiséra snímku Pavla Štingla účastnit také český umělecký sklář Zdeněk 
Lhotský. V Dánsku se k delegaci připojí i autor sarkofágu, jeden z nejuznávanějších dánských umělců 
Bjorn Norgaard, díky čemu bude delegace reprezentativní a velice zajímavá pro domácí dánský tisk. 
Propagační strategie je ovšem velmi stručná a není dostatečně nastíněna. Jak bude celkově 
propagace vypadat, není ze žádosti zcela jasné (viz Bod 6./ realizační strategie).    

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Českou delegaci budou tvořit dva členové: autor a režisér snímku Pavel Štingl a umělecký sklář 

Zdeněk Lhotský, což je vzhledem k povaze filmu velmi vhodná kombinace. K úspěšné realizaci musí 

ale přispět také festivalový team. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice dobře zavedenou a prestižní 

akci, která má v Evropě vysoké renomé, lze předpokládat úspěšnou prezentaci.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 

znaků) 

 

Každé uvedení českého filmu v zahraničí – a zde se jedná opravdu o prestižní festival – je 

automaticky dobrou propagací naší kinematografie. Zmiňovaný snímek je v tomto smyslu jejím 

důstojným reprezentantem. Projekt ale navíc pomáhá také zviditelnění a propagaci celé České 

republiky, a to zejména její sklářské tradice. Ukazuje, že je dosud živá, a že čeští skláři jsou schopni 

realizovat i moderní a výjimečné, novátorské projekty. Vzhledem k tomu, že ve filmu realizují projekt 

pro prestižního zahraničního investora – dánskou královnu – má film potenciál oslovit i zahraniční, 

zejména dánské publikum, a může vzbudit zájem i u dánského tisku. Žadatel zároveň doufá, že účast 

na festivalu a případný ohlas může pomoct snímku k prodeji do dánské televize, což je poměrně 

reálné. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost nemá po formální stránce žádné nedostatky. Přílohy k žádosti jsou úplné a srozumitelné, 

neobsahují žádné protichůdné informace, a umožňují projekt správně posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Rozpočet není příliš vysoký, jedná se především o cestovní náklady a výrobu propagačních materiálů. 

Nicméně žadatel mohl některé věci více ozřejmit. Není zcela jasné, co všechno hradí pořadatel a do 

jaké míry: např. náklady na ubytování jsou vyčísleny pouze na 3 000 Kč a přitom by se mělo jednat o 

ubytování na 2x3 noci pro 2 lidi. Z toho lze usuzovat, že pořadatel nejspíš část ubytování hradí, není 

to ale specifikováno. Otazník vzbuzují také náklady na dopravu kopie (DCP) 2 000 Kč – ty většinou 

zvykne hradit pořadatel. Není také jasné, čeho se týká suma 10 000 Kč v kolonce dohody podle 

zákoníku práce. Příspěvek SFK ve výši 70 000 Kč tvoří 70% rozpočtu. Zbytek hradí žadatel z vlastních 

zdrojů.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt dává jistou představu o realizaci, ta je ale nastíněna pouze v hrubých rysech. Víme, že se mají 

uskutečnit dvě projekce, není ale ani zcela jasné, jestli se budou dělat diskuse po nich, nebo delegace 

film pouze uvede - nebo zda je dokonce plánovaná tisková konference. Žadatel jedná také o výstavě 

fotografií spojených s filmem, která doprovázela české premiéry, zda se to ale uskuteční také v 

Dánsku, není zřejmě zatím potvrzeno. Snímek byl zařazen také do marketové platformy, která je 

součástí festivalu. Jaké aktivity budou ale v tomhle smyslu vyvíjeny, nepopisuje. Jak bude probíhat 

komunikační strategie, také není úplně jasné. Platit mezinárodního tiskového agenta by sice v tomto 

případě bylo luxusem, žádost ale blíže nepopisuje ani spolupráci s tiskovým oddělením festivalu. 

Časový harmonogram počítá s účastí ve dnes 19.-22.III.2020, přičemž projekce by měly proběhnout 

20. a 21.III. – takže by tvůrci mohli být přítomni na obou.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Zhodnoťte dosavadní zkušenosti a úspěchy žadatele v příslušné oblasti. Netřeba vyplňovat u 

podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sarkofág pro královnu – festival CPH:DOX 

Evidenční číslo projektu 3483/2020 

Název žadatele K2 s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 11 03 2020  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Domnívám se, že sarkofág pro královnu (míním fakt, že dánská královská rodina si 
objedná u českých sklářů náhrobek do chrámu v Roskilde) je významným oceněním 
českého sklářství a že by o něm mělo vědět co nejvíce lidí.  
Dále se domnívám, že Sarkofág pro královnu (teď hovořím o filmu) ukazuje dobře tuto 
fascinující skutečnost, navíc i kus historie českého uměleckého sklářství a jeho 
současnosti, ukazuje významné osobnosti a v neposlední řadě i leccos o technologii. I 
proto byl podpořen z prostředků Fondu už ve výrobě.  
Myslím, že tedy naplňuje žádoucí cíl a že podpořit jeho uvedení na významném 
zahraničním festivalu by Fond měl.  
 
Žádost je zpracována srozumitelně, rozpočet je uměřený, třetina je vlastně na DCP, 
třetina na cestovní náklady, mám jen drobný dotaz, který není podstatný.    
Doporučuji podporu udělit.     
 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast na festivalu CPH:DOX a možnost uvést zde film v mezinárodní premiéře je vhodnou formou 
prezentace české kinematografie (a českého sklářství). Specifické okolnosti, tedy to, že se týká královské 
dánské rodiny, dosah této skutečnosti jen rozšiřuje, nejen do Skandinávie, ale i v širším evropském 
kontextu.   

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pavel Štingl je renomovaný autor dokumentárních filmů, Zdeněk Lhotský je výtvarník široce mezinárodně 
známý, o jejich osobách nemám pochyb.   

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak jsem již uvedl, jde o významný přínos pro českou kinematografii, respektive její image v Evropě a ve 

světě. Vidím i přesah k propagaci českého sklářství a české republiky vůbec.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V pořádku, jen mi není v rozpočtu jasné, proč jsou zde letenky i jízdenky. Předpokládám, že jde o dopravu 

někam z Kodaně, ale nenašel jsem, oč jde.     

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je srozumitelný, řekl bych skromný.   

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

realizační strategie rozumně využívá renomé festivalu a konec konců i královské rodiny v Dánsku a 

Skandinávii. Připadá mi v pořádku, tohle není film, kde by měla nějaká bombastická kampaň smysl. 

Domnívám se, že film má rozhodně i potenciál pro artové televizní kanály a že se tam prosadí.   

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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jak jsem již uvedl a jak je doloženo v žádosti, velmi vysoký.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pražské orgie MIFF 

Evidenční číslo projektu 3512/2020 

Název žadatele Prague Movie Company s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 30.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Účast jakéhokoliv českého filmu na jakémkoliv zahraničním filmovém festivalu je pro tuzemskou kinematografii 

přínosná. V ideálním stavu by mělo jít o vysoce kvalitní film a obecně uznávaný prestižní festival. Česká 

kinematografie bohužel není ve stavu, kdyby si mohla příliš vybírat, a proto věta první, dle mého názoru, platí 

bez dalšího… 

 

Film Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové vzbuzoval velká očekávání, která, bohužel, vyústila v jisté 

zklamání jak ze strany odborné, tak divácké veřejnosti. Slibná předloha se dočkala nepřesvědčivé adaptace, 

ve které nekonečné divadelně inscenované dialogy šustí papírem a v názvu slibované orgie se (příliš) 

nekonají. Silnou stránkou filmu jsou přesvědčivě vystižené reálie, kulisy, rekvizity i atmosféra normalizovaného 

Československa z poloviny 70. let minulého století. 

 

42. Moskevský mezinárodní filmový festival (MIFF) patří mezi nejstarší filmové festivaly. V současnosti je 

orientovaný především na oblast východní Evropy s přesahem na střední Asii a blízký východ. Dle informací 

žadatele patří mezi festivaly kategorie A. V tabulce Fondem podporovaných účastí na festivalech jej však 

hledám marně. 

 

Stěžejní otázkou současnosti je, zda se festival plánovaný na konec dubna uskuteční v plném rozsahu či 

vůbec. Aktuální pandemická situace tomu příliš nenasvědčuje, což žadatel v době podávání žádosti 

pochopitelně nemohl vědět. 

 

Pokud nebudu brát v potaz COVID-19, tak mé doporučení zní podpořit částkou 100tis.Kč, což je o 50tis.nižší 

než je požadováno, a zároveň tato částka nepřekročí 50% podíl na celkových nákladech projektu.    

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Pražské orgie by mohl mít ambice i šanci na úspěšnou zahraniční distribuci. Účast na MIFF by mu mohla 

otevřít dveře do regionů východní Evropy, zejména pak do zemí bývalého SSSR. Potřebné atributy k tomu 

má, mezinárodní herecké obsazení s přesvědčivým výkonem ruské herečky Ksenie Rappaport, bilinguální 

dialogy i pohled do relativně nedávné socialistické reality. Obávám se však, že pro část ruských diváků by 

dekadentní pražské orgie mohly být zpětně ospravedlněním „bratrské pomoci“ z roku 68. 

 

Za poněkud úsměvné považuji vysvětlení, proč bude film uveden v hlavní sekci, ale mimo soutěž. Kritika 

sovětských poměrů je v Rusko patrně přípustná jen částečně… 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Režisérka Irena Pavlásková se na Moskevský filmový festival vrací po 10 letech. Tehdy s filmem Zemský ráj 

to na pohled získala 3 festivalová ocenění. Na náklady festivalu se kromě režisérky zúčastní rovněž herečka 

Ksenia Rappaport. Další člen delegace, koproducent Michal Kráčmer, již by měl cestovat na náklady žadatele. 

 

Důležitou roli pro mezinárodní uplatnění filmu by měla sehrát zkušená filmová PR agentka Mirjam 

Wiekenkamp ze společnosti NOISE Film PR. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V České republice se uvedení filmu setkalo spíše s vlažnou až odmítavou reakcí což trefně vystihuje jeden 

komentář na čsfd.cz: „12 minut „orgií“ a 100 minut prakticky ničeho“. Ve světovém, resp. spíše 

východoevropském kontextu by mohl být film vnímán vděčněji. 

 

Anglicko-česká jazyková originální verze (v ČR zničená dabingem), je pro zahraniční distribuci výhodou… 

 

MIFF není (překvapivě) uveden v přehledu významných mezinárodních festivalů, u kterých Fond hodlá 

podporovat účast českých filmů. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost obsahuje všechny potřebné informace a údaje. Vzhledem k datu podání žádosti 2.3.2020 není možné 

vinit žadatele z nepřizpůsobení projektu současné pandemické situaci. 

 

Postrádám vysvětlení, proč požadovaná výše dotace přesahuje maximálně stanovených 50% 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet ve výši 230tis.Kč je přiměřený plánovaným aktivitám. Jednotlivé nákladové položky nevybočují 

z obvyklých hodnot. 

 

Finanční plán počítá s dotací od Fondu ve výši 150tis.Kč, což je více než stropních 50%. Tento projekt není 

žadatelem správně deklarován jako kulturně-náročný, který by umožňoval vyšší intenzitu podpory. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Zásadní realizační otázkou je, zda se filmový festival bude konat v plánovaném termínu (což vidím jako málo 

pravděpodobné, byť v Rusku je možné cokoliv), či bude přeložen nebo zrušen. 

 

Další otázkou je, zda náklady utracené v dobré víře bude moct žadatel vůči Fondu proúčtovat i v případě 

z důvodu zásahu vyšší moci nerealizovaného projektu. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Prague Movie Company s Viktorem Schwarczem v čele je zkušeným žadatelem, který je schopen realizovat 

předkládaný projekt v plném rozsahu a kvalitě… 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pražské orgie MIFF 

Evidenční číslo projektu 3512/2020 

Název žadatele Prague Movie Company s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 25. 3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Jedná se o účast filmu Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové na 42. Mezinárodním filmovém 

festivalu v Moskvě, kam byl vybrán do mimosoutěžní hlavní sekce.  

 

Festival je vhodnou platformou pro prezentaci filmu nejen z toho důvodu, že představitelkou hlavní role 

je ruská herečka Ksenia Rappoport. Režisérka se do Moskvy vrací po 10 letech, kdy tam její snímek 

Zemský ráj to na pohled získal 3 ocenění. Vhodné je i téma, díky kterému může film přiblížit divákům 

život v okupovaném Československu a vyvolat zajímavou diskusi.  

 

Uvedení na festivalu je dobře připraveno s promyšlenou komunikační strategii. Žadatel bude 

spolupracovat se zkušenou mezinárodní PR agentkou. Českou stranu bude na festivalu zastupovat 

režisérka a autorka scénáře Irena Pavlásková a koproducent Michal Kráčmer, jenž by měl absolvovat 

také schůzky s představiteli dalších potenciálních festivalů, s distributory a dalšími decision makery. 

K české delegaci ještě připojí v Rusku žijící herečka  Ksenia Rappoport. Tím pádem bude zastoupení 

k filmu reprezentativní. Účast filmu nesporně přispěje k mezinárodnímu zviditelnění české 

kinematografie, v době, kdy se jen málo našich snímků dokáže prosadit na festivalech A kategorie. 

 

V době psaní posudku se sice zdá, že termín samotného festivalu bude kvůli koronaviru posunutý. 

Nicméně pokud bude festival v jiném termínu, nic to na celkovém hodnocení nemění.   

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Jedná se o účast filmu Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové na 42. Mezinárodním filmovém 

festivalu v Moskvě. Režisérka se do Moskvy vrací po 10 letech, kdy tam její snímek Zemský ráj to na 

pohled získal 3 ocenění. Film má být sice uveden mimo soutěž v hlavní nesoutěžní sekci, jedná se ale 

o prestižní festival A kategorie. Festival je vhodnou platformou pro prezentaci filmu nejen z toho 

důvodu, že představitelkou hlavní role je ruská herečka Ksenia Rappoport. Vhodné je i téma, díky 

kterému může film přiblížit divákům život v okupovaném Československu. Může tak vzbudit zájem a 

vyvolat zajímavou diskusi. Zajímavý je i fakt, že poslední český film, který byl v oficiálním programu 

v Moskvě uveden, byl Občan Havel. Uvedení může vyvolat zájem i dalších festivalů, a může být 

zajímavé také po komerční stránce, díky mezinárodnímu obsazení a faktu, že film je adaptací románu 

známého amerického spisovatele Philipa Rotha. Uvedení na festivalu je dobře připraveno. Žadatel 

bude spolupracovat se zkušenou mezinárodní PR agentkou Mirjam Wiekenkamp z německé 

společnosti NOISE Film PR, s kterou žadatel spolupracoval už na dvou předchozích filmech.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Českou stranu bude na festivalu zastupovat režisérka a autorka scénáře Irena Pavlásková a 

koproducent Michal Kráčmer, jenž by měl absolvovat také schůzky s představiteli dalších 

potenciálních festivalů, s distributory a dalšími decision makery. K české delegaci se také připojí 

v Rusku žijící herečka  Ksenia Rappoport. Tím pádem bude zastoupení k filmu reprezentativní. 

K zmiňovanému týmu lze ještě uvést  mezinárodního PR agenta (viz část 1) a další dva zkušení 

profesionálové, kteří na uvedení pracují z ČR: Uljana Donátová – autorka textů a František Milec, jenž 

má na starosti sociální sítě.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 

znaků) 

Účast filmu na „áčkovém“ festivalu v Moskvě nesporně přispěje k mezinárodnímu zviditelnění české 

kinematografie. To je důležité především z toho hlediska, že se český film v současnosti dostává na 

festivaly A kategorie pouze výjimečně. Jak už je zmíněno výše, i v Moskvě byl český film uveden 

naposledy před 9 lety. Snímek může navíc vyvolat zajímavou diskusi.   

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je úplná a srozumitelná a neobsahuje žádné protichůdné informace. Umožňuje projekt správně 

posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je vyčíslen na 229 900 Kč. Je podrobně rozepsán a neobsahuje žádné neodůvodněné 

částky. Blíže vysvětlen by mohl být bod 01-07 Ostatní – technické náklady ve výši 15 000 Kč. Náklady 

na cestu a pobyt režisérky hradí festival, v rozpočtu jsou zahrnuty náklady na účast koproducenta. 

Žadatel potvrdil vlastní vklad 79 900 Kč, příspěvek SFK je 150 000 Kč (65,25 %).  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt dává jasnou představu o realizaci a má promyšlenou komunikační strategii (viz bod 1.). 

Harmonogram se zatím týká celé délky festivalu, protože termíny projekcí ani jejich počet nebyl v době 

podávání žádosti známý. V době psaní posudku se zdá, že termín samotného festivalu bude kvůli 

koronaviru posunutý. Nicméně pokud bude festival v jiném termínu, nic to na celkovém hodnocení 

nemění.   

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatelem je společnost Prague Movie Company, která vznikla dvou zkušených firem|: Cineart TV 

Prague a Eydelle film. Cineart je společnost producenta Viktora Schwarcze, jenž u žádosti figuruje 

také jako kontaktní osoba. Na svém kontě má řadu českých filmů. Eydelle film je společnost, která 

produkovala už 3 hrané filmy režisérky Ireny Pavláskové (Čas dluhů, Zemský ráj to na pohled a 

Fotograf).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sólo – MFF BAFICI 2020 

Evidenční číslo projektu 3573/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal  

Datum vyhotovení 21.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Přínosnost projektu je zřejmá: propagace na jihoamerickém trhu s velkým potenciálem pro daný projekt a 

snad i pro budování dalších kontaktů, zviditelnění na více či méně významných festivalech, a především: 

testování propagace na virtuálních akcích, které pravděpodobně budou čím dál běžnější součástí globálního 

kulturního prostoru. Kromě kvalit samotného filmu, který uspěl v českém prostředí a bude zajímavé vidět, jak 

jej přijme publikum a kritika v zemi, kde se odehrává, je to také důležitý test budoucích možností filmové trhu 

a propagace. Hlavní riziko v tuto chvíli představuje to, jestli se akce odehrají alespoň v té variantě, kterou 

projekt předpokládá.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Přínosnost je zřejmá – propagace na trhu s velkým potenciálem pro daný projekt a snad i pro budování 

dalších kontaktů, zviditelnění na více či méně významných festivalech, a především: testování propagace 

na virtuálních akcích, které pravděpodobně budou čím dál běžnější součástí globálního kulturního 

prostoru. Kromě kvalit samotného filmu, který uspěl v českém prostředí a bude zajímavé vidět, jak jej 

přijme publikum a kritika v zemi, kde se odehrává, je to také důležitý test budoucích možností filmové 

trhu a propagace. Hlavní riziko v tuto chvíli představuje to, jestli se akce odehrají alespoň v té variantě, 

kterou projekt předpokládá. Údajná potvrzená online varianta festivalu BAFICI se zřejmě nerealizuje, 

v době, kdy se už měla odehrávat, nacházím pouze informace o zrušení bez náhrady.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kvalitní, s různorodými kompetencemi členů týmu.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nešťastnou a smutnou okolností projektu je, že už nebude propagovat jméno režiséra z hlediska jeho 

budoucí tvorby, protože nedávno zemřel. A dále se jedná o koprodukci čtyř zemí, ale český podíl je 

procentuálně největší. Přínos projektu je jak v prezentaci českého dokumentu, tak už zmíněném 

získávání zkušeností v nových podmínkách fungování mezinárodních akcí. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Žádost je úplná a srozumitelná.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Výše požadované podpory je na horní hranici podpory pro festival BAFICI.  

V nákladech je uveden poplatek za žádost na Fond, předpokládám, že tato položka není uznatelná, zvláště 

při současném uplatnění 7% režijních nákladů, ale neznám v tomto ohledu pravidla Fondu. Jinak je ale 

rozpočet uměřený.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Projekt v řadě ohledů příliš konkrétní není – nejsou představeny konkrétní propagační materiály, online 

propagace je představena obecně. Ale to je v dané situaci nejistoty ohledně způsobu realizace 

festivalových akcí pochopitelné. Kromě toho projekt, byť opět dosti obecně, staví na inspiraci 

progresivními propagačními firmami a nástroji a hledá jejich úspornou „DIY“ variantu. Strategii považuji 

tedy za dostatečně představenou a přesvědčivou.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 Vysoký. Podle tvrzení v žádosti byla realizována distribuční strategie pro ČR a propagace pro festival 

v Cannes velmi úspěšně (vzorová propagace pro workshop na IDFA) a úsporně (i při snížení dotace). 

Tyto skutečnosti – pro Fond ověřitelné – zvyšují důvěryhodnost a kredit žadatele.  
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Sólo – MFF BAFICI 2020 

Evidenční číslo projektu 3573/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 
při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 21.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Případ dokumentu Sólo bude mít asi sotva paralelu v osudu nějakého jiného současného českého filmu. 

Celovečerní prvotina francouzsko-českého distributora, producenta a režiséra Artemia Benkiho vzbudila 

zájem hned od premiéry, byla uvedena v Cannes, oceněna v Jihlavě, nominována na cenu České filmové 

kritiky.  Ale ve chvíli, kdy začala přicházet pozvání na další festivaly, zejména z Jižní Ameriky a 

španělskojazyčných států, kam svou látkou eminentně patří, vstoupila mu do cesty  nejdřív celosvětová 

pandemie čínského viru a teď i režisérova šokující smrt právě před týdnem, 15. 4. 2020.  

 

Portrét argentinského klavíristy  Martina Anibala Perina Sólo je koprodukcí ČR, Francie, Argentiny a 

Rakouska, obsahově nemá s českým prostředím celkem nic společného. Jeho téma, jak je formuluje v 

jednu chvíli sám protagonista – „dokázat  být sám sebou“, a  to jako člověk i jako umělec – je však 

všelidské a nepochybně srozumitelné na celém světě. Autor při filmové explikaci zaujal diskrétní, 

neintervenční a v podstatě „jen“ observační postoj, kterým však dokázal intenzivně zprostředkovat složitý 

vnitřní svět génia, jemuž jeho talent fakticky znemožňuje běžný pragmatický životní provoz. To co hudební 

vědci dedukují u velikánů světové hudby zpětně na základě historických pramenů, to Benki zachytil přímo 

v průběhu času a nechal na divákovi, aby si závěry učinil sám. 

 

Projekt byl podpořen už třikrát, a to na výrobu, na distribuci a na propagaci. Předpokládám, že kdyby si 

epidemie koronaviru nevynutila mj. rušení filmových festivalů, žadatel by se už na SFKMG v záležitosti 

tohoto filmu neobracel. Mimořádná situace však inspirovala mimořádné online řešení, které skýtá naději, 

že vynaložená práce nepřijde vniveč a dostane se právě k těm, jimž byla nepochybně určena především. 

Domnívám se, že za dané situace je i tentokrát podpora na místě, a to nejen proto, že kdo rychle dává, 

dvakrát dává, ale také proto, že než dávat velké peníze na něco, co je teď v mlhách, je lepší dát malé 

peníze na práci, která udrží Sólo ve hře.   

 

Udělení podpory                                                                          Doporučuji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1 Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Umělecká hodnota dokumentárního filmu Sólo byla oceněna kritikou i festivalovými cenami, teď měla 

následovat jeho cesta dalšími festivaly, jak dokládá žadatel více než deseti pozvánkami. Festivaly v 

Argentině a ve Španělsku při tom měly být stěžejními štacemi, jednak kvůli jazyku filmu, především však 

kvůli vůbec první česko-argentinské filmové koprodukci a látce vytěžené bezprostředně z argentinské 

společenské a kulturní reality. Sólo není totiž jen úzce vymezeným portrétem talentu zápasícího s duševní 

chorobou, ale do jisté míry také společenským dokumentem, který by v zemi trpící mnoha vnitřními 

problémy mohl dobře zarezonovat svým nadčasovým humánním tónem. 

 

Krom toho, jestli tomu dobře rozumím, je alespoň online účast na festivalu BAFICI záležitostí i finanční, 

možností, jak neztratit v tamních skromných podmínkách filmové distribuce šanci na potomní uvedení v 

kinech i jak nepřijít o slíbený koprodukční vklad. Žadatel chce ovšem jít dál, nespokojit se s jednorázovým 

online uvedením, ale rozvinout kolem něho také širší propagační a marketingovou strategii, která by 

alespoň zčásti suplovala běžnou komunikaci jak s publikem, tak s profesionály a zachovala tím filmu 

potenciál pro běžné uplatnění i do budoucna. 

 

2 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost je datována 27. 3. 2020, z  LN 20. 4. 2020 pochází prohlášení výkonného ředitele filmové distribuce 
Artcam Films a jednoho z členů týmu projektu Víta Schmarce o Artemiu Benkim, že „Artcam Films bez jeho 
energie už nikdy nebude stejný. Uděláme všechno pro to, abychom alespoň její část uchovali.“ Domnívám 
se, že odchod zakladatele firmy a režiséra Sóla je pro osiřelý tým závazkem, který by měl být tou největší 
motivací k prosazení projektu. Zkušenosti má na to dostatečné a vládne potřebnými schopnostmi 
teoretickými i praktickými. 
 
3 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
V čase restrikcí vynucených globální pandemií brutálně i v oblasti kulturního provozu představuje projekt  
jeden z mnoha pokusů, jak nehodit flintu do žita a využít alespoň dočasně náhradní platformy propagace a 
marketingu. Teoretici už uvažují, do jaké míry se mohou do budoucna stát náhradou za dosavadní praxi, 
tak daleko však žadatel myslím nejde, pouze se snaží aktivně nalézt jiné způsoby uplatnění vykonané 
práce. Sólo je sice nadnárodní projekt, ale s všelidskými parametry, které mohou oslovit diváky jak 
českého, tak kdekoli jinde na světě. Protože zatímco politika rozděluje, umění a hudba zvlášť spojuje a 
překonává rozdíly mentální i sociální. 
 

4 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost je vypracována s argumentační přesvědčivostí, zároveň však s praktickou střízlivostí a 
neokázalostí. A vzhledem k okolnostem získala od svého podání ještě na váze. Jsem přesvědčen, že už 
teď se na projektu konkrétně pracuje, protože ačkoli se to nezdá, čas se nezastavil, dokonce možná běží 
ještě rychleji, než kdy jindy a úspěch přeje připraveným. Za jedinou vadu na kráse považuji jen až přílišné 
použití profesionální ajťácké terminologie – alespoň některé záměry a představy by přece snad šlo 
představit i v rodném jazyce. 
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5 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Jestliže je cílem výzvy podpora propagace českého filmu v zahraničí, pak Sólo naplňuje její kritéria, i když 
film je napohled vším jiným, jen ne českým  filmem. Ale možná jsme zapomněli na podobnou empatii a 
vážnost dokumentů Evalda Schorma či Drahomíry Vihanové – kdyby žili v otevřeném světě, možná by také 
točili někde na jeho druhé straně. Rozpočet považuji za přiměřený záměru, požadovaná částka od SFKMG  
by měla být poskytnuta s ohledem jak na kontinuitu s předchozími podporami, tak s ohledem na 
využitelnost vytvořených nástrojů propagace i v dalších fázích uplatnění snímku, zejména poté, co se zase 
obnoví normální distribuční provoz. 
 

6 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Zde bych viděl – alespoň ze svého hlediska – jistou slabinu žádosti. Na jejím základě si dovedu strategii 
propagace v obecných rysech představit a také její zdůvodnění se mi zdá logické, zohledňující obrovské 
možnosti trhu španělsky hovořících zemí. Nechat si je ujít jen kvůli nějaké dočasné nákaze, by bylo 
trestuhodné, zvláště jedná-li se o unikátní prvenství v česko-argentinské koprodukci, a ještě s látkou natolik 
obecně sdělnou a nadnárodní. Ale uvítal bych býval, kdyby byly jednotlivé plánované digitální propagační 
nástroje přece jenom aspoň trochu obsahově i formálně představeny a popsány. Je nepochybné, že 
žadatel dokáže dobře využít i omezených zdrojů, ale jen na to spoléhat nelze. Domnívám se, že vzhledem 
k napjatému harmonogramu realizace musel mít už v době podání žádosti alespoň některé z popsaných 
nástrojů k dispozici a mohl je předložit když ne k posouzení, tak alespoň k náhledu.  
 

7 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Kredit žadatele, byť se právě vyrovnává se ztrátou svého zakladatele, je po všech stránkách nesporný, 
zároveň ovšem do budoucna i vysoce zavazující. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jan Jedlička:Stopy krajiny 

Evidenční číslo projektu 3633/2020 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech 
nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 16.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Úvodem obecného hodnocení výjimečně uvádím jeho závěr: udělení podpory doporučuji. 
 
Je však diskutabilní, zda případné (doporučené) kladné rozhodnutí Fondu bude ještě 
žadatelce ku prospěchu. 
 
Producentka obdržela od pořadatelů renomovaného Visions du Réel International Film 
Festival ve švýcarském  Nyonu (původní termín 24.4. až 2.5.2020) dne 23.2.2020 skvělou 
zprávu o přijeti filmu Jan Jedlička:Stopy krajiny (neboli Jan Jedlička: Colourful Traces of a 
Landscape) pod v katalogu zkráceným názvem Traces of a Landscape do soutěžní sekce 
krátkých a středometrážních filmů (International Medium Length and Short Film Competition). 
Dílo režiséra Petra Záruby se stopáží 66:56 min. patří k dvěma nejdelším vybraným filmům (s 
katalogovou délkou 65 min.), ostatní jsou ve spektru délek již od 4 min., stopáže nad 52 min. 
jsou spíš výjimečné. 
 
Producentka musela účast/pozvání potvrdit nejpozději 24.2.2020, avšak z podkladů 
souvisejících s žádostí (výzva  Propagace českého kinematografického díla, účast českých 
filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny) o podporu Fondu 
nevyplývá datum jejího podání.  
 
Vzhledem k pandemii covid-19 pořadatelé festivalu posléze formát změnili na „on-line“ 
(pozitivní rozpočtové dopady viz níže), bez fyzické účasti tvůrců, avšak s posunutým 
začátkem na již 17.4.2020. Vzhledem k. pověření vypracovat komplexní expertní analýzu ze 
dne 15.4.2020 (i při jejím expresním dodání) zřejmě k rozhodnutí Fondu před zahájením 
festivalu nemůže dojít. 
 
Producentka žádá o podporu v naprosto akceptovatelné výši 100 000 Kč při rozpočtu 
dosahujícím sumy 114 000 Kč. 
 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Jak jíž výše uvedeno, v případě Visions du Réel International Film Festival jde o prestižní 
soutěž, do níž již širší nominace má velkou váhu. V kategorii „shorts“ patří dokonce k těm 
nejhodnotnějším. 
 
Ačkoli se jedná o česko-italskou koprodukci (Mammut Film s.r.l. od Boloni), český autor (a 
producentka) si zjevně udrželi dominantní tvůrčí pozici (i ve festivalových materiálech je ČR 
na prvním místě). 
  
Producentka logicky těží i z faktu, že Jan Jedlička je -  řekněme zjednodušeně  - Čecho-
švýcar s velmi solidní pozicí ve své druhé vlasti, kde žije přes 50 let, má v Zürichu svou 
galeristku apod. 
 
Do soutěžní kategorie je vybráno 37 filmů, dobrá propagace bude hrát bezesporu důležitou 
roli. 
 
Běžný průběh festivalu (tedy nikoli improvizovaná on-line verze s neověřenými dopady, 
průběhem a ohlasy) by byl jistě ve všech ohledech slibnější, prospěšnější a zejména 
„přirozenější“. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Film vytvořil bezesporu skvělý český tvůrčí tým, jejichž CV jsou přiložena. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Projekt Jan Jedlička: barevné stopy krajiny byl již dvakrát podpořen Fondem, poprvé v rámci  
kompletního vývoj dokumentárního filmu (částkou 450 000 Kč) a podruhé v rámci výroby 
českého kinematografického díla ve výši 1 200 000 Kč, tudíž případný přínos a význam pro 
českou a evropskou kinematografii byl již pozitivně zhodnocen. Výsledek – realizovaný film – 
tomu taktéž nasvědčuje. 
 
Lze zopakovat, že účast každého českého audiovizuálního díla na tomto festivalu je 
přínosem pro význam české kinematografie a její mezinárodnímu zviditelnění. 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Obsah žádosti je přehledný a pro účely posouzení podpory dostatečný. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Rozpočet je zcela jednoduchý, má minimum položek, které jsou koncentrované na výrobu 
(DCP, titulky) a propagaci/prezentaci (pol. 4 v objemu 77 000 Kč), nemusí kalkulovat 
cestovné apod.. Celkový rozpočet činí 114 000 Kč. 
 
Finanční plán stojí na podpoře Fondu ve výši 100 000 Kč (87,72 % podílu plnění na 
celkových nákladech účasti na festivalu a propagaci), avšak nedosahuje Fondem 
doporučené podpory pro účast na tomto festivalu činící 150 000 Kč (viz tabulka 
Předpokládané výše dotace na uvedení filmu na jednotlivých filmových festivalech nebo při 
nominacích na mezinárodní ceny jako příloha výzvy 2020-5-1-1 Účast českých filmů na 
zahraničních festivalech).  
  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

  
Propagaci filmu žadatelka připravuje spolu s italským koproducentem, několika PR agenty a 
vhodnými českými i švýcarskými institucemi (příkladem uvádí Dok.incubator, Czech Film 
Center, IDF, Kunstammlung des Kantons Zürich a Galerii Wenger). 
  
Postavení protagonisty Jana Jedličky je tomu - viz výše - velice nápomocné.  
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
ZELIK s.r.o. byla založena Janem Kyselou již v roce 1993. V roce 2002 do firmy přistoupil 
zkušený filmař a pedagog Tomáš Petráň spolu s novým názvem CINEPOINT s.r.o., v roce 
2011 pak dnešní žadatelka Alice Tabery (která prezentaci firmy nahradila vlastním profesním 
životopisem). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jan Jedlička – Stopy krajiny 

Evidenční číslo projektu 3633/2020 

Název žadatele CINEPOINT s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tomáš Flisník 

Datum vyhotovení 5.5.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

1. NÁPLŇ PROJEKTU SMĚŘUJE K PODPOŘE ČESKÉ KULTURNÍ STOPY V KONTEXTU 
EVROPSKÉHO UMĚNÍ. CÍLEM PROJEKTU JE PROPAGACE DÍLA ČESKÉHO AUTORA V ZEMI, 
KDE ŽIJE, DÁLE V KONTEXTU FESTIVALU, KTERÝ DÍKY NASTALÝM UDÁLOSTEM MŮŽE MÍT 
PŘESAH NAD RÁMEC ZÁPADNÍ EVROPY.   
 

2. HLAVNÍ SILNOU STRÁNKOU PROJEKTU JE SCHOPNOST REAGOVAT NA 
NEPŘEDPOKLÁDATELNÉ KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ S NEMOCÍ COVID-19. 

 

 
3. PROJEKT MÁ AMBICI VYUŽÍT NASTALOU SITUACI VE PROSPĚCH PROPAGACE DÍLA O 

ČESKÉM AUTOROVI S RELEVANCÍ K ZEMI, KDE JE FESTIVAL ORGANIZOVÁN. DÁLE MÁ 
ZÁJEM PODPOŘIT SLEDOVÁNÍ FILMU O ČESKÉM UMĚNÍ DÍKY ONLINE STRATEGII 
FESTIVALU I V ŠIRŠÍM RÁMCI, NEŽ KTERÝ PŮVODNĚ NABÍZEL FESTIVAL SAMOTNÝ, KDYBY 
SE KONAL, JAK JE ZVYKEM.  

 

 

 

Udělení podpory  Doporučuji VE VÝŠI 80.000 KČ 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast na festivalu / na udílení cen 
− Získal film pozvání na prestižní zahraniční festival / nominaci na prestižní světovou nebo evropskou 

cenu? ANO 

− Je tento festival vhodnou platformou k prezentaci daného filmu? ANO 

− Je projekt připraven tak, aby co nejlépe podpořil svoji nominaci a zároveň touto cestou propagoval 

českou kinematografii a českou kulturu v zahraničí? ANO 

− Volí projekt vhodnou a dostatečně propracovanou propagační strategii? ANO 

− Bude mít účast na daném festivalu pozitivní dopad na další život filmu a na činnost žadatele? V TOMTO 

PŘÍPADĚ LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE BY PODPORA TOHOTO DÍLA MĚLA MÍT VLIV NA 

SLEDOVANOST FILMU VE ŠVÝCARSKU A I V JINÝCH ZEMÍCH DÍKY ONLINE SCREENINGŮM. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Mají realizátoři projektu dostatečné zkušenosti? ANO 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Může projekt přispět ke kulturnímu významu české kinematografie a k jejímu mezinárodnímu 

zviditelnění? ANO 

− Podílí se projekt na rozvoji a rozmanitosti filmové kultury v ČR a v Evropě? ANO 

− Má potenciál oslovit zahraniční publikum?  ANO 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zaměřte se na formální stránku žádosti: 

− Jsou její přílohy úplné a srozumitelné? ANO 

− Neobsahují rozpory či protichůdné informace? NE 

− Umožňují správně posoudit žádost? ANO 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Je rozpočet transparentní? ANO 

− Zdůvodňuje žadatel srozumitelně a logicky výši nákladů, nebo jsou komentáře k rozpočtu čistě formální? 

KOMENTÁŘE JSOU SROZUMITELNÉ, PŮSOBÍ JAKO UCELENÁ STRATEGIE SE ZAMĚŘENÍM NA 

KLÍČOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU. 

− Je představa o financování realistická? ANO 

− Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? ANO 

− Naplňuje projekt kritéria a cíle Výzvy? ANO 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Dává projekt jasnou představu o realizaci? ANO 

− Je postup realizace propracovaný, realistický a vhodně zvolený pro daný typ projektu? ANO 

− Má projekt promyšlenou komunikační strategii? ANO, SPECIÁLNĚ PRO ZAHRANIČÍ. 

− Je časový harmonogram zvládnutelný? ANO 

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Zhodnoťte dosavadní zkušenosti a úspěchy žadatele v příslušné oblasti. Netřeba vyplňovat u podpory 

účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pripyat Piano – festival VDR 

Evidenční číslo projektu 3636/2020 

Název žadatele Gamma Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 5.5. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá žádost týkající se prezentace krátkometrážního dokumentu Pripyat Piano na prestižním 

švýcarském festivalu non-fikčních filmů Visions de Réel. Film byl vybrán do krátkometrážní soutěže a již 

prostý fakt této selekce je pozitivním aspektem pro zahraniční povědomí o filmu a možnost uvedení na 

dalších světových dokumentárních přehlídkách jejichž dramaturgové bedlivě sledují program Visions du 

Réel. Film je meditativní esejí na téma života po černobylské jaderné katastrofě – jedná se o ambientní dílo 

složené z útržků, pocitů, zlomků dialogů a hudby, který na půdorysu trosek města Pripjať hledá naději pro 

další existenci. Vzhledem k povaze filmu a jeho stopáži bude obtížené najít distribuční uplatnění, nicméně 

podpoření jeho účasti na etablovaném světovém festivalu (který navíc přesně odpovídá profilu filmu) by 

mělo být samozřejmostí. 

 

Samotná žádost je koncipovaná standartně a vzhledem k současné pandemické situaci počítá pouze 

s online aktivitami v rámci P.R. a marketingu filmu. Rozpočet je uměřený a neobsahuje žádné přemrštěné 

ani nevysvětlené položky.  

 

Slabou stránkou žádosti je její stylistické zpracování, což je velká škoda, protože zásah průměrného 

korektora by prezentované texty zbavil stylistického balastu, chyb a překlepů. 

 

Projekt doporučuji podpořit v plné výši. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V současné situaci české kinematografie představuje každé pozvání na prestižní zahraniční festival událost, 

kterou je potřeba podpořit všemi možnými způsoby. V případě krátkometrážního filmu Pripyat Piano a 

etablovaného švýcarského festivalu non-fikčních filmů Visions du Réel jde navíc o ideální spojení, neboť 

tato akce je skvělou platformou pro uvedení takto komponovaného filmu. Selektoři VDR umístili snímek do 

hlavní mezinárodní soutěže pro krátké a střední stopáže Shorts and Midlentgh, takže film se může poměřit 

se světovou krátkou non-fikční konkurencí. VDR je jménem rezonujícím mezi festivalovými dramaturgy na 

celém světě, takže v případě úspěchu filmu a jeho vhodné prezentace a propagace je pravděpodobné, že 

projekt neunikne pozornosti dalších světových dokumentárních festivalů (a to platí i pro současnou COVID 

online podobu festivalu). Propagační strategie obsahuje řadu stylistických chyb a některé amatérsko-

nadšenecké prvky, ale jinak vcelku logicky cílí na online marketing, sociální sítě, webové stránky filmu či 

možné klíčové partnery (vimeo, sales agenti apod.). Účast na daném festivalu by měla mít bezesporu 

pozitivní vliv na další (především) festivalový život filmu.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak se píše v dodané Prezentaci dosavadní činnosti žadatele, Gamma Pictures je mladou produkční 

společností, jejímž prvním zkompletovaným projektem je právě krátký dokument Pripyat Piano. Společnost 

vlastní a zastupují režiséři a producenti Jindřich Andrš a Eliška Andršová a z dodaných materiálů je zřejmé, 

že se jedná v dobrém slova smyslu o malý rodinný podnik. Žadatele jsou v rámci podávání žádostí na SFK 

jen málo zkušení, což však nutně nemusí znamenat skutečnost, že projekt nebude úspěšně realizován.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

K mezinárodnímu zviditelnění české kinematografie přispívá Pripyat Piano již prostým faktem uvedení na 

Visions du Réel. Vzhledem ke stopáži bude pro film složité získat relevantní tuzemské distribuční uvedení, 

ale dokument má potenciál být úspěšný na českých i zahraničních festivalech.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formální stránka žádosti je v pořádku, žádost obsahuje všechny náležitosti a přílohy, díky kterým ji lze 

správně posoudit. V žádosti se neobjevují rozpory ani protichůdné informace. Určitě bych doporučoval 

zapracovat na stylistické stránce žádosti („Visions du Réel je považován za jeden z nejvíce prestižních 

festivalů pro non-fikční filmy“), protože některé lapsy ve spisovné češtině snižují celkový dojem 

z prezentované žádosti. V textu se objevuje i řada chybných větných vazeb („S Vadim mi dále zprostředkuje 

další důležité kontakty v Nyonu“) a překlepů („do franouštiny“) – proto je na místě důrazně doporučit 

kvalitního korektora kompletní žádosti.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Prezentovaný rozpočet je transparentní, vhodně postavený a vzhledem k velikosti projektu detailně 

vysvětlený v Popisu projektu. Výše nákladů je na první pohled relevantní a odpovídající významu festivalu 

Visions du Réel. V rámci tohoto typu žádosti vzhledem k aktuální COVID-19 situaci chybí celá řada položek 

související s delegací k filmu (letenky, doprava, ubytování apod.), a proto je celková částka žádaná po SFK 

ani ne poloviční v rámci maximálního limitu pro tento typ festivalu (požadovaných 70 000 Kč, maximální 

možná podpora 150 000 Kč). Rozpočet je postaven především na online prezentaci, výstavbě webových 

stránek filmu a dalších marketingových aktivitách. Představa o financování je realistická, stejně jako výše 
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požadované podpory i podíl požadované podpory na celkových nákladech projektu. Projekt naplňuje kritéria 

a cíle výzvy (samozřejmě v odpovídajícím omezeném rozsahu determinovaném pandemickou situací jara 

2020).  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává zřejmou představu o realizaci a vzhledem k typu projektu, jeho velikosti i aktuální COVID 

situaci je logicky postaven především na Strategii propagace (konkrétně jejích online variantách). Postup 

realizace je realistický a vhodně zvolený. Časový harmonogram je dobře postavený a zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

---  
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Expertní analýza 
 

Název projektu PRIPYAT PIANO 

Evidenční číslo projektu 3636/2020 

Název žadatele Gamma Pictures s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 4. 5. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Díky jedinečnému dokumentu Pripyat Piano (osobně bych se v českých  materiálech  
přimlouvala za užívání  titulu  Pripjaťské piano či Pripjaťský klavír) jsem se vydala po 
stopách Elišky Andršové (roz. Cílkové), o niž jsem (ke své škodě) až dosud nic nevěděla. 
Prostřednictvím internetu jsem objevila  mimořádně talentovanou mladou ženu, která 
vzácným  a svrchovaně profesionálním způsobem  propojuje  hudbu  s  filmem a filmovým  
dokumentem. Beze zbytku to platí i o snímku  Pripjaťské piano, který  osobitě a originálně 
připomíná černobylskou tragédii. 
 
Eliška Andršová (sama se narodila až rok po výbuchu)  se k Černobylské elektrárně a do 
nedalekého městečka Pripjať, kde žilo na 50.000 lidí  - většinou zaměstnanců jaderné 
elektrárny a jejich rodin – vydala už před lety . Fascinoval ji osud města, které jeho obyvatelé  
opustili ve spěchu a v naději , že se sem za pár dnů vrátí. I to byla jedna z mnoha lží  
sovětské vlády  o výbuchu černobylské jaderné elektrárny, které měli uvěřit nejen lidé v 
SSSR, ale i ve světě. 
 
To, co ve městě duchů, jak se Pripjati už léta právem říká, viděla, se pro ni stalo impulsem 
k návratu do černobylské zóny a k zachycení zvuku   chátrajících pripjaťských klavírů, které 
tu jejich majitelé zanechali a ti co tu  následně rabovali, je  nemohli odnést. A tak vznikla i 
multimediální výstava s názvem Zvuky černobylské zóny. To byla  její autorka ještě 
studentkou  HAMU. Nyní je absolventka katedry dokumentaristiky pražské FAMU 
podepsána pod  snímkem, který nás jistě skvěle reprezentoval na právě skončeném 
Mezinárodním festivalu ve švýcarském v Nyonu.   
 
Bez zaváhání DOPORUČUJI žádosti vyhovět.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji / 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Filmů o Černobylu vzniklo za uplynulých bezmála  35 let nepochybně bezpočet, ale 
Pripjaťské piano  Elišky  Andršové dává  tragédi , která by neměla být zapomenuta, téměř 
poetický rozměr. Z klavírů, které patřily institucím i lidem s konkrétními příběhy a osudy, se tu 
stávají svědci nezměrného lidského neštěstí, jehož následky nedokážeme ještě ani dnes  
dohlédnout.  Vyžádalo si bezpočet životů a doslova změnilo z hodiny na hodinu  osudy 
(nejen) těch, kteří tu žili. Jejich hlas ale slábne stejně jako zvuk  rozpadajících se klavírů..  
Černobylská tragédie  by měla být stále nepřeslechnutelným  mementem,  jak nebezpečné je 
podřizovat neštěstí, které „nechodí po horách“, politickým cílům.  
 
 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Pozvání  filmu na Mezinárodní filmový v festival v Nyonu je nesporně poctou  pro tvůrce a 
zároveň svědčí o dobrém vkusu jeho výběrové komise, protože Pripjaťské piano nabízí zcela 
nečekaný pohled na  město, které  z hodiny na hodinu přestalo existovat , je a dlouho ještě 
bude uvnitř uzavřené zóny, zmizelo z mapy,  chátrá a je dnes  už jen  vyhledávanou 
turistickou atrakcí.                                                                                                                                                                                                                                                             
Eliška Andršová tu byla hned několikrát s konkrétním záměrem a cílem. Její autorské dílo (s 
pozoruhodnou kamerou Tomáše Frakala)  odkrývá duši kdysi mladého města zcela 
jedinečným způsobem a se vzácnou pietou.  
 
Nepochybuji, že ve festivalové nabídce  Nyonu   patřilo k těm nepřehlédnutelným. Pomůže 
mu nejen reklamní kampaň, o níž se zmiňuje materiál, ale hlavně  reakce novinářů a publika 
po projekci.  Je výjimečný.                           
 
Je jen škoda, že si coronaviru 19 vynutil  konání letošního ročníku  v on-line podobě. Přesto 
jsem přesvědčená účast v Nyonu bude mít pozitivní dopad na další život filmu, činnost  
žadatele, ale hlavně  bude vnímán minimálně v evropském kontextu jako  další výrazný 
tvůrčí krok  úspěšné hudební skladatelky a autorky filmu. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pripjaťské piano je právem  „hýčkaným dítětem“  manželů Andršových – tedy autorky filmu a 
producenta a jistě mu odevzdají maximum.  

 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 
800 znaků) 

Z mého pohledu  je snímek Elišky Andršové  „malým – velkým“ filmem,  který může (nejen 
v Nyonu)  zvýšit prestiž naší kinematografie, protože nesporně  obohacuje nejen domácí, 
ale i evropskou kinematografii zcela  originálním pohledem a přístupem. Má zkrátka 
všechny předpoklady oslovit české i zahraniční publikum, protože nahlíží autentickou, 
událost, která zasáhla doslova celý svět, z překvapivého   zorného úhlu. Navíc poodhalila                                                                                                                                                 
lživou tvář sovětské politiky . 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nelze říci, že předložená žádost, která je svého druhu úředním dokumentem, by byla 
nesrozumitelná či neúplná, ale její jazyk má k jasné a spisovné češtině  daleko. 
 
Začala bych hrubou chybou hned na první straněv  Popisu projektu. Stručné zdůvodnění  
kulturní náročnosti   uvádí: „Krátkometrážní, což dále stěžuje“ . Rozhodně tam mělo  být Z ! 
Na str. 3 v posledním odst. je citován německý dramaturg, který film viděl a tedy zhlédl 
nikoliv shlédl (Jazyková poradna ÚJČJ dodá vysvětlení).  Takzvaně odborný termín „non-
fikční“, který je zkomoleninou anglického non-fiction  má český adekvát ve slovním spojení 
nehrané filmy. Stupňování v angličtině by se rozhodně nemělo přeložit spojením „nejvíce 
prestižní, ale slovem “ nejprestižnější“. Šance je buď velká nebo malá ale už sama o sobě je 
„dobrá“  … a tak bych mohla pokračovat.     
 
Rozhodně cennější by bylo  některé obecné informace doplnit o konkrétní příklady či nápady. 
Strategie propagace  se omezuje na konstatování, že i online festival nabízí řadu možností 
jak prezetanci filmu v Nyonu využít. Ale už nedodá jediný konkrétní nápad či námět.  
Totéž platí o čtyřech heslech v rámci „Dalších aktivit“.  Zajímalo by mě např. probíhá aktivní 
oslovování „decision makerů“. 
 
Osobně se domnívám, že  film  Pripjaťské piano, které je jedinečným dílem, by si zasloužil  
pečlivěji zpracovanou žádost, která by alespoň stručně  zmínila i  úvahu o formě či podobě 
distribuce na domácí půdě.  Ta by měla být stejně důležitá, jako  uvádění filmu v rámci 
festivalů . Zmínka o „eventové  distribuci“ je podle mého soudu nedostatečná... 
 
 
  
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je, zřejmě i vzhledem  k online podobě festivalu, skutečně minimální a  hluboko 
pod maximem možného příspěvku na daný festival.                       .      

 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Relativně minimalistickou strategii si vynutil  coronavirus. Letošní ročník ¨MFF v. Nyonu se 
konal online. Chtěla bych věřit, že navzdory tomu se festivalové uvedení v hlavní soutěži  
stalo  pro Pripjaťské piano  šťastným startem na cestě za diváky.   

 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pripjaťské piano je producentským debutem Gamma Pictures s.r.o., tedy nové, mladé 
společnosti dvou absolventů oboru produkce pražské FAMU.  Mají tedy právo  na  omyl  či 
chybu,  protože jsou ve „zkušební době“ a sbírají zkušenosti. 

  



1 Expertní analýza

Název projektu Kiruna - Krakow
Evidenční číslo projektu

Název žadatele Analog Vision s.r.o.
Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla
Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny
Číslo výzvy 2020-5-1-1

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Iva Baslarová
Datum vyhotovení 23. 6. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Žadatel se na Státní fond kinematografie obrací s žádostí o podporu propagace českého 
kinematografického díla, konkrétní dokumentárního snímku Kiruna – překrásný nový svět, 
aby mohl být uvedený na festivalu v polském Krakově.
Film již v minulosti získal podporu v předchozích dotačních titulech, konkrétně na výrobu 
(650 tisíc korun), světovou premiéru (150 tisíc korun) a distribuci (200 tisíc korun).
Hotový dokument s českými titulky žadatel předložil ke zhlédnutí. Snímek je velmi 
podnětný a cenný, zabývá se zajímavou tematikou a vzhledem k formální i obsahové 
struktuře ho můžeme považovat za umělecké dílo s potenciálem. Odpovídá požadavkům 
na „kulturně náročný projekt v okruhu propagace českého kinematografického díla, jehož 
šance na ekonomický úspěch jsou omezené z důvodu experimentální povahy, vysoce 
uměleckého nebo technického řešení nebo umělecky náročné povahy, přičemž realizace 
projektu je žádoucí pro jeho kulturní hodnotu, přestože je složité zajistit jeho financování z 
jiných zdrojů právě pro jeho kulturní náročnost“.
Filmový festival v Krakově je etablovanou kulturní událostí, jež může napomoci propagaci 
českého kinematografického díla. V letošním roce proběhl kvůli pandemii koronaviru 
online formou od 31. května do 7. června.
Na základě výše uvedeného shledávám žádost jako oprávněnou a doporučuji ji ke 
schválení.

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Hodnocená kritéria 

1 Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Snímek se již zúčastnil EURODOC 2017, IDFAcademy, EBU pitch Sheffield 2017, North Pitch – Below 
Zero 2018, světovou premiéru měl v hlavní soutěži Visions du Reél, získal hlavní cenu na Docs in Progress
@ Agora Thessaloniki MDFF 2017 a nominace na cenu DAFilms v hlavní soutěži MDFF Jihlava 2019).
Filmový festival v Krakově byl další vhodnou příležitostí k prezentaci, byť se nakonec vzhledem k 
okolnostem uskutečnil online formou. Filmový festival v Krakově, pořádaný již od roku 1961, je jedním z 
nejstarších festivalů v Evropě věnovaný dokumentárním, animovaným a krátkým filmům. Je také součástí 
prestižní skupiny deseti festivalů, které doporučují celovečerní dokumentární filmy na Evropské filmové 
ceny. Od roku 2006 je součástí festivalu také filmový trh zaměřený na dokumentární a krátkometrážní 
tvorbu, v jehož videotéce je každoročně k dispozci kolem 250 filmů. 
Žádost sice detailně nerozvádí realizační strategii, nicméně v tomto případě je z předloženého finančního 
plánu jasné, na co se zaměří a co všechno za pořízený příspěvek pořídí, což je dostatečně jasné a 
dostačující.

1 Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Realizátoři projektu mají podle předložených profesních životopisů patřičné zkušenosti a dovednosti k 

tomu, aby snímek úspěšně propagovali na zahraničním festivalu a umožnili tak nejen jeho přístup k 
dalšímu odbornému publiku i veřejnosti, ale zároveň podpořili případné získání ceny na etablovaném a 
uznávaném festivalu.

2 Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Analog Vision je česká filmová produkční společnost, režisérka snímku pochází z česko-švédské rodiny a 

na realizaci snímku Kiruna – překrásný nový svět se podílala mimo jiné i FAMU. Snímek je označovaný 
jako český a svým významem může přispět ke kulturnímu významu české kinematografie. Rozhodně má
potenciál získat ocenění na mezinárodních festivalech, proto je jeho podpora na jejich účasti smysluplná.

Zároveň může svým tématem oslovit jak české, tak i zahraniční publikum, tématem i obsahově se věnuje 
aktuálním a tíživým celospolečenským problémům, čím může získat patřičnou odezvu u širšího publika. 

3 Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žádost spolu se všemi jejími přílohami je úplná a srozumitelná, po formální stránce se v ní neobjevují 
žádné rozpory nebo problémy, na které by bylo nutné upozornit.

4 Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený rozpočet je střídmý a transparentní, předložené částky jsou opodstatněné, přiměřené a 

dostatečně zdůvodněné. Týkají se pouze výroby materiálu, prezentace projektu a účastnického poplatku.
Jednotlivé položky jsou jasně uvedeny, v tomto případě nejsou komentáře k rozpočtu zapotřebí.
Výše požadované podpory je proto obhajitelná a nevyvolává další otázky.
Projekt naplňuje kritéria a stanovené cíle této výzvy.

5 Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Realizační strategie je srozumitelná a zvládnutelná, což je patrné z finančního plánu. V tuto chvíli již 

uvedení snímku na festivalu proběhlo, vše je proto možné doložit vynaloženými náklady.

6 Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Producenti společnosti Analog Vision mají dostatečné zkušenosti k propagaci uvedeného filmového díla na
zvoleném filmovém festivalu. Zaměřují se na výrobu a distribuci filmů mladých autorů ze střední Evropy, 
aktuálně mají ve výrobě tři filmy, ve vývoji dalších šest a v distribuci pět, přičemž Kiruna – krásný nový svět 
je jedním z nich. Tyto filmy se mohou prokázat úspěchy na festivalech, jichž se doposud zúčastnily.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kiruna - Krakow 

Evidenční číslo projektu 3655/2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Magda Španihelová 

Datum vyhotovení 23. 6. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Uvedení dokumentárního filmu Kiruna – překrásný nový svět (r. Greta Stocklassa, 2019) na Krakovském 

filmovém festivalu má bezesporu význam a může přispět k jeho propagaci a potenciálnímu rozšíření o další 

distribuční kanály (festivaly, VOD, TV) na evropském kontinentu. Jedná se o festival s velmi kvalitní industry 

sekcí, kde bývá přítomna řada zástupců předních filmových festivalů a trhů dokumentárního filmu. Bohužel 

v době (post) pandemické se festival odehrál pouze online, tudíž ve zcela jiných podmínkách a s omezenými 

možnostmi. Jako festivalová distribuční platforma však mohla i tak velmi dobře naplnit svou úlohu. 

 

Mezi pozitiva projektu patří kvalita filmu, jeho mezinárodní srozumitelnost a univerzální sdělení, což dokládá 

řada úspěšných festivalových uvedení, ale také/především komplexní distribuční připravenost (zajištění 

mezinárodní PR, sales, alternativní distribuční platforma).  

 

Přestože se jedná o významný festival pro dokumentární film v regionu střední a východní Evropy s dobrým 

industry zastoupením, který může být pro distribuci projektu, stejně jako pro propagaci české kinematografie, 

velmi prospěšný, vzhledem k tomu, že SFK již v minulosti podpořil mezinárodní premiéru tohoto filmu na 

prestižním festivalu Visions du Réel, se domnívám, že projekt zcela naplňuje kritéria výzvy a daného 

dotačního okruhu. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Krakovský filmový festival představuje bezpochyby kvalitní platformu pro prezentaci dokumentárních filmů. 
Jedná se o festival s významným zastoupením evropských filmových profesionálů. Pro žadatele festival 
představuje kvalitní distribuční platformu a možnost další mezinárodní propagace filmu především v regionu 
střední a východní Evropy. Dokumentární film Kiruna – překrásný nová svět má velký potenciál oslovit 
mezinárodní publikum, což je dáno jeho srozumitelností, univerzálním sdělením i symbolickými přesahy. 
Představuje tak dobrého zástupce a propagátora současné české kinematografie v zahraničí.   
 
Vzhledem k (pandemickým) okolnostem se autoři projektu museli soustředit pouze na on-line propagační 
strategii, jejíž konkrétní aspekty však v žádosti nezmiňují (či jen velmi obecně). Protože se nejedná o 
premiérové uvedení filmu, nebude mu věnována zvýšená pozornost či speciální propagace ze stran 
pořadatelů. To však nevylučuje pozitivní přínos účasti filmu Kiruna v online verzi Krakovského filmového 
festivalu pro jeho následnou distribuci (ať už na festivalech či na jiných platformách.)  
 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Po personální stránce je projekt zajištěn velmi dobře. Mezinárodní PR (NOISE Film PR) může filmu daleko 

přesněji zacílit propagaci na mezinárodní prostředí filmových festivalů a trhů. Obecně se jedná o 

producentský tým se zkušenostmi s mezinárodní distribucí dokumentárního filmu (Můj neznámý vojín); 

Dobře se orientují na evropském dokumentárním filmovém trhu – absolvují řadu workshopů a pitching fór. 

Film má již zajištěnou alternativní distribuci v platformě Kinedok, dále prodej filmu (FIlmotor), nebo také 

kinodistribuci na Slovensku apod.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Projekt má význam také pro propagaci české kinematografie v zahraničí. Dokumentární film Kiruna – 

překrásný nový svět je mezinárodně velmi dobře srozumitelný, prezentuje univerzální i aktuální témata 

zároveň (migrace, hledání i ztráta identity, vztah mezi minulostí a budoucností.), což dokládají dosavadní 

festivalové úspěchy (Visions du Réel aj). Film již prokázal mezinárodní potenciál (uveden na řadě 

evropských festivalech), má možnost oslovit široké spektrum zahraničních diváků a bezpochyby svým 

tématem i formálním zpracováním přispívá k rozmanitosti filmové kultury v ČR i v Evropě.    

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je srozumitelná a po formální stránce se zdá být úplná. Neobsahuje rozpory či protichůdné 

informace. Je sepsána přehledně a stručně, v určitých aspektech by mohla být podrobnější.   
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Vzhledem k novému formátu on-line filmového festivalu je rozpočet velmi strohý a jednoduchý. De facto 

sestává ze dvou položek – nákladů na PR a výrobu filmové kopie. Ocenila bych lepší vysvětlení „speciální 

festivalové kopie pro on-line distribuci filmu“. Avšak připouštím, že je to má osobní neznalost specifických 

technických parametrů takového formátu. Rozpočet je jinak přiměřený. Očekávala bych také lepší zajištění 

financování (např. podíl dalších koproducentů aj.). Protože SFK již projekt v minulosti podpořil v identickém 

dotačním okruhu (světová premiéra na Visions du Réel), domnívám se, že zcela nesplňuje kritéria a cíle 

výzvy.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt předkládá jasnou představu o realizaci, mohl být podrobnější co se týká popisu konkrétního využití 

online festivalové propagační kampaně. Detaily propagační kampaně jsou zmíněny jen obecně, dílčí 

aspekty komunikační strategie žadatel nezmiňuje. Časový harmonogram je realistický a bezesporu dobře 

realizovatelný.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Přestože se jedná o mladou filmovou produkční společnost (zal. 2016), má za sebou úspěšné projekty 

(Vedle Kiruny také dokument Můj neznámý vojín). Oceňuji dobrou orientaci na poli mezinárodním filmového 

trhu, snahu o kvalitní vývoj projektů, využití vzdělávacích platforem pro filmové profesionály, aktivní 

spolupráce se zahraničními experty a filmovými profesionály (PR).  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Neznámý (dříve DEER-JELEN) 

Evidenční číslo projektu 4048/2020 

Název žadatele CINEART TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 19. 9. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Rumunsko-česko-litevský „Neznámý“ režiséra B. G. Apetriho kombinuje psychologické a kriminální drama 

s neproniknutelnou postavou posedlého policisty a pomalým tempem vyprávění ústícím v nečekanou 

zápletku. Výsledek stojí poněkud neurčitě na pomezí žánrového a uměleckého filmu a má spíše 

mezinárodní než specificky rumunský profil.  

 

Nicméně film je produkčně i umělecky zajímavou reprezentací zemí zpoza bývalé železné opony, v tom 

spočívá jeho přidaná hodnota a v tom lze zřejmě najít i motivaci jeho výběru pro varšavský festival. 

Varšavský festival sice nepatří do nejvyšších festivalových pater, nicméně jde o tradiční značku a film byl 

pozván do hlavní soutěže. 

 

Projekt, resp. žádost není příliš propracovaná, nicméně žadatel (i režisér) jsou festivalově zkušení a 

úspěšní. 

 

Hlavní problém žádosti spočívá ve výši požadované podpory: ta je sice přiměřená (45 tis.), ale překračuje 

formální limit (30 tis.) určený pro daný festival a koprodukční podíl (to je ale především problém nízkého 

limitu). 

 

Celkově má projekt své kvality a prestiž a představuje přínos pro rozvoj i mezinárodní postavení české 

kinematografie v evropském kontextu. 

 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy (vyjma výše zmíněného limitu „předpokládané výše dotace“). 

 

  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Účast filmu s českým podílem na mezinárodním festivalu má svůj nesporný význam a přínos pro 
reprezentaci české kinematografie. 
Projekt, resp. žádost není příliš propracovaná, nicméně žadatel (i režisér) jsou dostatečně festivalově 
zkušení a úspěšní, aby si uměli poradit i bez písemné přípravy. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění odpovídá projektu a je zárukou jeho úspěšné realizace. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Mezinárodní spolupráce a festivalová prezentace posiluje kulturní význam české kinematografie a její 

mezinárodní postavení a přispívá k rozvoji a rozmanitosti evropské spolupráce.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost sice obsahuje všechny potřebné součásti, ale mohla by být o poznání propracovanější a 

přesnější. Hlavní nesrovnalosti jsou ve finanční stránce – viz níže. CV režiséra není zjevně aktualizované 

(film je tam uveden pod dřívějším názvem, jako rumunsko-německý projekt ve fázi před-produkce a 

datován 2018). 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je co do částky přiměřený, způsob kalkulace je ale speciálně v cestovních nákladech nejasný: 

letenka je uvedena v počtu kusů jedna, ale v popisu projektu se jmenují tři osoby v delegaci, nocí (na 

ubytování) je počítáno devět, ale dnů (na diety) dvanáct. 

Finanční plán odpovídá povaze projektu. 

Vklad žadatele představuje nadpoloviční podíl a je doložen čestným prohlášením. 

Výše požadované podpory přesahuje jmenovitý limit 30 tis. odvozený od kategorie daného festivalu a 

velikosti koprodukčního podílu (což je ale problém nízkého limitu, neboť požadavek je jinak přiměřený a 

nepřekračuje 50% limit pro kulturně náročné projekty). 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie je velmi stručná a pracuje jen se základními a obecnými nástroji (účast delegace, 

plakáty, tisková zpráva, trailer, spolupráce s Českým filmovým centrem). Zásadní a cílená práce se 

zřejmě očekává od berlínského sales agenta FILM BOUTIQUE zaměřeného na inovativní filmy, tato 

spolupráce ale není ani doložena, ani nějak konkretizována.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je důvěryhodný, zkušený a festivalově úspěšný. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Neznámý /dříve DEER-JELEN 

Evidenční číslo projektu 4048/2020 

Název žadatele CINEART TV Prague s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 
při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 18.09.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Neznámy je druhý celovečerný film rumunského režiséra Bogdana Georgea  Apetri, 
vyrobený s minoritnou českou účasťou, a bol prijatý do medzinárodnej súťaže 
prestížneho 36. MFF vo Varšave, ktorý sa zaraďuje do  „A“ kategórie festivalov. 
Český koproducent má zámer poslať na festival časť českej delegácie, ktorá má 
reprezentovať počas svetovej premiéry filmu. 
Debut režiséra B.G.Apetri Periferic bol tiež a to s úspechom prezentovaný a ocenený 
na MFF vo Varšave, v roku 2010, jeho návrat s druhým filmom do medzinárodnej 
súťaže je preto prirodzeným krokom. Režisérovi sa podarilo zlúčiť žánrové prvky 
s autorkým prejavom, ako správne poznamenal producent pán Schwarz, a používa 
pritom jazyk moderného európskeho filmu. Príbeh filmu je originálny a príťažlivo 
spracovaný. Má teda potenciál osloviť aj širšie publikum. Sales agent je Films 
Boutique, menovite Gabor Greiner, čo zaručuje to, že o film bude profesionálne 
postarané počas VMFF ale i neskôr. Česká delegácia je plánovaná trojčlenná. 
Postprodukcia,dcp i niektoré PR materiály sa robia v ČR, ostatné náklady sú na 
cestu. Producent žiada menej než polovicu predpokladaných nákladov, zbytok je 
vlastná réžia. 
Ak to súčasná pandemická situácia dovolí, som toho názoru, že účasť českej 
delegácie na svetovej premiére je pre film a českú kinematografiu žiadaná a prínosná. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  
 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Potvrdená účasť v medzinárodnej súťaži MFF vo Varšave je prestížnou záležitosťou 
a v podstate aj veľkým šťastím pre režiséra aj film v dnešnej pandemickej dobe, keď 
bolo mnoho filmových festivalov zrušených a tým mnohí režiséri takúto šancu vôbec 
nedostali. Film je kvalitný, herecky a režijne podľa mňa veľmi dobre zvládnutý a preto 
má šancu aj na cenu. MFFV preto považujem za skvelú platformu pre film. Režisér je 
medzinárodne známy a jeho druhý film je už dlhšiu dobu očakávaný. Prítomnosť 
delegácie je na svetovej premére veľmi potrebná, podporuje celkovú PR a marketing 
filmu do budúcnosti.  
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Český koproducent Cinemart, p.Schwarcz má zámer delegovať troch reprezentantov 
z českej strany a keďže sa v ČR robila postprodukcia, logicky ide o zvukového 
majstra J.Klenku, výkonného producenta M.Kráčmera a PFX T.Srovnala. Čiastočne 
sa Cinemart podiela aj na iných PR materiáloch. Nepochybujem o tom, že spoločne 
s rumunskou stranou a so sales agentom Films Boutique, ktorý je jedným 
z najprestížnejších a najžiadanejších európskych salesov určite všetci zaručia filmu 
žiadanú propagáciu počas tejto svetovej premiéry. 
 
	

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Koprodukcia s prestížnym producentom Fantascope, Florinom Serbanom, ako aj s 
Rumunskom, ktorého Nová vlna a pribúdajúce režisérske talenty akoby nemali konca 
je podľa mňa skvelá investícia a dobrá stratégia čo sa týka zviditeľnenia aj českej 
filmovej profesie. Apetri má už určité renomé a jeho film je medzinárodne očakávaný. 
Verzia s českými titulkami je skvelo preložená a som presvedčená, že súčasný 
moderný príbeh o zodpovednosti, závisti, žiarlivosti a korupcii je všeobecne 
zrozumiteľným univerzálnym ľudským príbehom. Podľa mňa je aj divácky príťažlivý. 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadosť je v mojich očiach vyplnená logicky, dostatočne a vecne, obsahuje všetky 
potrebné informácie na posúdenie, aj čo sa týka rozpočtu. Nemám pripomienky. 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Finančný plán počíta s vlastným vkladom žiadateľa, producenta Cineart TV 52,13 
percent, potvrdenou čestným prehlásením a s podporou SFK 47,87 percent. 
Rozpočet je logicky oddôvodnený: na výrobu materiálov, náklady spojené s účasťou 
na festivale a prezentáciou projektu. Projekt ako taký a žiadosť napĺňajú kritériá tejto 
výzvy. 
 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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K žiadosti je pripojená oficiálna pozvánka filmu na MFFV a do jeho medzinárodnej 
súťaže. Stratégiou je dokončiť požadované dcp v postprodukcii v ČR a čiastočne aj 
PR materiál. Ďaľšou a hlavnou položkou sú cestovné náklady delegácie, ktoré 
festivaly väčšinou nemajú možnosť pokryť. Festival sa koná už o pár týždňov, 
momentálne už pomocou mailingov oznamuje program, súťaž zrejme príde ako 
posledná. Česká spoluúčasť vo forme koprodukcie je podľa mňa zaujímavá. 
7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Netřeba vyplňovat u podpory účasti na festivalech nebo nominací na ceny. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Smečka – Tallinn 2020 

Evidenční číslo projektu 4092/2020 

Název žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

8Heads Productions s.r.o., producent koprodukčního hraného filmu Smečka, žádá o podporu účasti filmu na 

festivalu Tallin Black Nights 2020, v soutěžní sekci Just Film. 

 

Smečka je film pro teenagery z atraktivního prostředí hokeje, reflektující složitou situaci dnešního mladého 

člověka v citlivém věku pod tlakem vysokých nároků, které jsou na něj kladeny ze všech stran. Bojuje o 

místo v sportovním týmu, rodině, škole, lásce. Film se zabývá otázkou nebezpečné, ale o to častěji 

používané šikany v různých podobách, zejména její moderní formou na sociálních sítích, které musí 

protagonista filmu čelit.  

 

Díky svým kvalitám – jak scenáristickým, tak filmovým, a také skvělým hereckým výkonům – už film 

zaznamenal více úspěchů a je zván na domácí i mezinárodní festivaly. Pozvání do soutěže Just Film je však 

ze všech dosavadních tím nejvýznamnějším. Festival Tallin Black Nights je pro tento film vynikající 

platformou. Kromě prezentace kvalitní české kinematografie mezinárodnímu publiku, přinese tato účast i 

vzácné obchodní příležitosti – členem delegace by měl být i renomovaný sales agent filmu LevelK, který má 

ve svém katalogu už několik českých filmů zaměřených na mladé publikum. 

 

Projekt je vypracován profesionálně a realisticky – počítá s komplikovanou situací kolem covidu a má 

připravená řešení pro různé scénáře. Rozpočet je transparentní a jeho výše dobře odůvodněná, finanční 

plán počítá s vícezdrojovým financováním. Požadovaná výše podpory je přiměřená.   

 

Doporučuji projekt podpořit v plné výši. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji   
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Smečka je jeden z povedených českých filmů pro náctileté. Festival Black Nights v Tallinu je rozhodně 
vynikající platformou pro prezentaci tohoto filmu, nejenom proto, že je to festival kategorie A, ale jeho 
publikum, včetně přítomných profesionálů, je dlouhodobě nakloněno českému filmu. Festival je tradičně 
jednou z nejlepších příležitostí prezentovat filmy distributorům z Pobaltí, Německa, Finska, Skandinávie a 
Polska. Sekce Just Film, v jejíž soutěži bude film uveden, je určena přímo mladému publiku.  
 
Fakt, že se industry program festivalu přesouvá na on-line platformu, žadatel nepovažuje pouze za 
nevýhodu, protože to může výrazně zvýšit počet akreditovaných filmových profesionálů – a je na tuto 
variantu dobře připraven.  
 
Propagační strategie cílí na mladé publikum, proto se soustřeďuje zejména na sociální sítě a spíše na video 
ukázky z filmu a trailer. Plánované využití populárních osobnosti spojených s hokejem z jednotlivých 
koprodukčních zemí je dobrý nápad, který může značně pomoci návštěvnosti filmu.  
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Realizační tým projektu tvoří zkušení profesionálové s dobrým jménem doma i v zahraničí a širokou 

sítí kontaktů s mezinárodními filmovými festivaly a jinými představiteli filmové branže. Umějí správně 

odhadnout a využít příležitost, jakou přináší prezentace filmu na důležitém festivalu, jak po stránce 

mezinárodní propagace filmu, tak obchodně. Sales agent LevelK často spolupracuje s českými 

producenty a reprezentuje několik českých filmů určených mladému divákovi, je proto pro tento film 

logickou a správnou volbou. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Životní styl a problémy dospívajících lidí jsou si v zemích dnešní Evropy hodně podobné, takže film 

může oslovit široké mezinárodní publikum a rozhodně může svými kvalitami přispět ke kulturnímu 

významu české kinematografie a k jejímu mezinárodnímu zviditelnění. Film je atraktivní jak pro 

festivalové, tak pro běžné publikum, zabývá se důležitými tématy jako je šikana, kyberšikana nebo 

život a sport s handicapem a také nátlak rodičů na úspěch dětí, často spojený s velkou 

bezohledností. Je obohacením české kinematografie pro v posledních letech málo se vyskytující žánr 

filmu o dospívání. Po scénáristické a režijní stránce je Smečka velmi kvalitní, místy i hodně drsný 

film, který realisticky odráží často kruté prostředí spojené s hokejem a dospívajícími sportovci. Silnou 

stránkou filmu je i kamera.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je i po formální stránce vypracována profesionálně a srozumitelně. Neobsahuje protichůdné 

informace. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní, obsahuje položky spojené zejména s propagací filmu a cestovními 

náklady delegace, komentáře k rozpočtu jsou srozumitelné.  

Představa o financování je realistická, výše podpory v souladu s předepsaným rámcem. Žadatel se 

snaží o vícezdrojové financování.  

 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt je dobře promyšlen, soustřeďuje se na cílenou propagaci doma i v zahraničí a snaží se co 

nejlépe využít i propagační potenciál koproducentů. Vzhledem k cílové skupině se logicky hodně 

zaměřuje na propagaci na sociálních sítích prostřednictvím video ukázek a traileru. Pro odborné 

publikum a distributory má pak připraveny komplexnější materiály. Úzce spolupracuje se sales 

agentem. V souvislosti s napjatou situací kolem covidu, počítá projekt i s možností zrušení osobní 

účasti delegace na festivalu a přesunutí plánovaných financí na on-line.  

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

8Head Productions se dlouhodobě soustřeďuje na produkci náročnějších a autorských filmů, většinou  

koprodukčních. Producentka Julietta Sichel se při výběru projektů opírá o své dlouholeté zkušenosti 

ve filmovém průmyslu a na kontakty se zahraničními zástupci filmové branže a mezinárodních 

festivalů. Filmy společnosti se objevují na významných mezinárodních festivalech. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Smečka – Tallinn 2020 

Evidenční číslo projektu 4092/2020 

Název žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Propagace českého kinematografického díla 

Název výzvy Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo 

při nominacích na mezinárodní ceny 

Číslo výzvy 2020-5-1-1 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Agáta Pilátová 

Datum vyhotovení 12. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Podstatu projektu tvoří zabezpečení účasti hraného filmu Tomáše Polenského 
Smečka na Mezinárodním filmovém festivalu v estonském Tallinu – v sekci 
soutěže filmů pro děti a mládež, a uskutečnění této účasti.  
Akcent projektu i hlavní položkou rozpočtu je veřejná prezentace filmu na 
festivalu, tj. především propagace snímku.   
 
Silnou stránkou projektu je sám film Smečka. Jde o jeden z mála českých 
filmových počinů pro citlivou cílovou skupinu diváků – pro teenagery. Film je 
sympatickým, přes některé nedostatky v podstatě zdařilým tvůrčím počinem. 
Svědčí o tom reakce kritiky, ohlas diváků i úspěchy na domácích a 
mezinárodních festivalech. Byl uveden již na několik domácích i zahraničních 
akcích, a na Zlín Film Festivalu získal zvláštní uznání poroty. Má tedy potenciál 
uspět i na plánovaném MFF v Tallinu. 
Stručné hodnocení filmu: 
Příběh má rockový rytmus a spád; dokáže udržet napětí. Dotýká se důležitých 
témat generace „náctiletých“ a nenatírá je na růžovo. Poctivě nastoluje problémy: 
nelítostnou šikanu, vztah rodičů a dospívajících potomků, milostné vzplanutí.  
 
Za slabší stránku projektu, tak jak byl předložen, považuji, že se věnuje filmu 
samotnému méně, než si zaslouží.   
Patrně by také stálo za pokus pro projekt získat podporu i z jiných zdrojů, 
namátkou uvádím např. Zlínský kraj, kde byl film natáčen.   
 Projekt je vcelku dobře připraven, alespoň pokud lze dikce žádosti posoudit. 
Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem žadatele - 8Heads Productions i členů 
realizačního týmu, z nichž se všichni podíleli mj. i na mezinárodních akcích, lze 
předpokládat, že projekt může být uskutečněn v předpokládané podobě.  
V této chvíli (říjen 2020) je však zcela nejisté, zda se v koronavirové krizi 
festival v Tallinu v původní podobě vůbec uskuteční, a zda na něj budou moci 
účastníci odjet.  
(V této expertize však pracuji s předpokladem, že festival bude, pokud ne 
v obvyklé podobě, alespoň on line.)       

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Umělecká a programová kvalita projektu  

Účast na festivalu / na udílení cen 
Film Tomáše Polenského Smečka patří k veskrze pozitivním počinům české 
kinematografie roku 2020. Téma, umělecký záměr i cílová skupina, a niž se 
zaměřuje, jsou sympatické a přínosné. Včetně přiměřené délky (90 minut). 
Navíc jde o debut autora v hraném filmu, což je vzhledem k dosaženému 
výsledku také sympatické.  
Smečka se odehrává v prostředí hokejových dorostenců.  
Příběh je svižný, má rockový rytmus, až do konce dokáže udržet napětí. Dotýká 
se důležitých témat generace „náctiletých“ a nenatírá je na růžovo: šikana, 
složitý vztah rodičů a dospívajících potomků, konflikt sportovních ambicí a 
zdravotního stavu; mladá láska atd. Snímek se v roce 2020 úspěšně uvedl na 
několika domácích i zahraničních filmových festivalech, na tom zlínském získal 
Zvláštní uznání mezinárodní poroty za herecký výkon hokejového týmu (ve 
filmu se jmenuje Vlci).  Na některé plánované zahraniční akce kvůli pandemii 
nedorazil. 
Talinský festival je pro další prezentaci snímku i propagaci české 
kinematografie jednoznačně vhodným prostředím; jde o festival kategorie A, 
který věnuje velkou pozornost filmům pro děti a mládež. 
Propagační strategie v tohoto snímku Smečka na tallinském festivalu je v textu 
žadatele pojednána nejen pro běžnou podobu konání festivalu, tedy s fyzickou 
účastí (delegace k filmu je jmenovitě uvedena), ale i pro případ konání festivalu 
on line. V obou případech lze předpokládat, že uvedení filmu na festivalu bude 
přínosné pro propagaci tohoto snímku i českých filmů vůbec. Včetně otevření 
distribučních možností v pobaltských státech, ve Finsku, Polsku, Německu atd.    
 
Pořádání akcí propagujících českou kinematografii 

 
Mezinárodní filmový festival v Tallinu je respektovaným evropským i 

světlovým festivalem, osvědčil se i jako úspěšná platforma pro prezentaci 

českých filmů v zahraničí. Je také důležité, že festival věnuje pozornost i 

pracovním setkáváním filmových profesionálů (industry program).  

Soudě podle dosavadního příznivého ohlasu Smečky (např. kladné přijetí na Zlín 

Film Festivalu v září tr.) má snímek potenciál zaujmout odbornou porotu i 

diváky. A jak řečeno výše, i získat distributory pro uvedením v dalších zemích. 

Projekt žadatele tyto i další skutečnosti podrobně analyzuje a stejně jako 

samotný festival počítá s on line variantou.  
 

Právě tato možná (či (pravděpodobná) virtuální varianta festivalu, a tedy i účasti 

českých filmů na něm, může pro budoucnost přinést kromě ztrát i nálezy -  

inovace, kterých pak lze využít i v dalších letech a v normální době.  

Současné zkušenosti, byť získávané kvůli dnes nepříznivým epidemiologickým 

okolnostem, mohou totiž v příštích letech obohatit formy účasti filmů na 

festivalech a jejich prezentaci divákům. Současné zkušenosti zároveň svým 

způsobem vedou k většímu využívání nových technologických možností. A 

jejich prostřednictvím pak k zvyšování zájmu diváků o filmy.  
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Projekt žadatele to ostatně naznačuje.    
 

 
Předložený projekt splňuje kulturní i výchovné cíle zejména tím, že je věnován 
kvalitnímu českému filmu; Smečka je zacílena na generaci mladých lidí, kteří 
se už léta zrovna nehrnou do kin. Smečka má předpoklady, aby získalo nové 
filmové diváky. Což platí i v mezinárodním měřítku.  
Práce na přípravě a realizaci účasti filmů na mezinárodní filmové akci je sice 
časově limitována, ale má v zásadě dlouhodobý charakter.  
Mezinárodní přesah je dán charakterem projektu – jde o účast filmu na 
zahraničním festivalu.   

 
 

 

2. Personální zajištění projektu  

 
Realizační tým projektu se skládá z trojice profesionálů, kteří mají pro tuto 
práci vzdělání i dostatečné profesní zkušenosti. Juliette Sichel je producentka, 
působila mj. v tvůrčím týmu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 
a má zkušenosti i z dalších mezinárodních i domácích filmových akcí.  
Jan Froněk je odborník zejména na informační technologie a marketing. 
Gabriela Zajícová je zkušená a osvědčená P. R, manažerka (MFF Karlovy 
Vary, Anifest a Anifilm, Festival francouzských filmů).  
Složení týmu tedy zaručuje kvalitní realizaci projektu.  
Produkční společnost 8Heads Production (vznik 2010) má za sebou řadu 
mezinárodních projektů, ve své činnosti se cíleně zaměřuje na spolupráci se 
zahraničními produkcemi a také v této oblasti má rozsáhlé zkušenosti.      
 
 
 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii  

Přínos projektu pro českou příp. zahraniční kinematografii byl zmíněn 
v předchozích odstavcích. Lze jen zdůraznit, že hodnota projektu je dána 
především solidní kvalitou filmu Smečka a v neposlední řadě i skutečností, že 
snímek vznikl v koprodukci se zahraničními kinematografiemi (vedle ČR také 
Slovensko a Lotyšsko); firma žadatele se na koprodukce zaměřuje.  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  

 
Žádost o příspěvek je zpracována na dobré úrovni, srozumitelně a přesvědčivě 
vyargumentována. I s ohledem na současnou mimořádně nepříznivou situaci 
(nejen) filmových festivalů.  
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5. Rozpočet a finanční plán  

 
Rozpočet je zpracován přehledně, jednotlivé položky jsou odůvodněné.  
Výše nákladů přiměřená. 
Rovněž výše požadované podpory je přiměřená a odpovídá pravidlům.  
Pouze se domnívám, že účast filmu na zahraničním festivalu mohly podpořit i 
jiné subjekty, například regionální, kde se film natáčel, nebo aspoň se o to 
žadatelé mohli pokusit. Ale uznávám, že v současné krizové době to je patrně 
zvlášť obtížné, ne-li nemožné.  
 
(Poznámka k rozpočtu: Nedovedu zcela posoudit, jaké rozpočtové změny 
nastanou v případě, že festival v Tallinu se bude muset uskutečnit zcela nebo 
částečně on line.)     
 

 

6. Realizační strategie  

 
Postup realizace je propracován pro „normální“ dobu realisticky a poskytuje 
představu, jak by mohl být uskutečněn. V této chvíli však nelze tušit, co přijde 
a jak vývoj pandemie ovlivní přípravy i realizaci předpokládaných postupů a 
průběhu projektu.  
 
(Možná by bylo dobré, nebo aspoň přinejmenším zajímavé, kdyby žadatel 
dodatečně připojil aktuální komentář, jaký je stav připrav účasti na festivalu a   
vyhlídky festivalu vůbec. Případně, jak probíhal virtuálně. Rozhodnutí o 
podpoře to jistě nemůže ovlivnit - a ani by nemělo -, ale pro filmařskou i 
„festivalovou“ branži by to mohlo být třeba podnětné.)     
 
 

7. Kredit žadatele  

Desetiletá činnost žadatele, slušná řádka filmů, které firma produkovala, jsou 
zárukou věrohodnosti projektu i možnosti realizace.  
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