Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Muž zbavený tíže, Praha - Paříž

Evidenční číslo projektu

3417 - 2019

Název žadatele

Josef Cíeařovský

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

26.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatel předložil materiály popisující představu zajištění vzniku dlouhometrážního díla,
které je věnováno postavě Kamila Lhotáka.
Velmi podrobně je tento proces popsán v přiloženém Treatmentu, který ukazuje míru zaujetí pro
toto velmi působivé téma.
Tento materiál ale otevírá otázku souvisejících s faktem, že pan Kamil Lhoták zemřel dne
22.10.1990
Přiložené materiály se ale nezmiňují ani jedním slovem o způsobu řešení této situace či o
stávajícím stavu. Pouze v rozpočtu lze dohledat zmínku u určitých nákladech na preexistentní
dílo.
Dále je zde několik nejasností a rozporů např. mezi komentáři a harmonogramem výroby,
v samotném rozpočtu a i ve vztahu na finanční plán. O všech těchto záležitostech se zmiňuji
v podrobné části.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předložené materiály v oblasti realizace a produkce neodpovídají materiálům z oblasti
literární přípravy.
V komentáři dochází k rozporu ohledně termínu distribuce. Komentář uvádí rok 2020,
harmonogram 2021.
V přílohách není produkční představa, jak realizovat 30FD za podmínek nastavených
rozpočtem. V komentáři č. 6 Lokace je popsán postup realizace hlavního obrazového materiálu,
ale není tam komentář o natáčení mimo ČR, které lze dovodit z nákladů na ubytování a cestovné
štábu mimo území ČR a ze smlouvy s AJG.
Tato smlouva uvádí několik dat : dokončení díla do 31.8.2019, práce k výstavě mezi dny
23.6.2019 – 6.10.2019. Není připojen žádný komentář o projednaných změnách dle
harmonogramu výroby a pokud je tato smlouva platná, potom byly práce zahájeny před
podáním žádosti, což je rozpor s regulemi EU. ????
V přílohách je čestné prohlášení žadatele o autorství.
Součástí představeného obrazového materiálu jsou umělecká díla titulní postavy, která,
v obecném pohledu, ale nejsou volně použitelná do AVD. Žadatel nepředložil žádné informace
o vztahu k této licenci na užití v uvedeném AVD a k právu na veřejné uvádění. Lze akceptovat,
že jde o dokumentární film a tak charakterizovat toto užití jako citaci, ale není jasné, zda-li by
takto použitá díla prošla třístupňovým testem.
Současně zde ovšem zůstává otázka neporušení osobnostních práv autora výtvarných děl a jeho
případných dědiců
Znalosti o současném stavu jsou důležité pro správné posouzení oprávněnosti toto AVD
realizovat. Předložené materiály však nemají o tomto stavu žádné informace.
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet v předložené podobě neodpovídá pravidlu, které je uvedeno pro informaci i ve
formuláři žádosti. Cituji:
Sloupec A - plánovaný výrobní rozpočet kinematografického díla

Pokud žadatel neobdržel dotaci v okruhu vývoj kinematografického díla, bude výrobní rozpočet A totožný se sloupcem B i v rozpočtových kapitolách p
V případě, že žadatel neobdržel účelovou dotaci ze Státního fondu kinematografie či Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, m
součástí výrobního rozpočtu náklady v okruhu vývoj kinematografického díla.

Pokud žadatel obdržel dotaci v okruhu vývoj kinematografického díla, snižuje vývojové položky ve sloupci A oproti celkovému rozpočtu (ve sloupci B)
ve které je vyúčtoval Státnímu fondu kinematografie v rámci projektu vývoje, popřípadě je plánuje vyúčtovat, pokud ještě vyúčtování neodevzdal. (Př.:
jsou kompletní plánované náklady na tvorbu scénáře 600 tis. Kč, ve vyúčtování dotace na vývoj žadatel vyúčtoval 400 tis. Kč, má už možnost uvést ve
ve výrobním rozpočtu pouze 200 tis. Kč.)
Sloupec B - kompletní plánovaný rozpočet kinematografického díla (vývoj i výroba)

Žadatel vyplňuje tento sloupec vždy z důvodu kontrolních mechanismů Státního fondu kinematografie (kompletní plánovaný rozpočet filmu při podání
o podporu kinematografie musí být ve stejné struktuře jako kompletní plánovaný rozpočet pro účel filmové pobídky).

Jeho vnitřní struktura je velmi omezená až na samou hranici únosnosti a vzhledem k tomu,
že je zde předkládána teorie, jak natočit ve 30 dnech materiál pro 70 minut je absence
komentáře k rozpočtu stavem, kdy není možno to považovat za realistické. Je nutno
podotknout, že komentář se věnuje jediné položce 25 – 08 Animaci.
Jak jsem uvedl v předcházející části, nikde v explikaci není zmínka o aktivitách v zahraničí,
přesto je v rozpočtu poměrně vysoká částka 163 125,- vyhrazena pro ubytování mimo ČR a
letenky.
Chybou je, že není rozpočtován poplatek Fondu
Jsou některé další položky, které lze považovat za podhodnocené (datamanagement), ale
v kontextu s otázkou, zda-li jsou tyto položky s DPH či nikoliv, je to nepodstatné.
V rozpočtu je cca 911 000,- Kč v nákladech, u kterých lze předpokládat, že budou
realizovány dodavateli, kteří jsou plátci DPH. Vzhledem k tomu, že žadatel není plátce DPH,
mohou nastat dvě možnosti.
A- uvedené částky jsou s DPH, potom Finanční plán odpovídá Rozpočtu, ale ještě více
snižuje reálnost realizovat tento projekt za takto vyčleněné prostředky.
B- uvedené částky jsou bez DPH, potom Finanční plán není zabezpečen částkou cca
191 000,- Kč.
Položka 1.1. ve Finančním plánu – smlouva s AJG – má svá časová kritéria, a pokud byla tato
kritéria splněna, byly práce zahájeny před podáním žádosti. Pokud nebyla kritéria splněna,
není doloženo v jakém stavu je vztah v současnosti a je-li smlouva platná.
Položka 7.2. věcný vklad producenta není doložena, jaké materiální zázemí z majetku
producenta vstupuje do výroby a v jakých obvyklých cenách. Je vysoce pravděpodobné, že
jde o odloženou platbu pokrývající režijní náklady a Production Fee. To je ale finanční vklad
a patří do položky 7.1
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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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Zamýšlený dokument má být portrétem Otty Katze alias André Simona, odsouzeného v 50.letech
k trestu smrti v procesu Slánský a spol. I když se jedná o veskrze záporného „hrdinu“, jeho životní
příběh je fascinující a působivě odráží „velké dějiny“ v období 30. až 50.let 20.století s nástupem
fašismu a komunismu. Prolínání těchto dvou dějových linií má silný dramatický potenciál. Projekt
charakterizuje pečlivý sběr materiálu a detailní znalost zvolené látky, a to i v širším kontextu. Záměr
odhalit na konkrétních faktech zlo, které v sobě skrývají totalitní ideologie, je záslužný, a to především
v současnosti, kdy se znovu stává aktuální lživá propaganda nazývaná dnes fake news. Jelikož dnes
už prakticky neexistují žádní živí svědkové Katzova osudu, je rozhodnutí vystavět projekt na jeho
fiktivní „zpovědi“ vhodnou volbou, která zároveň vnáší do projektu silný hraný prvek. Značnou část
filmu tudíž tvoří Katzův osobní monolog, doplněn ovšem ještě neosobním komentářem, což není
zrovna nejšťastnější rozhodnutí. Vše je obrazově ilustrováno dobovými fotografiemi a archivy včetně
ukázek z dokumentárních i hraných filmů, podkresleno ještě pečlivě vybranou dobovou hudbou. Ve
scénáři je ale obrazový doprovod používán často příliš mechanicky, o čemž svědčí i ne příliš
přesvědčivý teaser. Matoucí je také, že komunisty na smrt odsouzený hlavní protagonista vede svůj
„monolog“ v pohodlí své pracovny. Katzův život je velice bohatý na události, působil také
v Hollywoodu. Autor chce toto období ilustrovat také použitím ukázek ze snímků jako Casablanca
nebo Hlídka na Rýně. Je si ale sám vědom, že práva k nim nebude nejspíš možné získat. Nahradit je
mají fragmenty fotografií spojené s komiksovými postupy. To ale projekt už předem handicapuje a
degraduje a naznačuje, že na tento problém s nedostupností archivů se může narážet častěji – a že
v původně zamýšlené formě může být projekt nerealizovatelný.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Autorem a režisérem projektu je Pavel Kačírek, jenž má na svém kontě řadu dokumentů i hraná díla
pro televizi. Jako chartista byl řadu let činný i jako producent Originálního videojournalu. Za kamerou
bude stát zkušený Jaromír Kačer, jenž je podepsán pod výraznými hranými filmy i osobitými
dokumenty. Dramaturgyní je Jana Hádková, která se dokumentu věnuje řadu let, a působí v ČT.
Střihačem je Petr Šváb, který žije v Kanadě, kde stříhal i režíroval několik filmů. Jeho společnost
Digital Motion Productions by se měla 10% podílet i na předloženém projektu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Svým tématem může film oslovit široké divácké spektrum a má díky němu také mezinárodní potenciál.
Z historicko-politického hlediska je téma významné nejen pro českou, ale i pro celoevropskou a
dokonce i celosvětovou společnost. Všude tam, kde jsou nebezpečné extrémistické myšlenky a
ideologie reinkarnovány, může připomenout, jaké nebezpečí v sobě skrýval fašismus i komunismus.
Svým zpracováním ale snímek nepřináší nic zásadně inovativního. Kanadský partner může zvýšit
mezinárodní potenciál filmu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Strana 2

Projekt získal podporu na vývoj, žadatelem ale byla tehdy společnost Mimesis, se kterou se autor / režisér
rozešel a smluvně vypořádal. Teď je žadatelem Cineart TV Prague zkušeného producenta Viktor Schwarze,
který má za sebou řadu úspěšných českých hraných i dokumentárních filmů. Rozpočet je vyčíslen na 3,5
mil Kč, což je vzhledem k tomu, že se má natáčet také v cizině, poměrně skromná částka. Režisér chce ale
toto natáčení realizovat v minimálním štábu. Nejvyšší položka rozpočtu je vyhrazená na nákup archivů. Ty
mají totiž tvořit zásadní část filmu. Vzhledem k tomu nemusí být uvedená částka 800 000 Kč dostačující.
Částka, která byla fondem vyplacena, nebude po dohodě na doporučení ekonoma fondu do financování
zahrnuta. Finanční plán obsahuje kromě podpory SFK ve výši 1,5 mil Kč (42,85% rozpočtu) a vlastního
vkladu žadatele ještě několik dalších zdrojů, týkajících se např. postprodukce nebo zapůjčení střižny. ČT,
která je uvedena mezi nimi, je zatím pouze v jednání. Projekt se bude ucházet také o filmovou pobídku.
10% rozpočtu by měl zafinancovat kanadský partner. Časový harmonogram s premiérou 15.2.2022 je
adekvátní. Potvrzen je zájem českého distributora – Cinemart (LOI přiloženo). Marketingová a distribuční
strategie jsou ale nastíněny pouze stručně. Uvažuje se i o alternativní distribuci (v knihovnách, kulturních
institucích), což je pro snímek dobrou volbou. Také kanadský partner chce film distribuovat na univerzitách
v Severní Americe.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Až zařve lev
3422-2019
Art Francesco s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
30.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Malá produkční společnost Art Francesco s.r.o. žádá o podporu filmu režiséra Jana Svatoše (Archa světel
a stínů (2018)). Projekt získal již podporu celkového vývoje ve výši 300 000Kč.
Jedná se o dokumentární pastiš napodobující středověké myšlení a soukromí krále Přemysla Otakara II. a
středověkého mnicha a cestovatele Odorika (ve skutečnosti se nikdy nepotkali), která má mít dle tvůrců
schopnost (cituji) nastavovat zrcadlo současné společnosti...
1.
2.

Hlavní silné stránky projektu jsou především souhra tvůrčího a realizačního týmu a nepochybné
zanícení nejen autora pro téma filmu.
Hlavní slabou stránkou projektu je kromě formálních chyb v rozpočtu, především dle mého zatím
dramaturgie, které ne zcela rozumím ani jako divák, ani jako producent.

3. Konečné hodnocení
Vzhledem k tomu, že umělecká stránka není předmětem této analýzy a český dokumentární film se obecně
z ekonomického hlediska jeví téměř vždy jako ztrátový, je plně na rozhodnutí Rady Fondu, zda je film i
vzhledem k již poskytnuté podpoře dostatečně připraven k výrobě, která má začít již 1.2.2020.

Udělení podpory Z ekonomické hlediska spíše

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

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
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je z formálního i ekonomického pohledu jasná a pochopitelná. Smlouvy jsou v zásadě standardní,
pouze režisér má celý honorář odložen až po realizaci poměrně značného producentova zisku 250 000 Kč.
Také je škoda, že projekt s podporou Fondu není schopen předložit standardní rozpočet, kde by nebyly
místo součtů indiferentní „hodnoty“…
Osobně nerozumím především autorské části plné metafor a obrazů a nastavených zrcadel, ale jak bylo
řečeno, tato část není předmětem ekonomické analýzy.
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Vzhledem ke zmíněným formálním chybám nelze rozpočet označit za transparentní. Nicméně většina
položek má svoji logiku i jsou ve vzájemném poměru. Spíš mu škodí chyby z nepozornosti (např.
Smlouva na scénář je na 120 000 Kč, ale součet všech položek činí 146 000 Kč.)
– Finanční plán je vícezdrojový a zatím velmi málo pokrytý (např. vlastní finanční vklad ve výši 474 525 Kč
je pokryt těsně před realizací z 18%). Podobně deklarovaný věcný vklad v celkové výši 1 484 500 Kč
se zdá být nadsazený (lze vysvětlit na slyšení). Na druhou stranu je vidět, že se producentka snaží
využít barterových dohod s dodavateli technologií (celkem 170 000 Kč) a tím filmu pomoci. Škoda, že
ČT poskytuje zatím jen opatrný LOI (800 000 Kč) a distribuci si chce žadatelka zajistit sama. Také
vzhledem k výši rozpočtu je otázka, proč producentka neuvažovala o filmových pobídkách?
2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie se zdá být nejpromyšlenější část žádosti. Je vidět, že tým absolvoval v minulosti
workshopy a snaží se dle nich analyzovat svůj produkt. Také jsou plánovány sympatické doprovodné
aktivity (tour se středověkým stanem) i crowdfunding. Osobně i nejsem jistý, zda plán s vlastní
distribuci je ideální, ale je vidět, že žadatelka i autor projektem žije. To dokazuje i spolupráce s jak
uznávanými historiky, tak pořadateli středověkých klání Living History.
3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Myslím, že kredit všech zúčastněných je na dokumentární film s hranými scénami dostatečný. Nicméně
např. právě deklarované přesvědčení, že lze i v tomto případě použít podobnou formu jako u
předcházejícího úspěšného projektu (založeného na exkluzivních filmových archiváliích) ukazuje na
přeci jen menší tvůrčí zkušenost a tedy určité riziko.
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Expertní analýza
Název projektu

Až zařve lev

Evidenční číslo projektu

3422-2019

Název žadatele

Art Francesco s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

21. I. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Celovečerní dokumentární feature „Až zařve lev“, ve kterém se setkávají český král Přemysl Otakar II.
a františkánský mnich českého původu Odorik, jenž se dostal až na dvůr tatarského vládce, přináší
nový pohled na český a evropský středověk. Jedná se o ambiciózní projekt, který zaujme netradičním a
kreativním přístupem. Z předloženého materiálu je zřejmý osobní vztah autora / režiséra k látce a její
hluboká znalost. Cenné jsou i aktuální přesahy do současnosti. Zajímavá forma umožňuje volnější
fabulaci při popisu setkání obou středověkých postav ztvárněných herci. Silná vizuální stránka je
zřejmá z traileru i fotografického materiálu, a netradiční dramaturgie kloubí vícero významových a
narativních rovin. Látka má silný zahraniční přesah, jedná se o evropský projekt, který překračuje
hranice České republiky. Svým neobvyklým zpracováním a stylem přináší inovaci do domácí, ale i
evropské tvorby.
Duší projektu je režisér a scenárista Jan Svatoš, jenž má na svém kontě vedle řady kratších dokumentů
úspěšný celovečerní dokumentární debut Archa světel a stínů, který získal řadu mezinárodních ocenění a
byl uveden i v českých kinech. Podporuje ho silný tvůrčí tým. Žadatelem je relativně mladá společnost Art
Francesco, jejíž členové ale spolupracují s režisérem už delší dobu. Žadatel stojí i za úspěchem Svatošova
oceňovaného debutu, jenž také sám distribuoval. Podobnou strategii s jasně definovanou diváckou skupinou
a promyšleným marketingem s mnoha kreativními nápady chce uplatnit i u tohoto projektu. Jedná o
výjimečně kvalitně připravenou žádost, která neopomíjí žádný aspekt projektu, a to od důsledného průzkumu
realizace, rešerší, průzkumu lokací až po nápadité financování, založeno na mnoha zdrojích včetně např.
úspěšného crowdfundingu. Jako hlavní partner je potvrzena ČT (LOI). Žadatel ale získal i mnoho dalších
partnerů. Díky tomu tvoří požadovaný příspěvek SFK ve výši 600 000 Kč pouze 14,78% rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Jedná se o ambiciózní a originální dokumentární projekt, který zaujme netradičním a kreativním
přístupem. Z předloženého materiálu je zřejmý osobní vztah autora / režiséra k látce, českému a
evropskému středověku, a také hluboké znalosti o ní. Projekt přináší nepříliš zpracované téma a
opomíjenou nebo dosud zjednodušeně interpretovanou postavu českého krále Přemysla Otakara II. a
prakticky neznámou postavu františkánského mnicha částečně českého původu Odorika, který se
dostal až na dvůr tatarského vládce. Nejedná se přitom o žádnou ilustraci čítankového typu, spíše
naopak: film přináší neobvyklý portrét středověkého světa bez obvyklého zjednodušování, řadu
neznámých detailů a také historických paradoxů a sporných momentů z vlády Krále železného a
zlatého. Cenné jsou i aktuální přesahy do současnosti a paralely s ní. Zajímavá forma – dokumentární
žánr feature – umožňuje volnější fabulaci při popisu setkání obou středověkých postav ztvárněných
herci. Silná vizuální stránka s použitím střídání černobílého a barevného obrazu a kombinace
s dokumentárními záběry ze současnosti je zřejmá z traileru i fotografického materiálu. Kvalitní
zvukovou stránku slibuje spolupráce s hudebníky, kteří se inspirují středověkou hudbou (Jaroslav
Krček / Musica Bohemica, Jan Šikl). Evidentní je velice podrobný a kvalitní sběr materiálu, domluvená
je spolupráce s řadou domácích i zahraničních institucí i konkrétních odborníků na dané téma. Cenný
je důraz na věrohodnost a faktografickou věrnost. Netradiční dramaturgie je inspirovaná středověkou
mozaikou a kloubí vícero významových a narativních rovin.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Duší celého projektu je režisér a scenárista Jan Svatoš, jenž má na svém kontě už řadu menších
dokumentů většinou natočených pro ČT a také úspěšný celovečerní dokumentární debut Archa světel a
stínů, který získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech a byl uveden i v českých kinech. Podporuje
ho silný tvůrčí tým. Kameramankou filmu je Romi Straková, která s režisérem dlouhodobě spolupracuje a
natočila s ním už 10 snímků. Dobrá je volba dramaturga, zkušeného dokumentaristy a pedagoga, profesora
Rudola Adlera. V žádosti je uvedeno i několik českých i italských odborných konzultantů, nebo také zvukař,
2 hudební skladatelé a 2 střihači. Ambiciózní je výběr herců, kteří propůjčí své hlasy hlavním postavám
(Igor Bareš, František Němec, Dana Kolářová).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt má neobvykle široký mezinárodní rozměr, který je daný zvolenou látkou: bude se natáčet
nejen v České republice, ale také v Rakousku, Slovinsku, Itálii, Švýcarsku a Francii. Tam všude vedou
stopy českého krále a mnicha Odorika. Látka má silný zahraniční přesah, jedná se o evropský projekt,
který překračuje hranice České republiky a pojednává o středověké i současné Evropě s její
výjimečnou idejí „o jedinečnosti v jinakosti“. Svým neobvyklým zpracováním a stylem přináší inovaci
do domácí, ale i evropské tvorby.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je relativně mladá, ale ambiciózní společnost Art Francesco, založena právně v roce 2015. Její
majitelé a jednatelé ale spolupracovali s režisérem už delší dobu. Sám žadatel se v žádosti charakterizuje
jako „rodinná firma“, která se věnuje především režisérovým filmům. Jako garanti projektu jsou uvedeny
Ivana Buttry, která je kmenovou dramaturgyní společnosti, a také kameramanka Romi Straková. Žadatel
stojí také za úspěchem Svatošova oceňovaného celovečerního debutu, jenž se rozhodl také sám
distribuovat (a to docela úspěšně: 4 643 diváků v rámci 141 projekcí po celé ČR). Snímek byl distribuován
také alternativní formou, a podobnou strategii s jasně definovanou diváckou skupinou a promyšleným
marketingem s mnoha kreativními nápady (např. turné Filmového stanu nebo merchandising) chce žadatel
uplatnit i u předloženého projektu. Je nutné říct, že se jedná o excelentně připravenou, detailní a dobře
strukturovanou žádost, která neopomíjí žádný aspekt projektu, a to od důsledného průzkumu realizace,
rešerší, průzkumu lokací až po nápadité financování. Rozpočet je vyčíslen na 4 miliony, což není vzhledem
k charakteru a náročnosti projektu a natáčení i v zahraničí mnoho. Financování je založeno na mnoha
zdrojích včetně např. úspěšného crowdfundingu. Jako hlavní partner je potvrzena ČT (LOI). Žadatel ale
získal i mnoho dalších partnerů. Díky tomu tvoří požadovaný příspěvek SFK ve výši 600 000 Kč pouze
14,78% rozpočtu. Z projektu navíc vedle neobvyklé profesionality čiší osobní nasazení a nadšení a žadatel
je určitě schopný realizovat ho a dotáhnout do úspěšného konce. Tomu odpovídá i harmonogram
s plánovanou premiérou v březnu 2021.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Miluj generály

Evidenční číslo projektu

3423-2019

Název žadatele

D1film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

2. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Dokumentární „road-movie“ (autorova charakteristika) z bývalé Barmy, o tamním, zejména politickém životě
za poslední čtvrtstoletí, tak lze hodně zjednodušeně vnímat žadatelovu charakteristiku chystaného
dokumentu. Autor a producent Vít Janeček v Myanmaru dlouhá léta působí jako externí pedagog a po celou
tu dobu tam také sbírá materiál a navazuje kontakty, které mají být zužitkovány v tomto filmu.
Samotný projekt se rodí již delší dobu. Poprvé jsem se s ním setkal (ve formě žádosti o podporu na vývoj)
na jaře roku 2017. Tehdy předpokládal producent celkové náklady na film o cca 130% vyšší, než
předpokládá nyní, což svědčí o zásadních změnách v celém projektu.
S penězi také částečně souvisí slabé stránky projektu, kam patří některé nejasnosti ve finančním plánu, viz
dále a také komplikovaná možnost posoudit rozpočet vzhledem k tomu, že absolutní většina položek je
kalkulována pouze jako paušál bez podrobnějšího komentáře.
Mezi silné stránky projektu je rozhodně možné zahrnout autorovu znalost prostředí a osobní zkušenost
s tamním policejním systémem, to je také důvodem, proč projekt doporučuji k udělení podpory.

.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Nerozumím finančnímu plánu. Projekt již dostal od fondu podporu na vývoj ve výši 300.000,-, o dalších
1.300.000,- producent žádá nyní, ale podle finančního plánu je předpokládaná celková částka od fondu
jenom 1.300.000.
Podobná situace je se Slovenským audiovizuálným fondem, který podpořil vývoj (10.000,- € - Rozhodnutia
riaditěľa č. 14/2017), ale v současné žádosti o této podpoře a její výši není zmínka. Také v rozpočtu nelze
tuto částku, na rozdíl od podpory ze strany našeho fondu, vystopovat. Naopak, ve finančním plánu je
uvedena částka 900.000,-, na kterou teprve bude podána žádost (podzim 2019).
Plnění ze strany ČT ve výši 400.000,- + 350.000,- není nijak specifikováno. Bude podána žádost, nebo je již
dohodnuto? Pokud je již dohodnuto, pak postrádám LOI od ČT.
Podobně ani jeden zahraniční zdroj v celkové výši 280.000,- není ničím doložen.
Vklad z vlastních zdrojů producenta bývá zvykem doložit čestným prohlášením.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Výrazný posun oproti minulé žádosti nastal v rozpočtu. Minulá žádost číslo 1734 předpokládala celkové
náklady na realizaci ve výši cca 9 mil. a současný odhad celkových nákladů je 3.980.000,-.
Z předloženého materiálu nejsem schopen posoudit, zda 20 natáčecích dnů bohatě stačí, protože vše je již
za ty roky příprav dokonale domluveno a připraveno, nebo zda je potřeba minimálně 30 dnů, protože, „tam“
nelze spoléhat na nějakou předem danou domluvu. Zmiňuji se o tom proto, že počet natáčecích dnů
zásadním způsobem ovlivňuje celkové náklady.
Producent ve svém „komentáři“ k rozpočtu říká, že „Rozpočet je realistický, ve spodním pásmu běžných
rozpočtů pro takovýto projekt“ a že „žádná z položek se nevymyká běžným postupům, proto necítíme
potřebu dalšího komentáře“. To je dost absurdní způsob komentáře.
K tomu nemám co dodat. Posuzovat „paušály“ za těchto podmínek je zbytečné.
.
Finančnímu plánu se již věnuji v přechozí kapitole.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel kalkuluje 36 natáčecích dnů a to přesto, že značná část materiálů (osobní archiv a předtáčky) je již
v tuto chvíli hotova a na místě samém v Myanmaru jsou známy lokace i osoby, které se mají v dokumentu
objevit.
Co se týká následného užití hotového dokumentu, autor sám upozorňuje na momentální problematické
přijetí dokumentu z Myanmaru zahraničními producenty a distributory. Absence písemně projeveného
zájmu ze strany ČT a RTVS může být toho také dokladem.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel, autor a režisér Vít Janeček spolu se svojí ženou a v tomto případě i kameramankou a
koproducentkou Zuzanou Piussy představují zkušené dokumentaristy, kteří již získali za svoji filmařskou
práci ocenění. Film Ivetka a hora získal na 12. MFDF Jihlava cenu pro nejlepší český dok. film 2008.
Zuzana Piussy získala v roce 2013 cenu Andreje „Nikolaje“ Stankoviče za film Křehká identita.
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Expertní analýza
Název projektu

Miluj generály

Evidenční číslo projektu

3423-2019

Název žadatele

D1film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

Datum vyhotovení

9. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Celovečerní dokumentární film Miluj generály je projektem autorsko-producentské dvojice Zuzana Piussi Vít Janeček. Žadatelé předkládají věcný finanční plán, jehož naplnění se odvíjí dle případného zisku
podpory od Státního fondu kinematografie. Rozpočet je strukturován poměrně střídmě a ekonomicky.
Těžištěm projektu je silná látka s lidsko-právní tématikou. Vít Janeček má s barmskou realitou dlouhodobé
zkušenosti. Celý záměr prochází pozoruhodným a v průběhu let postupně stále inspirativnějším vývojem.
Kombinace těchto aspektů dává příslib vzniku neotřelého filmového díla. Autoři se mohou spolehnout na
podporu svých barmských kolegů a přátel. Čtenář si však musí určité okolnosti uvádět do kontextu sám. To
je na jednu stranu v pořádku, neboť je ideální, pokud i výsledné filmové dílo provokuje diváka k otevírání
nových hledisek v nazírání a k samostatnému zaujímání a rozvíjení osobních stanovisek. Na straně druhé
působí zpracování žádosti v určitých momentech tak, jako kdyby žadatelé podvědomě počítali s tím, že
čtenáři mají o jejich projektu již jisté povědomí. Ryze filmová vize projektu mohla být v žádosti rozvedena
přesněji a jasněji. I přes tuto drobnou kritickou výhradu ke způsobu zpracování žádosti doporučuji projekt
jednoznačně k podpoře a věřím, že jej autoři v průběhu osobního slyšení před Radou obhájí.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Těžiště látky představuje silný lidsko-právní příběh, který posouvá individuální zkušenost barmského
disidenta do obecnějších rovin úvah o lidském údělu. Autoři přitom sledují dvě linie: a/ minulost, která
referuje o disidentově věznění, b/ přítomnost, jež podává obraz reality disidentovy nucené emigrace.
Jednotlivé skutečnosti a detaily související s disidentovým životním příběhem jsou velmi přesvědčivé a
působivé, místy až dech beroucí. Nicméně způsob, jakým jsou materiály v žádosti předloženy, odkazuje
spíše nežli k zamýšlené filmové formě ke shrnutí jednotlivých faktů a působí, jako kdyby se autoři
spokojovali s odvyprávěním daného příběhu. Čtenář musí vynaložit jisté úsilí, aby se dokázal
prostřednictvím předložených materiálů zorientovat v příběhu, respektive v selekci, kterou si autoři pro
filmové zpracování zvolili. O postulovanou uměleckou kvalitu projektu nemám ale vůbec obavy, za oba
autory mluví jejich výborné renomé a dlouholetý přínos na poli dokumentárního filmu. Látka představuje
intenzívní a inspirativní příběh s obecnými přesahy; právem lze předpokládat, že v něm Vít Janeček zúročí
své letité osobní zkušenosti s barmskou realitou. Jedná se o projekt, který je připravován dlouhodobě a jeho
cennými osobními zkušenostmi dotvářená podoba dává výrazný příslib vzniku zralého a důležitého
filmového díla.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění projektu je na vysoké profesní úrovni. Zuzana Piussi a Vít Janeček patří k předním
tvůrcům současného česko-slovenského dokumentu. Oba působí jako producenti i autoři. Tvůrčí tým
doplňuje kvalitní a renomovaný dramaturg Martin Ryšavý. Kladně hodnotím také fakt, že kameramanem
filmu je barmský rodák – žák Víta Janečka. Toto spojení dává hluboký smysl s ohledem na Janečkovo
dlouhodobé angažmá v Barmě.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Přínos projektu spatřuji v tématu a v jeho přesazích. Zobrazuje jedinečně intenzívní lidskou zkušenost čelící
tváří v tvář politické perzekuci. Janeček těží ze své dlouholeté zkušenosti s barmským prostředím, ve
kterém působil jako filmový pedagog. Projekt má potenciál rezonovat také na mezinárodní úrovni – autoři
cílí na uvedení v rámci IDFA. V tuzemském prostředí se projekt skrze svůj lidsko-právní apel dramaturgicky
hodí pro festival Jeden svět.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Kredit žadatele považuji za zcela dostatečný. Projekt je po dramaturgické stránce připraven k realizaci.
Vít Janeček využívá svých profesních kontaktů a sítě přátel v Barmě. Žádost nicméně nepodává o této
spolupráci více detailnějších informací. Autoři předpokládají podporu České televize. Žádost však

Strana 2

prozatím ještě neobsahuje doporučující dopis pro deklaraci spolupráce. Pro naplnění relativně střídmého
finančního plánu je stěžejní podpora Státního fondu kinematografie a sesterského fondu na Slovensku.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Planeta PRAHA

Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

3424 - 2019
KULI Films s.r.o. Radim Procházka
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020 – 2 - 2 - 8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
25.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Film úzce navazuje na předchozí úspěšný / 100.000 diváků/ celovečerní dokument Planeta Česko.
Jedná se o přírodopisný film skládající se ze zajímavých malých,často časosběrných etud, z pražského
rostlinného a živočišného prostředí / rostlin,ptáků atd./.
Autoři námětu jsou Jan Hošek,Martin Polák a Radim Procházka,kteří se rovněž ujali hlavních tvůrčích pozic
filmu. Po developmentu v roce 2019 a po objemném natáčení / 400 filmovací dnů/ v letech 2020-21 má být
dokončen 28.2.2022. Plánovaná premiéra 23.3.2022.
Film má být realizován v česko /80%/,slovensko /10%/ a rakouské /10%/ koprodukci.
Rozpočet projektu je 23,344.740Kč a žádost o podporu Fondu 2 miliony Kč.
Film je v současnosti zafinancován ze 29% . Navržené finanční zdroje jsou v žádosti podrobně popsány a
jsou reálně naplnitelné. Rovněž producentská strategie a marketingové úvahy jsou promyšlené.
Žádost obsahuje řadu doporučujících výpovědí / pražské samosprávy, organizací a rež.Jana Hřebejka/ .
Nevýhodou projektu je na dokument relativně vysoký rozpočet,dlouhá doba realizace a to zejména natáčení
ve 4 ročních obdobích - 400 filmovacích dnů.
Vzhledem k úspěch předchozího filmu, ověřené zkušenosti autorů v daném žánru, reálným předpokladům
zafinancování a vysokému profesnímu kreditu žadatele,
DOPORUČUJI Fondu poskytnou projektu podporu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je promyšleně a pečlivě zpracována. Obsahuje všechny požadované přílohy a dostatek informací
pro vypracování ekonomického posouzení.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet ve výši 23 344 740 Kč je pečlivě zpracován v obvyklé kalkulační skladbě a cenách.
Přímé náklady jsou 19,347.980 Kč. Vývoj 380.000Kč , lokace 590.000kč, poměrně drahá obrazová
postprodukce 1,569.500 Kč a přes zdůvodněnou dobu realizace, přece jen pokládám honoráře režiséra
2,500.000 Kč a kameramana 2,350.000 Kč na dokumentárním filmu za nadnesené .
Finanční zdroje asi reálně možné i když neobvyklá podpora norských fondů – 8 milionů Kč, by zasloužila
více informací. Podpora českého Fondu 2 mil.Kč a pobídka 3 miliony Kč jsou adekvátní.
Vklad žadatele 1 milion Kč.,sponzoři 2,362.000 Kč.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie,marketingové a distribuční úvahy producenta , které jsou v žádosti podrobně
popsány, pokládám je za věrohodné.
Rozsáhlé smluvní přílohy orgánů státní správy Hlavního města Praha, ČT a dalších organizací, dokladují
reálnou možnost zafinancování a vstřícnou spolupráci
Distributorem filmu je Aerofilm s.r.o.,který je dlouhodobým partnerem producenta a rovněž tak slovenský a
rakouský koproducent.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
MgA Radim Procházka * 1975 “je absolventem katedry dokumentu FAMU, kde je dnes pedagogem a
účastníkem doktorandského studia. Založil filmovou společnost Produkce Radim Procházka kde natočil
řadu filmů jako např.debuty režisérů Víta Zapletala –Strach,Štěpána Altrichtera - Schmidke a letos
dokončený film rež.Bušty - Abcdefghchijk Jonestown a tři projekty s režisérem Karlem Vackem.
Poslední šesti dílná esej Komunistická siť anebo zastupitelská demokracie - byla prezentována v Jihlavě a
bude uvedena letos na festivalu v Rotterdamu.
V roce 2019 ,vzhledem k ukončení spolupráce s rež.Robertem Sedláčkem, založil Radim Procházka
novou společnost Kuli Fllm s.r.o.,kam přeložil své zázemí a rozpracované projekty jako např.vývoj
celovečerního loutkového filmu Petra Vodičky – Babu v nočním městě V současné době má dále
rozpracované projekty, mimo Planeta Praha, animovaný film Jana Cechla –Lawrense z Moravie, autorský
film Lukáše Mastera – V bouři a větrech, minoritní účast na filmu Blouzníci – Gyulm Nemese, a garantuje
distribuci filmů Petra Vodičky Vánoční svatba sněhuláka Karla, a film Jana Haluzy Prvního akčního hrdiny.
Dále na filmu Planeta Praha spolupracují – autoři námětu Jan Hošek,Martin Polák a Radim Procházka,
dramaturg – Andrea Prenghyová, režisér Jan Hošek, kamera Martin Polák a Jiří Petr ,hudba Ivan Archej,
zvuk Václav Flegl a střih Tomáš Dobruška
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Expertní analýza
Název projektu

Planeta Praha

Evidenční číslo projektu

3424-2019

Název žadatele

Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

2. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt má navázat na snímek Planeta Česko, který byl jedním z nejúspěšnějších dokumentů v české
porevoluční historii. Snímek byl přijat pozitivně jak odbornou, tak i laickou veřejností. Tentokrát se ale
nejedná o faunu ve volné přírodě, ale o zvířata žijící na území hlavního města Prahy. Autoři již udělali
podrobné rešerše, na základě přiloženého treatmentu si lze vytvořit jasnou představu o jednotlivých
epizodách a jejich „hlavních protagonistech“. Patří mezi ně například štírek knižní, plch velký nebo kos.
Tentokrát chtějí autoři vyprávět celý příběh bez lidského protagonisty a na rozdíl od Planety Česko se
soustředit pouze na zvířecí hrdiny, což je dobré rozhodnutí. Lidé se do děje nebudou zapojovat, budou
pouze nedílnou pasivní součástí života ve velkoměstě. Jádro přesvědčivého tvůrčího týmu tvoří
zkušení profesionálové, kteří se sešli už na Planetě Česko. Originální nápad, kvalitní tvůrčí tým a
velkorysá produkce vytvářejí záruku, že projekt může být konkurence schopný i na mezinárodní scéně.
Žadatelem je společnost Kuli Film, která byla sice založena jen loni, stojí ale za ní zkušený producent
Radim Procházka s vysokým kreditem. Projekt je velmi dobře připraven a už rok vyvíjen bez podpory
fondu. Ambicí je natočit konkurenceschopný dokument na světové úrovni, čemu odpovídá i vysoký
rozpočet, financování je ale excelentně ošetřeno. Žadatel získal podporu mnoha institucí včetně ČT a
českého distributora. Součástí žádosti je také propracovaná distribuční a marketingová strategie i
s přiloženou SWOT analýzou, přičemž žadatel může vycházet ze zkušeností s úspěšnou distribucí
Planety Česko. S mnoha již potvrzenými finančními zdroji je šance na úspěšné dokončení projektu
vysoká.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má navázat na snímek Planeta Česko, který byl jedním z nejúspěšnějších dokumentů v české
porevoluční historii. Snímek byl přijat pozitivně jak odbornou, tak i laickou veřejností. O nadšení, který
vyvolal, svědčí mimochodem i přiložený dopis Jana Hřebejka, kterým vyjadřuje projektu podporu. A
není jediný. Tentokrát se ale nejedná o faunu ve volné přírodě, ale o zvířata žijící na území
velkoměsta – hlavního města Prahy. Patří mezi ně nejenom ptáci a hmyz, ale také větší savci, jako
například stádo muflonů v areálu krčské nemocnice. Autoři již udělali podrobné rešerše a vybrali
„hlavní protagonisty“. Patří mezi ně například štírek knižní, plch velký nebo kos. Tentokrát chtějí autoři
vyprávět celý příběh bez lidského protagonisty a na rozdíl od Planety Česko se soustředit pouze na
zvířecí hrdiny, což je dobré rozhodnutí. Lidé se do děje nebudou zapojovat, budou pouze nedílnou
pasivní součástí života ve velkoměstě. Na základě přiloženého treatmentu si lze vytvořit jasnou
představu o jednotlivých epizodách. Z produkčního hlediska je projekt velkoryse pojatý a
svým obrazovým pojetím by měl konkurovat podobným zahraničním produkcím. Škoda jen, že z přece
jenom poměrně krátkého treatmentu nelze vyčíst víc, například, jak budou na sebe epizody
navazovat, jaká bude celková stavba, nebo také zda tvůrci počítají s komentářem, nebo ne. I přesto je
ale zřejmé, že originální a zároveň univerzální záměr, který má podpořit vztah k přírodě, bude kvalitně
realizován.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jádro přesvědčivého tvůrčího týmu tvoří zkušení profesionálové, kteří se sešli už na Planetě Česko.
Jejím režisérem byl Marián Polák, který bude snímek režírovat společně s Janem Hoškem – se kterým
spolupracoval loni na snímku Svět termitů. Jan Hošek je zkušený dokumentarista, který dlouhodobě
pracuje s rakouskou producí Science Vision, natáčející vysokorozpočtové přírodopisné filmy. Za
kamerou bude stát Jiří Petr: ten natočil s Polákem Planetu Česko a je zároveň hlavním kameramanem
Science Vision. Dramaturgem je Andrea Prenghyová, která se s tvůrci Planeta Česko setkala
v dramaturgickém workshopu Dok.inkubátor. Producent Radim Procházka stál u zrodu Planety Česko
a lze od něho očekávat i přínos po tvůrčí stránce.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Nápad objevovat faunu uprostřed velkoměsta a otevřít tak divákovi oči je inovativní nejen v kontextu
domácí, ale i zahraniční tvorby. Originální nápad, kvalitní tvůrčí tým a velkorysá produkce vytvářejí
záruku, že projekt může být konkurence schopný i na mezinárodní scéně, a to jak festivalové, tak
komerční – a to nejen co se týče prodeje zahraničním televizím, ale i možné kinodistribuce. Zároveň
může projekt dodat sebevědomí a odvahu dalším českým filmařům vydávat se touto cestou.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
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Žadatelem je společnost Kuli Film, která byla sice založena jen loni, stojí ale za ní zkušený producent
Radim Procházka s vysokým kreditem. Projekt je velmi dobře připraven. Je už rok vyvíjen bez podpory
fondu, protože producent měl možnost financovat ho z jiných zdrojů (podle norských fondů musel
zisky z Planety Česko reinvestovat do dalšího filmu). Ambicí je natočit konkurenceschopný dokument
na světové úrovni, čemu odpovídá i rozpočet 23,3 mil Kč (z toho tvoří náklady na kameru 8,9 milionu,
což je ale z hlediska celkového záměru obhajitelné a pochopitelné). Financování je ale excelentně
ošetřeno, žadatel získal podporu mnoha institucí – takže podpora SFK ve výši 2 mil Kč tvoří ve
finančním plánu pouhých 8,57% celkového rozpočtu. Na projektu se chce koprodukčně podílet i ČT,
přiloženy jsou dokonce 2 LOI, od generálního ředitele a od ředitele vývoje. Zájem distribuovat projekt
v ČR už potvrdil Aerofim, dokonce i s MG (0,5 mil Kč), což není u domácích dokumentů obvyklé.
Součástí žádosti je také propracovaná distribuční a marketingová strategie i s přiloženou SWOT
analýzou, přičemž žadatel může vycházet ze zkušeností s úspěšnou distribucí Planety Česko.
S mnoha již potvrzenými finančními zdroji a s vysokou pravděpodobností, že by projekt mohl opět
získat 8 milionovou podporu Norských fondů, je šance na úspěšné dokončení projektu vysoká.
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Expertní analýza
Název projektu

Planeta Praha

Evidenční číslo projektu

3424-2019

Název žadatele

Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Planeta Praha navazuje na úspěšný projekt režiséra Mariána Poláka a producenta Radima Procházky
Planeta Česko. V týmu rozšířeném o scenáristu a režiséra Jana Hoška a dramaturgyni Andreu Prenghyovou
se nyní Polák s Procházkou zaměřují konkrétně na prostředí Prahy a konkrétně na život zvířat v městském
prostředí. Přibližují tak svého druhu paralelní svět, jenž žije svými zvraty a dramaty vprostřed lidské
každodennosti, a přece nepozorován.
Zkušenosti nabyté během práce na Planetě Česko tvůrci v řadě ohledů v novém projektu zúročují. K látce
přistupují již poučeni předchozím hledáním jednotící příběhové linky, ale i poté co si vyzkoušeli též
marketing a distribuci wildlife dokumentu a zčásti tak poznali tuzemské publikum. S ambicí oslovit v tomto
případě též mezinárodní diváky volí v případě Planety Praha antropomorfický model vyprávění, v němž se
hlavními postavami filmu stávají zvířecí hrdinové. Antropomorfické vyprávění je v žánru wildlife dokumentu
standardem a je oceňováno především pro možnost vzbudit diváckou empatii ke zvířatům a podnítit tak
jejich hlubší zájem o přírodní jevy. Od tvůrců tento model nicméně vyžaduje podrobnější scenáristickou
přípravu, neboť vágní významové vazby mezi jednotlivými scénami v tomto případě nelze napravit,
"poslepovat" rámujícím příběhem. Přestože treatment není ve věci provázání jednotlivých dějových linií v
soudržný celek jednoznačný, je patrné, že stojí na velmi podrobných rešerších a znalosti možností, které
pražská příroda tvůrcům skýtá.
O realizovatelnosti projektu v předložené podobě nepochybuji a jednoznačně jej doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
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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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Planeta Praha navazuje na úspěšný projekt režiséra Mariána Poláka a producenta Radima Procházky
Planeta Česko.
Oproti dřívějšímu snímku volí Planeta Praha "radikálnější" přístup, když namísto lidského hrdiny a průvodce
volí striktně zvířecí protagonisty. Tento antropomorfický model je nicméně mezinárodním standardem žánru
a je pokládán za efektivnější způsob, jak vzbuzovat zájem o přírodu, i sympatie až empatie ke zvířatům. Je
tomu tak proto, že filmy sledující lidského hrdinu nejčastěji explicitně odkazují k jeho roli pozorovatele a
zdůrazňují tak pozorovatelskou distanci, která právě empatii vůči zvířatům z hlediska diváka komplikuje.
Antropomorfické vyprávění nicméně klade mnohem větší nároky na přípravu, neboť veškeré typické rysy
dramatického oblouku - silné postavy a silný výchozí příběh, zápletku (komplikaci) a pointu - nelze
zinscenovat, ale je třeba je odpozorovat z typických jevů v přírodě a jednotlivé scény sestavit v kompaktní
celek. Kvalitní wildlife dokumenty tedy stojí na výrazném příběhu a atraktivním vizuálu. Výjimečné záběry
přírody musejí mít jednoznačnou funkci ve vyprávění a dávat smysl jako součást vyššího celku
audiovizuálního díla. Z předloženého treatmentu je patrné, že tvůrci mají velmi jasnou představu o
jednotlivých hlavních postavách i konkrétních situacích, které je možné natočit a které reprezentují určité
strategie života zvířat v městském prostoru. Není nicméně přesněji zřejmé, v jakém vztahu v rámci
vyprávění budou hlavní postavy s vedlejšími (treatment představuje množství velmi zajímavých a jistě
reprezentativních scén s různými zvířaty, z nichž pouze některá jsou zmíněna jako hlavní). Dle stávajících
podkladů tedy ještě není možné jednoznačně posoudit, zda se směřování ke kompaktnímu celku podaří.
Antropomorfické vyprávění se současně někdy stává terčem kritiky, pokud se zaměřuje jen na vybrané
protagonisty a nereflektuje celek ekosystému, stejně tak za přílišnou "bambifikaci" (zjednodušování,
idylizace). Těmto dvěma problémům/rizikům, zdá se, předložený projekt dobře vzdoruje právě díky většímu
množství protagonistů i hlavnímu, komplexnějšímu tématu, jímž je jejich život vprostřed všednosti lidského
bytí v městském prostředí.
Projekt pokládám za velmi dobře připravený, za předpokladu, že budou v tuto chvíli zčásti separátně
působící scény propojeny v kompaktní celek, půjde nepochybně o výrazné dílo žánru.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt zachovává kontinuitu dvojice producenta Radima Procházky a spolu-režiséra a kameramana
Mariána Poláka z předchozí spolupráce na Planetě Česko. Tým současně doplňují dvě výrazné
osobnosti se zahraniční zkušeností - Jan Hošek, dlouholetý spolupracovník produkční společnosti
ScienceVision a rakouské ÖRF, a Andrea Prenghyová, která se s Planetou Česko setkala na
workshopech dok.incubator a která do projektu vnáší důležitý dramaturgický vhled.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tzv. wildlife dokumenty patří celosvětově i v českém prostředí dlouhodobě k divácky nejatraktivnějším
nonfikčním žánrům, které jsou i v současné době stálicí v programech televizí, na streamovacích službách i
v kinech. Úspěch Planety Česko ukázal, že české publikum je podobně naladěné, a pomohl zvýšit prestiž
českého dokumentárního filmu v kinodistribuci.
Oproti Planetě Česko má Planeta Praha lokálnější téma, nicméně příběhy z přírody mají vždy potenciál
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oslovit široké (ve smyslu i zahraniční) publikum, pokud sdělují i obecnější, nejen lokálně podmíněná témata.
V případě Planety Praha jde jednoznačně o vztah přírody (zvířat) a města (lidí), o strategie a taktiky
(sou)žití zvířat s městským prostorem. Toto téma, nikoli například styl, je též klíčovým inovativním prvkem
filmu, jehož lokální význam je velmi silný a zahraniční při dobře volené marketingové a distribuční strategii
slibný.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt je vypracován přehledně, prezentuje podporu nejrůznějších institucí (Národní muzeum, Magistrát hl.
m. Prahy, aj.). Za produkční společností Kuli Film stojí Radim Procházka coby garant kontinuity i
zkušeností z produkce předchozího projektu Planeta Česko, zkušený producent orientující se s
přehledem i v terénu zahraničních koprodukcí. Rozpočet se mi jeví realisticky, nejsem však ekonomický
expert. O tom, že projekt bude možné zrealizovat, však nepochybuji.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Svéráz českého rybolovu

Evidenční číslo projektu

3427-2019

Název žadatele

Aerofilms s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení
Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavnou silnou stránkou projektu je jasné spracovanie spoločensky zaujímavej témy preddôchodkovej
generácie, zároveň s humorom aj vyváženou vážnosťou, realizované skúseným autorským tímom. Za
pozitívne sa dá považovať aj ekonomicky úsporné nastavenie projektu. Tak isto je pozitívne, že projekt má
už v tejto chvíli zabezpečenú výraznú mieru spolufinancovania zo strany ČT. Nakoniec, mimoriadne
pozitívnou stránkou je, že žiadateľ je skúsený distribútor s vlastnou sieťou kín a dôslednou znalosťou svojho
publika, navyše z pozície koproducenta aj s vlastným ekonomickým záujmom s projektom výrazne
distribučne uspieť. Projekt má teda výnimočnú šancu maximálne vyťažiť svoj divácky potenciál.
Zásadnou slabou stránkou žiadosti (nie projektu), je absencia koprodukčnej zmluvy, ktorá by jasne
deklarovala rozloženie koprodukčných síl s hlavným partnerom ČT. Z uvedeného dôvodu udelenie podpory
nemôžem odporučiť, ale nechávam na rozhodnutie rady po osobnej prezentácii žiadateľa, že sa tento
nedostatok dá akceptovateľne odstrániť. Keďže je žiadateľ podľa dostupných informácií minoritným
producentom projektu a ČT majoritným, ide o neštandardnú situáciu. Po doložení koprodukčnej zmluvy
žiadateľom je zrejme potrebné túto nechať posúdiť právnemu oddeleniu SFK.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Po formálnej stránke žiadosť nie je úplná, chýba jej totiž bod B8, teda " Písemná smlouva nebo smlouvy
(kopie) prokazující, že žadatel získal oprávnění k užití již existujících a chráněných literárních a výtvarných
autorských děl", alebo " v případě koprodukce lze doložit písemné čestné prohlášení jiného koproducenta o
tom, že oprávnění v uvedeném rozsahu získal takový jiný koproducent, pokud toto prohlášení není součástí
předkládané koprodukční smlouvy či deal mema". Ani jedna z týchto požiadaviek nie je v žiadosti splnená.
Žiadateľ sľubuje zmluvu doložiť k vypočutiu. Priložené čestné prehlásenie označené ako B8 nie je
prehlásením toho koproducenta, ktorý potrebné práva vlastní... Z absencie koprodukčnej zmluvy vyplýva
nemožnosť správne posúdiť žiadosť po finančnej stránke, pretože nie sú celkom známe koprodukčné
vklady strán, vlastne ani celkový rozpočet projektu a rozdelenie práv medzi koproducentami (žiadateľom a
ČT).
Tento posudok sa preto vyjadruje len k tým náležitostiam, ktoré je možné zo žiadosti vyčítať.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Priložený rozpočet je transparentný a navrhnutý úsporne. Jednotlivé náklady sú v súlade so štandardom, či
dokonca relatívne nízke. V rozpočte však aj podľa vyjadrenia žiadateľa v "komentári k rozpočtu" chýbajú
isté položky ("Položky, které v rozpočtu nejsou uvedeny (např. honoráře za produkci ad.), budou zajištěny
díky výrobě snímku v České televizi, nebudou ale součástí koprodukční smlouvy a tudíž i finálního
rozpočtu."). Nie je to tým pádom celkový rozpočet diela v pravom slova zmysle.
Tak isto je otázkou, ktoré výdavky sú voči SFK oprávnené, keďže veľká časť filmu (nakrúcanie v Nórsku)
bolo realizované pred podaním žiadosti.

– Je představa o financování realistická?
Projekt je financovaný nasledovne:
ČT: 64% (z toho 37% finančný vstup, 27% vecný vstup)
Žiadateľ: 36% (z toho SFK 28%, vlastný vklad 8%)
Už z tohto vyplýva, že žiadateľ nie je majoritným producentom projektu, ale minoritným. Tak isto vyplýva, že
miera verejnej podpory presahuje 50%. V žiadosti je uvedená miera verejnej podpory 65%, ale vzhľadom k
tomu, že nepoznáme celkový, reálny rozpočet, nie je možné určiť presne túto mieru verejnej podpory. Je
otázkou na posúdenie rady, či argument o kultúrnej náročnosti diela je akceptovateľný, nakoľko projekt
nemá výrazný medzinárodný potenciál, nepropaguje výrazné kultúrne hodnoty, neposúva výrazne českú
kinematografiu po obrazovej alebo naratívnej stránke... Je to skôr cross-overový projekt, teda niekde na
pomedzí artového a mainstreamového. Tak isto na pomedzí televízneho a kinematografického...

– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Spolufinancovanie ČT, ktorý je de facto majoritným producentom filmu a film aj vyvinul, je doložené formou
záväzného Letter of Commitment s vyčíslením vkladov a teda je akceptovateľným dokladom
spolufinancovania. Vlastný vklad žiadateľa nie je zdokladovaný čestným prehlásením alebo podrobnejším
vysvetlením, ale je relatívne štandardne nízky a vzhľadom ku finančným kapacitám Aerofilms
akceptovateľný.
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– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Požadovaný podiel je akceptovateľný, v miere 28%. Nie je však známy celkový reálny rozpočet, ktorý je
však zrejme vyšší, čiže miera účasti SFK je skôr nízka.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Žiadateľ nedeklaruje zámer zabezpečiť iné spolufinancovanie ako ČT a vlastný vklad.
3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Projekt je po obsahovej a personálnej stránke dobre zabezpečený. Výkonný umelci sú skúsení a nie je
pochybnosti o tom, že vedia projekt úspešne dokončiť. Tak isto je správna stratégia žiadateľa ohľadom
uvedenia v kinách, konkrétne marketingová a distribučná.
Otázka, ktorú neviem celkom posúdiť, je že žiadateľ je voči ČT minoritný producent. Projekt bol vyvinutý ČT
a prišiel za distributérom, aby sa stal žiadateľom na SFK pre dofinancovanie filmu. Odôvodnenie je správne,
tvorcovia počas nakrúcania zistili, že projekt má silný kino-distribučný potenciál. Je naplnená požiadavka o
tom, že je to 100% český projekt z pohľadu rezidencie koprodukčných subjektov. Odpoveď na
nezodpovedané otázky je v koprodukčnej zmluve, ktorá ale nie je súčasťou žiadosti.
Ak sa však na to pozrieme opačne, keby to bol projekt, ktorý by priniesol Aerofilms do ČT a televízia by sa
rozhodla financovať ho koprodukčne v miere percentuálne prevyšujúcej producentove vlastné vklady
(vrátane SFK), bolo by to z pohľadu predpisov SFK asi v poriadku.
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Marketingová a distribučná stratégia je najsilnejšou stránkou projektu, nakoľko tam spočíva aj najväčšia
expertná skúsenosť žiadateľa, dlhoročne skúseného distributéra a prevádzkovateľa kín. Marketingovej
stratégii nie je čo vytknúť a len by som dodal, že by bolo úžasné, keby každý distribútor pristupoval ku
každému filmu takto dôsledne, ako keď v tom má, ako v tomto prípade, vlastný aj ekonomický záujem.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový harmonogram je zvládnuteľný aj vzhľadom k tomu, že projekt je už z väčšej časti natočený.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Jedná sa o prvý producentský počin žiadateľa. Projekt je však lacný a zároveň finančne dostatočne
zabezpečený.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ je úspešným a skúseným distribútorom. Ide o prvú producentskú skúsenosť žiadateľa. Žiadateľova
bohatá skúsenosť s distribúciou filmov je obrovským prínosom pre potenciál filmu dostať sa k čo
najväčšiemu publiku v ČR aj na Slovensku.
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Expertní analýza
Název projektu

Svéráz českého rybolovu

Evidenční číslo projektu

3427-2019

Název žadatele

Aerofilms s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
„Dokumentární komedie“ Svéráz českého rybolovu zkušené režisérky Ivany Pauerové
Milošević usiluje o zachycení svébytného fenoménu – populárních rybářských výprav českých
mužů do Norska. Na pečlivě vybrané skupince šesti kamarádů z Jihlavy, kteří se bez větších
společných zkušeností s rybolovem vypraví za dobrodružstvím do severního Norska, současně
přibližuje muže z „generace W“ – stárnoucí Čechy, pro které je výlet do ciziny s partou a
patřičnou zásobou alkoholu nejen realizací klukovského snu, ale i poněkud bizarním,
konkrétním a nesentimentálním naplněním představy o mužském přátelství a sounáležitosti.
Projekt, vznikající původně pro ČT v tradiční hodinové metráži, zkušený žadatel (a
koproducent i distributor) – společnost Aerofilms - plánuje uvést v rozšířené podobě do kin.
To navýšilo počet natáčecích dní, nároky na postprodukci a na dramaturgii.
Přestože získaný materiál i režisérčin originální, vtipný a lidsky intenzivní pohled slibuje filmu
diváckou atraktivitu, jsou možnosti financování omezené. Komerční financování žadatel
považuje za nereálné a výši veřejné podpory stanovil na 65%.
V žádosti autorka i společnost Aerofilms přesvědčivě představují projekt, který má potenciál
stát se inteligentní, vkusně zábavnou a přitom mnohovrstevnou podívanou, která může
zaujmout nejen domácí publikum, ale uspět i na domácích a zahraničních festivalech.
Pravděpodobnost, že film naplní v tom nejlepším smyslu představy žadatele, je značná, a to i
vzhledem k jeho vlastním distribučním a marketingovým zkušenostem.
Projekt doporučuji podpořit.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Subžánr dokumentární komedie může snadno skončit u karikatury a manipulace, zvláště
pokud je na jedné straně žena-režisérka s kritickým myšlením a na druhé skupinka
obyčejných, stárnoucích českých mužů, kteří se spontánně oddávají společným chlapským
zálibám – konzumaci alkoholu a vtipkováním a klábosení v „kmenové“ hospodě. Když se
taková parta rozhodne splnit si klukovský sen a vycestovat na „exotický“ sever s vidinou
úspěšného rybolovu, může se dokumentární film změnit ve frašku obsazenou bizarními
figurkami. Zvláště když vybraná skupina rybářů během natáčení skutečně zápasí
s neúpěchem a zažívá tragikomické patálie, které by slušely i hranému filmu…
O to cennější je přístup Ivany Pauerové Milošević, která šla do příprav své „dokumentární
komedie“ sice s kritickým odstupem, ale současně s vědomím potřebnosti důsledné
observační metody i lidského a chápavého přístupu. Projekt tak - podle žádosti a jejích
příloh (včetně přesvědčivé ukázky) - má potenciál takto natočený materiál rozvinout do
podoby inteligentního, originálního a zábavného filmu, který se nebude svým divákům
nevkusně vnucovat.
Přirozený je i celý rámec - dobře vybraní protagonisté jsou sledováni chronologicky, před
výletem, na něm a po návratu do Česka. Vzhledem ke klidnému, racionálnímu a
empatickému přístupu tak jeden konkrétní příběh se zcela osobitými protagonisty může
přesahovat i do oblasti sociologie (rybolov českých pivních partiček v Norsku je
oblíbeným, ale nepříliš známým fenoménem) - a také nenápadně filozofovat na téma
mužského přátelství a sounáležitosti i hodnot „obyčejného života“. Výlet za „svatým grálem
rybářů“ – legendárním halibutem – navíc popisuje českou „generaci W“, jejíž hodnoty,
projev i zájmy jsou v příkrém rozporu s virtuálnějšími a nanicovatějšími projevy
populárních generací X, Y či Z. Další, vážnější úhel pohledu přináší do příběhu nemoc
kamaráda Honzy, kterému lékař zakáže se výpravy zúčastnit (tuto linii dramaturg
doporučuje posílit, s čímž lze rozhodně souhlasit). Širší perspektivu do filmu vnáší i
přirozeně krásná norská příroda.
Projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy, považuji jej za dobře připravený a soudím, že obohatí
českou dokumentární scénu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován
v podobě, v jaké je představen v žádosti. Zárukou zdařilého výsledku je především scenáristka
a režisérka Ivana Pauerová Milošević, která už svými předchozími dokumenty i aktivitami
dokázala své kvality. Kameraman David Cysař, dramaturg Jan Gogola ml., zvukoví mistři
Petr Provazník a Petr Šoltys a střihačka Hedvika Hansalová tvoří sehraný, podpůrný tým,
který má s podobnými projekty řadu zkušeností.
Lze si snadno představit, že takové personální zajištění se stane hlavní oporou úspěšné
realizace filmu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
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Fenomén spojený se společnými aktivitami stárnoucích mužů existuje všude na světě, což
znamená, že Svéráz českého rybolovu může oslovit rozmanité zahraniční publikum.
Současně tento film splňuje představu díla popisujícího zajímavé lokální téma, které je
ovšem dobře srozumitelné kdekoli na světě (můžeme totiž předpokládat, že mnohé projevy
a průvodní jevy české „generace W“ jsou dost specifické). Vzhledem ke zkušenostem
autorky a jejím rozhledu jde přece jen o trochu jiný charakter vyprávění, než jaké by mohl
poskytnout ryze český tvůrce, což může domácí publikum zaujmout.
Máme navíc před sebou projekt, který může pobavit a zaujmout i zahraniční diváky (např. na
festivalech). Pokud se povede autorce naplnit její záměr, může se publikum prostřednictvím
„zábavného“ vyprávění dopracovat k dalším vrstvám dokumentární výpovědi (sociologické,
genderové, etické a humanistické…).
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné a jsou ve vzájemném souladu.
To mi – jak doufám – umožnilo žádost správně posoudit.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a žadatel přesvědčivě vysvětluje vyšší
honorář zvukaře vzhledem k náročnější zvukové postprodukci. Oproti tomu uvádí, že
obrazová postprodukce bude v oblasti nákladů skromnější.
Pokud jde o předloženou strategii, základem je výroba televizní, hodinové verze v České
televizi. Projekt úspěšně prošel Malou programovou radou ČT, na podpis koprodukční
smlouvy se ve chvíli podání žádosti ještě čeká, ale problémy v tomto ohledu zřejmě
nemusíme očekávat. Můžeme předpokládat, že žadatel, který sice poprvé funguje jako
koproducent, ale má rozsáhlé zkušenosti jako distributor, správně odhadl potenciál filmu
pro domácí kinodistribuci. Výroba kratší, televizní verze a verze delší, určené pro kina, je
celkem běžným postupem i u dokumentárních projektů, které nemají zdaleka tak silný
divácký potenciál.
Žadatel, společnost Aerofilms, dokazuje v žádosti přesvědčivě i své zkušenosti z předchozí
spoluúčasti na vzniku řady českých dokumentů. Současně nabízí logickou marketingovou
strategii opřenou o své dosavadní distribuční zkušenosti.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

K2 vlastní cestou

Evidenční číslo projektu

3428-2019

Název žadatele

Bontonfilm Studios s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jarmila Poláková

Datum vyhotovení

7.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Projekt – dokumentární film Jany Počtové K2 vlastní cestou chce hledat rovnováhu mezi sobeckou touhou
zdolávat vyšší cíle, naplňovat své touhy a zodpovědnosti a ohleduplnosti ke vlastnímu okolí.
Část motta filmu režisérka formuluje ...o potřebě vyšších cílů – ty nemusí být jen zdolat vrchol K2 – ale i
například vyburcovat veřejnost a politiky k přehodnocení naší činnosti a přestat přispívat k urychlování
klimatických změn, jako lékař účastnit se mise s Lékaři bez hranic do lokalit kde hrozí nákaza a je válečná
zóna...
Nevidím rozdíl, když horolezec muž odjíždí na expedici a zanechává doma rodinu – není lehké pro
manželku/matku vychovávat a ekonomicky zajistit děti – když se nevrátí. Pro rodiče je stejně těžké sledovat
na horolezecké expedici syna nebo dceru. Nevidím rozdíl jestli se sobecky rozhodne jít za svou touhou a
nemusí to být vždy vyšší cíl žena nebo muž. Spíše jak stereotypně toho rozhodnutí jedince hodnotí okolí,
když je to žena nebo muž. Rozdíl mezi ženami a muži je možná v tom, že mnohé ženy si více připouštějí
zodpovědnost ke svému okolí a citové vazby – a tak je rozhodování těžší.
Domnívám se, že všichni co dokázali něco velkého a to třeba v oblasti vědy, umění, politiky či sportu
naráželi na nepochopení v části svého okolí.
Režisérka chce zaznamenat cestu do nitra Kláry Kolouchové - horolezkyně, matka, manželky, úspěšné
manažerky a jak se s jejím počínáním vyrovnává její nejbližší okolí. Režisérka má s protagonistkou dobrý
důvěrný vztah – to by mělo napomoci intimnímu otevřenému zobrazení nesnadných rozhodování Kláry a
zaznamenání její spontaneity. Představení hory K2 na úvod filmu je dobré, aby si divák mohl uvědomit co
bude protagonistka zvažovat – jaká rizika.
Projekt dokumentárního filmu K2 vlastní cestou prošel u žadatele pár zvraty až se k němu opět vrátit.
Projekt je ve velmi pokročilém stádiu výroby (premiéra 14.4.2020). Píše-li žadatel, že podporu potřebuje na
postprodukci měl by přesněji specifikovat na jaké položky. Předložený rozpočet je poněkud nečitelný.
Bylo by skvělé kdyby film byl inspirací pro další ženy – aby se nebály jít za vlastním snem - ať je to K2 nebo
vědecký objev, umělecký počin – který okolí moc nechápe, ale vy máte ono puzení - chci to dokázat –
dokážu to – stejně jako Božena Němcová měla potřebu psát a psát. V dnešní době jsou podmínky pro to
aby si ženy plnily své sny a přitom měly děti a chápající okolí určitě lepší i když ne ideální. Z tohoto důvodu
doporučuji projekt podpořit.

Udělení podpory
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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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti
Žádost je vypracována velmi přehledně (až na rozpočet) se všemi žádanými přílohami, jejich obsah si
vzájemně neodporuje.
Jednotlivé položky rozpočtu lze těžko posuzovat, když jsou uvedeny paušálně. Cena za odkoupený
archivní materiál je uvedena nepřehledně.
Nevím zda se dá říci, že se jedná o nový projekt, jak je uvedeno v popisu projektu, když protagonistka,
producent a režisérka jsou totožni a koncepce je rozdílná – neznám původní scénář.
2. Rozpočet a finanční plán
Celkový rozpočet filmu vzhledem k lokacím natáčení a natáčení na etapy v rozpětí tří let není vysoký.
V žádosti se uvádí, že žadatel do projektu vstoupil dvakrát – po druhé etapě natáčení projekt prodal a opět
odkoupil – bylo by přehlednější uvést celkovou částku, za kterou materiál zpětně nakoupil jako archiv –
položky jsou rozptýleny v paušální výši po celém rozpočtu což znepřehledňuje rozpočet – souhrnně by
to měla být částka cca 800tis. Dost položek je v – ostatní – a není specifikováno co se pod – ostatní skrývá.
V novém projektu se počítá s 5-ti natáčecími dny – není v treatmentu zmíněno co se natáčelo od 8.12.2019
do 31.12.2019. Kameraman nového projektu - 86.500 i s obrazovou postprodukci je do dost. Všechny
položky jsou v paušálu. Grading 0 a animace – 96.000,- (ve scénáři není zmínka o této formě) tak to
bude asi překlep?
Estimace tedy kvalifikovaný odhad (zdá se, že každý máme jinou kvalifikaci) – mohl by být aspoň uveden
počet dnů střihu – žádost byla podávána v pokročilém stádiu výroby, tedy muselo být známo.
Výše rezervy v tomto stádiu výroby je také poměrně vysoká.
Projekt je dobře zafinancován ze soukromých zdrojů. V době slyšení bude již znám výsledek jednání v ČT.
ČT je koproducentem filmu Cesta vzhůru (příběh horolezce Radka Jaroše), předpokládám že
pro genderovou vyváženost by se ČT měla stát koproducent i tohoto filmu.
Chápu, že v tomto časovém presu ČT nemůže poskytnout postprodukční kapacity pro dokončení filmu a
producent potřebuje v této položce podporu.
3. Realizační strategie
Žadatel se podílel na druhé etapě natáčení. V současné době je projekt ve finálním stádiu a z toho
vyplývá jasná a dobře stanovená marketingová a distribuční strategie, která je velmi podrobně a
přehledně zpracována. Producent předpokládá uvedení dokumentu na Febiofestu (19. - 27. 3. 2020) asi
to nebude slavnostní premiéra (ta je uváděna 16.4.20), ale festivalová.
Celkový harmonogram je hodně těsný – ale zvládnutelný – pakliže se tvůrcům filmu podaří přesvědčit
Českou televizi aby do projektu vstoupila hotovosti.
V tom, že režisérka pracuje na jiném projektu a jeho producent žádá také v této výzvě o podporu,
bychom problém neviděla.
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4. Kredit žadatele
Bontonfilm Studios s.r.o. je poměrně mladou (založena 2017) sesterskou společnosti renomované
distribuční společnosti Bontofilm (která bude také film K2 vlastní cestou distribuovat). Zkušenosti Bontofilm
se samozřejmě prolínají do Bontonfilm Studios. Historie Bontonfilmu je z velké části historií české
kinematografie po roce 1989.
Bontonfilm Studios je producentem převážně hraných filmů, dává šance i začínajícím tvůrcům například
povídkový film studentů FAMU – Praho, má lásko.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Šťastně až na věky

Evidenční číslo projektu

3429-2019

Název žadatele

Punk film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

24.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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Předkládaným projektem je závěrečný díl trilogie dokumentárních snímků Jany Počtové – „Šťastně až na
věky“.
Třetí díl navazující na úspěšné uvedení předchozích dílů. Citlivě zaznamenané příběhy partnerských vztahů
v různých variacích, které současného diváka můžou překvapit. Zejména nová kategorie zvaná „mingles“ a
podobné variace.
Projekt dostal podporu již na fázi Vývoje.
Producenti plánují koprodukci se Slovenskem v poměru 88% ČR a 12% SR. Mají současně alternativu
pro případ, že by podpora ze slovenské strany nevyšla.
Zajímavě pojatý casting – proběhl prostřednictvím sociálních sítí, webu ČT, serveru rande.cz a odehrál se
v Bageterii Boulevard – 2 castingové eventy, kterými prošlo 200 lidí.
Tvůrci spolupracují s psychology a terapeuty.
Režisérka bude jedním z protagonistů dokumentu.
Finanční plán sestaven velmi realisticky, Česká televize téměř s jistotou projekt podpoří. Částka
požadovaná od Fondu kinematografie se mi jeví téměř dosažitelná.
Harmonogram počítá s dostatečným prostorem pro dofinancování a zároveň pro pohodlnou realizaci.
Možná spolupráce s německým distributorem – tedy možnost šíření na německém trhu.
Jedinou slabinou projektu je předložený rozpočet, který sice svou výší nepatří mezi ty nadhodnocené a
celkovou částkou odpovídá povaze projektu i počtu natáčecích dní, ale při podrobném pročtení
nepřesvědčuje o svém opodstatnění. Obsahuje položky, které nejsou logické, vzájemně si odporují (počty
natáčecích dní, denní nasazení, odměny herců apod.).
Marketingová a realizační strategie dobře zpracovaná.
Přes výše uvedené připomínky k rozpočtu, protože celková částka nákladů není přemrštěná, projekt
k podpoře doporučuji.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Projekt Jany Počtové, respektive úvodní díl zamýšlené trilogie „Šťastně až na věky“ mě v televizi zaujala a
se zájmem se shlédla i druhou část.
Je až s podivem, v jakých různorodých vztazích dnešní lidé žijí, jaké nové „druhy“ vztahů existují a fungují.
Klasické partnerské vztahy, potažmo klasické manželství, už nejsou mainstreamem.
Projekt dostal od Fondu důvěru už ve fázi Vývoje, kdy získal startovních 400.000,-.
V současné chvíli je projekt předkládán ve formě realizovatelné a realistické.
Do vlastního natáčení zbývá téměř 6 měsíců, protagonisté jsou vesměs daní (až na 1 slovenského).
Projekt má rozsáhlou podporu na sociálních sítích, prostřednictvím webu České televize a dalších serverů.
Režisérka bude sama jednou z protagonistek.
Česká televize evidentně projektu věří, poskytla částečně věcné plnění už v období developmentu.
Tvůrci nepodceňují ani psychologickou stránku filmu, konzultují projekt s odborníky, terapeuty.
Další známkou potenciálu filmu je získání grantu MEDIA při programu Creatie Europe a dále zájem
německého distributora o šíření filmu na německém trhu.
Není podceněna ani marketingová stránka, existuje masivní podpora on-line, tisk, rádio, probíhají spoty
v ČT.
Finanční plán je realistický, jedním z úskalí může být nezískání podpory ze slovenského fondu AVF, ale i
s touto variantou producenti počítají.
V podstatě jediné pochybnosti z mé strany se týkají předloženého rozpočtu, který není dobře zpracován a
obsahuje řadu nejasností.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná a přehledně vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh zahrnujících požadované
dokumenty
Letters of Interest jednotlivých potenciálních partnerů, životopisy tvůrců atd.
Finanční částky i časové harmonogramy jsou v jednotlivých částech v souladu.
Podrobně vysvětlena součinnost a spolupráce koproducentů a distribučních partnerů.
Struktura Finančního plánu přehledná, včetně doplňujícího vysvětlení.
Rozpočet přiložen včetně vyčerpávajícího komentáře.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Expertní analýza
Název projektu

Návštěvníci

Evidenční číslo projektu
3430-2019
Název žadatele

Cinémotif Films s.r.o

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
V koprodukci s Norskem vzniká celovečerní dokument režisérky Veroniky Liškové. Jeho
protagonistkou je česká antropoložka, která díky prestižnímu grantu s manželem a třemi
malými dětmi na dva roky přesídlila do Longyearbyenu na norských Špicberkách. Projekt
sleduje její výzkum, který se mění v aktivistickou misi. Sociálně-ekonomickou strukturu v
Longyearbyenu se totiž norská vláda snaží budovat způsobem, který se protagonistce a řadě
dalších přistěhovalců do lokality nelíbí. Projekt tak působí jako kritika establishmentu
v obecnějším měřítku.
Aktivistický dokument s populárním klimakrizovým přesahem je situován do divácky
atraktivní „exkluzivní“ lokality. Přitažlivost filmu pro české i mezinárodní publikum zvyšuje i
protagonistka jako silná, aktivní ženská postava.
Žadatel uvádí, že snímek bude „nastavovat zrcadlo našim aktuálním společenským
problémům“, což je – spolu s ideou, že jedinec může změnit systém – jistě v souladu
s navýšeným zájmem o takto formulovaná ekologická či environmentální témata v
rámci současné dokumentární scény. Projekt tak slibuje vznik podívané přitažlivé zvláště pro
ten segment publika, který se s daným úhlem pohledu ztotožňuje. Problémem projektu je
nicméně skutečnost, že témat, které hodlá autorka se svým týmem podle předložených
materiálů sledovat, je příliš mnoho - je pro mne obtížně představitelné, že by se je všechna
povedlo důstojně a bez zjednodušení natěsnat do jednoho filmu.
Poněkud přepjaté je podle mne i rozhodnutí žadatele vnímat film jako kulturně náročné dílo,
při jehož vzniku by mu podle něj případní soukromí sponzoři skrytými tlaky bránili ve
svobodném reflektování reality. Také z toho zřejmě vyplývá i značná výše požadované veřejné
podpory (2,5 milionu korun).
Projekt loni získal 500 000 korun na vývoj. Doporučuji pokračovat spíše v jeho umírněné
podpoře.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Aktivistický dokument sleduje kulturní a sociální antropoložku Zdenku Sokolíčkovou, která
s manželem, polárním ekologem Jakubem, a třemi malými syny odjela na dva roky do
norského Longyearbyenu na Špicberkách. Díky prestižnímu grantu zde má zkoumat téma
globalizace a klimatické krize. Z idealistky se má ve filmu změnit v aktivní kritičku systému,
který zde nastolila norská vláda a který podle ní a jejích respondentů nefunguje. Zajímavé je,
že protagonistka se necítí být součástí vědeckého turismu, za nímž do Longyearbyenu
přicházejí lidé z celého světa. Aktivistický odbojný postoj dotváří skutečnost, že navzdory
varování svého mentora, norského antropologa Thomase Hyllanda Eriksena, se Sokolíčková
vzepře základní zásadě antropologie vycházející z pozorovatelské pozice a nezasahování do
prostředí. Rebelie české antropoložky proti zásadám vlastní profese má být doplněna obrazy
ze života české rodiny v exkluzivním prostředí. Respondentů podporujících její závěry bude
ve filmu asi hodně, v rámci snahy o „portrét“ jedné unikátní lokality se však formuje příběh o
tom, že aktivní jedinec může změnit svět.
Může tak dozajista vzniknout dokument nesený na módní vlně aktivismu a la Greta
Thunbergová, který si nepochybně najde diváky jak v Česku, tak v zahraničí. Žádost je nesena
v duchu poněkud nadnesené rétoriky („utopie pro vyvolené“, „hrozí apokalypsa“) a popis
projektu působí se svými radikálními závěry poněkud a la these. Zůstává otázkou, jak se
režisérce Veronice Liškové povede skloubit ideovou / ideologickou rovinu vyprávění a
popisem všednodenního života protagonistky a její rodiny v nových, nezvyklých podmínkách
(manžel v domácnosti, synové v novém prostředí), který by sám o sobě mohl být atraktivním
námětem (a možná by oslovil širší divácké spektrum). Zatím se z popisu projektu zdá, že
názorově zapálení tvůrci mají ambice postihnout množství „velkých“ aktivistických témat - a
zůstává otázkou, jak se jim povede vše smysluplně a bez drastického zjednodušení vtěsnat do
jednoho (byť celovečerního) filmu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Veronika Lišková je zkušenou režisérkou, která má na svém kontě především celovečerní
dokument Danielův svět (2014 - byl uveden v sekci Panorama na festivalu Berlinale a na
řadě dalších mezinárodních festivalů) a krátký film Kohoutkovi (2016 – Cena Pavla
Kouteckého). Dramaturgyně Klára Tasovská je osobností s jasným názorem, která vychází
ve své práce podle explikace vstříc potřebám autorky i tématu. Tým ústrojně doplňují
kameraman Vojtěch Vančura, mistr zvuku Jan Richtr a střihačka Hedvika Hansalová.
Zajímavým přínosem bude jistě norská autorka hudby – akustická umělkyně Jana Winderen.
V rámci minoritní koprodukce se projektu účastní norští členové štábu (sound design, druhý
kameraman, asistent produkce). V ČR proběhne postprodukce a střih zvuku, finální mix
proběhne v Norsku.
Složení tvůrčího týmu a rozložení sil považuji v zásadě za odpovídající a dostatečné k tomu,
aby projekt mohl být zrealizován.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
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Témata klimatické krize, enviromentální problematiky, lhostejnosti establishmentu k realitě i
motiv silné, aktivní ženy silně rezonují v současném společenském diskurzu v Česku i v
Evropě. Můžeme tedy předpokládat, že aktivistický dokument, který je kumuluje
dohromady, se setká se vstřícným přijetím u názorově vstřícného diváckého segmentu.
Také ve festivalové sféře můžeme očekávat zvýšení zájem dramaturgů, a to nejen na
specializovaných přehlídkách a akcích.
Sympatie může zvýšit i to, že jde o „ženský“ film díky postavě protagonistky, režisérky i
producentky. Zmíněná témata mají svým úhlem pohledu i plánovaným zpracováním charakter
projektu přitažlivého a srozumitelného i pro zahraniční diváky, zvláště pro ty mladší.
K mezinárodně atraktivnímu charakteru projektu přihlíží i žadatel při plánování
vícezdrojového financování.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace. To vše mi umožňuje, jak doufám, ji správně posoudit.
Daný projekt považuji za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
Žadatel logicky zdůvodňuje celkové náklady projektu, které se příliš neliší od původně
zamýšlených celkových nákladů v době podávání žádosti na vývoj (naopak došlo
v důsledku průzkumu realizace ke snížení rozpočtu o cca 9%). Uvádí, že také vývoj
projektu proběhl podle původně předloženého plánu (výjezdů do Norska bylo sice víc, ale
byly zkráceny a zjednodušeny).
Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli: Cinémotif Films je nezávislá
produkční společnost založená v roce 2016 producentkou Kristýnou Michálek Květovou.
Společnost vyvíjí a produkuje dokumentární i hrané filmy s ohledem na to, aby obstály v
mezinárodním prostředí. Příkladem jsou např. celovečerní experimentální dokument The
Sound is Innocent (2012) nebo hraný film Ztraceni v Ráji.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Návštěvníci

Evidenční číslo projektu

3430-2019

Název žadatele

Cinémotif Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

16.1.2020

..
Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi dobře zpracovaná žádost se týká podpory dlouhometrážního (80 min.) dokumentárního
filmu, který se má stát česko-norskou koprodukcí (předpokládán je poměr 72% česká strana,
28% norští koproducenti, zřejmě v podílech bez započítané podpory vývoje).
Obzvlášť důvtipně a efektivně jsou spojeny přílohy (B2 až B7 resp, i B1).
Projekt byl podpořen Fondem již ve fázi vývoje částkou 500 000 Kč (číslo výzvy 2019-1-1-3).
Rozpočet (vč. vývoje) činí – v případě takto koncipovaného díla – akceptovatelných
6 652 200 Kč, podpora je žádána ve výši 2 500 000 Kč (výrazných 43,09 % podílu plnění na
celkových nákladech projektu).
S důvěrou v navýšení podílů norské strany (i „nenorských“ zdrojů, více viz níže) v souladu
s pozitivním názorem žadatelky na vyšší míru diverzifikace zdrojů doporučuji udělení
podpory (byť by byla v nižším než požadovaném objemu).
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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Jak již uvedeno v Obecném hodnocení, žádost je zpracována velmi dobře, se smyslem pro
důležité detaily a s řadou vhodně koncipovaných komentářů.
Do podrobností je popsán záměr diverzifikovaného financování (i ve variantách) s cílem
omezit vliv rozličných zájmů soukromých institucí a obejití tlaku případných sponzorů. Tomu
vyhovují i případné zdroje mimo Českou republiku a Norsko (žadatelka kupříkladu uvádí
Sundance Institute Documentary Fund, kde bude uzávěrka žádostí 17.2.2020 s výsledkem
přislíbeným během června 2020, či severoamerický Chicken & Egg Pictures zaměřený na
ženské tvůrce, eventuálně další newyorský fond Alfred P. Sloan Foundation), již částečně
zakomponované do Finančního plánu.
S některými představiteli uvedených institucí se žadatelka chystá setkat na CPH:DOX resp.
CPH:Forum Science, které se koná v Kodani 18. až 20.3.2020.
Kromě toho se žadatelka chystá i na další koprodukční a pitching fóra.
Aktuální má být účast na důležitém workshopu North Pitch - Below Zero pořádaném
Nordnorsk Filmsenter během Tromsø International Film Festival ve dnech 15. až 18.1.2020.
V případě úspěchu jsou dotace 40 000 NOK (The Arctic Documentary Award) či 10 000 NOK
(The Below Zero Award při kurzu zhruba 1 NOK = 2,5 Kč. Vstupní poplatek činí 200 €.
Nejedná se sice o nějak závratné sumy, ale pro financování projektu Návštěvníci by byly
vítané.
Fáze vývoje byla kromě rešerší věnována částečně i natáčení (předtáčkám), materiál pro
ukázku (15 min.!) i teaser (3 min.) byly tudíž k dispozic včas.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočtový aproximativ – jak již na počátku analýzy uvedeno – lze přijmout, avšak
některé položky by přece jen vyžadovaly specifikaci či hlubší zdůvodnění.
Např. pol. 25-06 Barevné korekce (grading) ve výši 320 000 Kč. Takto částka vyhlíží jako
dodaná (a bez připomínek akceptovaná) kalkulace postprodukčním studiem (v poslední době
se u řady projektů vzájemně podobají, zhruba v rozpětí 100 000 Kč až 400 000 Kč,
dokument až hraný film).
Vysvětlit více (nejen „norskou skladatelkou“) je třeba i souběh pol. 27-01 až 27-05 (norský
hudební skladatel, hudebníci, hudební studio, přes 230 000 Kč – čili „hodně“ původní hudby)
a zároveň pol. 27-07 (archivní hudba, nákup licencí, poplatky, celkem 210 000 Kč, dle
producentky 7 min. populárních skladeb), dohromady 440 000 Kč! Je to nutné? 7,5 %
výrobního rozpočtu? Čtvrtinu sumy všech „norských“ finančních vstupů? A proč natáčet za
vysokých nákladů hudbu v Norsku?
Poplatky (trhy projektů, workshopy) rozpočtovány nejsou, ačkoli jejich nutné pokrytí nebude
v rámci předložené kalkulace problematické.
Z explikace a Finančního plánu vyplývá záměr koprodukce s Českou televizí (LOI přiložen).
Jsou již uvedeny i konkrétní částky, o něž bude žadatelka při jednání teprve usilovat.
V podkladech je i LOI norské firmy UpNorth (na trhu od roku 2017) podepsaný Christianem
Aune Falchem. Jeho názor (písemně nedoložený) na maximální koprodukční podíl norských
subjektů reprodukuje i žadatelka a v součtu znamená maximálně necelých 28 % podílu
plnění na celkových nákladech projektu. Ve Finančním plánu jsou zdroje, ač teprve ve fázi
podaných žádostí, konkrétně rozepsány.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Marketingovou a distribuční strategii žadatelka promyšleně staví na faktu dokumentárního
filmu coby „character-based story“ s dominantní ženskou protagonistkou. Jako cílovou
skupinu určuje 15 až 45, střední a vysokoškolské vzdělání.
Festivalovou premiéru zamýšlí naplánovat již na podzim 2021 (v Harmonogramu výroby se
uvádí festivalová premiéra na 27.1.2022), či pak až na jaře 2022 (příkladem uvádí Sundance,
Berlinale, HotDocs, CPH:DOX…). Podle toho bude určeno datum premiéry v České
republice. Žadatelka již jednala o kinodistribuci s AČFK (přiložen LOI).
Co se týče distribuce, žadatelka jednala již se švýcarsko-německým sales-agentem First
Hand Films. Zároveň producentka uvažuje o „pre-sales“ veřejnoprávním televizním
institucím.
Celkově lze hodnotit žadatelčinu realizační strategii hodnotit jako velmi kvalitní.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Cinémotif Films s.r.o. je mladá agilní producentská společnost, založená v roce 2016
(zapsaná 8.2.2016) absolventkou oboru produkce na FAMU Kristýnou Michálek Květovou.
Její firma je orientovaná na kompletní produkci dokumentárních i hraných filmů včetně
vývoje, zejména těch koncipovaných jako panevropské koprodukční projekty.
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Expertní analýza
Název projektu

Návštěvníci

Evidenční číslo projektu

3430-2019

Název žadatele

Cinémotif Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Ryšavý

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Veroniky Liškové využívá unikátní možnosti sledovat českou badatelku, která se (i s manželem a
dětmi) z profesních důvodů rozhodne dlouhodobě žít na Špicberkách. Česká badatelka v oblasti
antropologie se tak sama díky přítomnosti kamery a nezávislému pohledu režisérky může stát „objektem“
filmařského výzkumu, jehož cílem má být zachytit především proměnu vztahu profesionálního pozorovatele
k předmětu jeho zkoumání a následně pak i ke světu a k sobě samotnému. Tento záměr sám o sobě
považuji z filmařského hlediska za zajímavý, tím spíš, že je v daném případě spojen s vizuálně velmi
atraktivním prostředím severské přírody a že se výzkumná práce hlavní hrdinky ve svých důsledcích musí
dotýkat palčivých problémů soudobé globální civilizace, které se zde, v modelové formě, dají velmi dobře a
jasně tématizovat. Problematika, které se chce režisérka filmu prostřednictvím své hrdinky dotknout, je
formulována přesně, s intelektuální hloubkou, která není v české kinematografii běžná. A stejně tak, jako se
sama badatelka během práce na výzkumu posouvá do pozice, ze které se - navzdory pokynům ve
vědeckých metodikám – cítí oprávněna do společenských procesů ve zkoumané komunitě zasahovat a
měnit je v duchu svých ideálů, tak ani autorka filmu nezůstává na neutrální pozici: sympatie vůči počínání
hlavní hrdinky jsou z projektu zřejmé. Považuji takový postoj za autorsky oprávněný a nic proti němu
nenamítám, určité pochybnosti mám pouze ve dvou bodech.
Za prvé: v žádosti formulovaná opozice mezi neintervenující, neangažovanou badatelskou pozicí a pozicí
člověka, kterému osobní vztah k místu a lidem, jimiž se zabývá, velí aktivně se začít na společenských
procesech podílet, se mi zdá být příliš vyhrocená. Soudobá věda už žádnou v přísném smyslu slova
neintervenující pozici vlastně nezná, neboli jakýkoli výzkum už vlastně znamená angažmá a vliv na objekt
zkoumání. Přestože se dialog hlavní hrdinky a jejího školitele tohoto problému dotýká, bylo by podle mého
názoru dobré ho explikovat podrobněji, tak aby polarizace problému nevedla k černobílému vidění, ve
kterém bude jedna z pozic automaticky eticky invalidní. Etická dilemata, která hlavní hrdinka zakouší,
považuji za autentická, film by ale podle mého názoru neměl ignorovat, že jakékoli jejich osobní řešení se
zřejmě opírá zejména o aktivistický ideál, který angažmá vnímá vždycky spíše jako dobré, aniž promýšlí
opačnou možnost. A pokud tomu tak není a touha angažovat se se v hrdince probouzí opravdu až pod
tíhou situace, bylo by dobré toto probouzení nějak zachytit – jde to vůbec?
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Za druhé: Je zcela zřejmé a jisté, že hlavní hrdinka je a bude během svého pobytu na Špicberkách
vystavena mnoha nečekaným, paradoxním, konfliktním i katarzním situacím, otázkou pro mne ale je, u
kolika z nich přímo má a může být kamera. Chápu, že není možné s celým štábem sledovat postavy filmu
dnes a denně dva roky, hrozí tu ale jisté nebezpečí, že film silné situace dokáže pouze komentovat, nikoli
přímo zachytit. U dokumentu to v zásadě nevadí, téma bude srozumitelné i tak, nicméně zůstává otázka,
zda jsou si toho tvůrci vědomi a jak s touto okolností chtějí pracovat. Možnost, že by sama hlavní hrdinka
mohla být vybavena kamerou se tu přímo nabízí.
Přes tyto dosud nejisté momenty, které by z mého pohledu zasloužily další upřesnění, projekt jednoznačně
doporučuji podpořit.

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Strana 2

 Projekt považuji za pozoruhodný a společensky závažný, navíc v dobrém smyslu slova atraktivní.
Předpokládám, že vizuálně se bude opírat zejména o možnosti, které nabízí severská příroda, po této
stránce by mohl být velmi působivý. Protože jde, jak předpokládám, v podstatě o dokument časosběrný,
zachycující delší úsek ze života hlavní hrdinky, pokládám za důležité, aby audiovizuální materiál byl co
nejpodrobnější a nejrozsáhlejší a film se vyhnul pouhému zprostředkování zpráv o událostech a
ilustrativnosti, která by mimořádnou špicberskou scenérii učinila samoúčelnou.

1

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

 Veronika Lišková je zkušená filmová režisérka, které její empatie a vzdělání umožňují pojednávat
závažná společenská témata s výrazným osobním angažmá a intulektuální hloubkou.

2

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

 Myslím, že film by mohl být zajímavý pro české i evropské publikum.


3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Projekt je v pokročilé fázi rozpracovanosti, příznivý je zájem České televize i norského koproducenta.
Žádost považuji za velmi kvalitně a přehledně zpracovanou.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

MARTINA

Evidenční číslo projektu

3431-2019

Název žadatele

Barletta s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

18.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zajímavý příběh, vhodně a citlivě zvolený režijní, dramaturgický i producentský postup, vyšší
potenciál počtu diváků v kinech a dále i potenciál možnosti uvedení na našich i mezinárodních festivalech a
i různých mimokinových příležitostech a aktivitách.
Žádné slabé stránky projektu jsem nenalezl. Drobná připomínka k rozpočtu v podrobné části analýzy.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Žádost a její přílohy jsou úplné a srozumitelné a neobsahují žádné rozpory či protichůdné informace.
– Žádost je možno korektně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná. Bohužel Žadatel nepoužil v podrobné části
sloupec počet/druh jednotek což práci Rady poněkud zesložití, ale celkové částky odpovídají
harmonogramu i počtu 20 filmovacích dnů.
– Představa o financování je realistická.
– Jednotlivé potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění, doporučuji při Slyšení doložit vlastní vklad Žadatele nejlépe Čestným prohlášením.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má potenciál k zajištění vícezdrojového financování a je tak i připravován.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento film.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové a distribuční strategii.
– Časový harmonogram je zvládnutelný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli, nižsí počet dokončených AV děl je
nahrazen vysokými znalostmi a orientací producentky v oboru, předpokládám, že její CV se kryje s
profilem Barletta s.r.o., ten jsem v Žádosti nenašel.
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Expertní analýza
Název projektu

Martina

Evidenční číslo projektu

3431-2019

Název žadatele

Barletta s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Ryšavý

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt režisérky Jarmily Štukové a produkční společnosti Barletta Martina považuji za pozoruhodný a
společensky mimořádně závažný. Příběh ženy, která unikla o vlásek smrti a přišla o krásu i o zdraví v
důsledku útoku kyselinou, představuje možnost tématizovat unikátní, jedinečný lidský příběh s velkým
obecným přesahem, dotýkající se řady reálných problémů, které (mnohdy fatálně) ovlivňují a budou
ovlivňovat lidské životy v soudobé společnosti, aniž by byly řešitelné jakýmikoli „systémovými“ přístupy.
Jejich povaha má totiž hlubinný charakter, představuje to, co spadá do oblasti bolestí duše a ducha doby, a
žádné institucionální nebo jinak metodické postupy si k nim v podstatě nedokáží zjednat přístup. Je to také
jedna z oblastí, kde má umělecká forma jako druh poznání a možnosti proměny věcí stále ještě
privilegované postavení: hrdinka filmu Jarmily Štukové už tím, že svolí k natáčení, koná podstatnou věc jak
pro sebe samotnou, tak pro lidi ve svém okolí, pro celou společnost. Protože ukázat tvář – samozřejmý a
obvykle u dokumentárního filmu ani nereflektovaný předpoklad – se tady stává zásadní a nesamozřejmou
věcí. Vše, co s příběhem souvisí, téma žárlivosti, hněvu, ztráty vnější krásy, která v soudobé společnosti,
ovlivněné kultem mládí a barevnými časopisy, nabývá takové hodnoty, že si bez ní mnozí ani neumí svůj
život představit, otázky smíření, strachu a úzkosti, pochopení důsledků útoku kyselinou pro hrdinčino
sebepojetí, pro její vnitřní svět, to všechno poskytuje autorům filmu vynikající pole pro pojmenování velmi
závažných skutečností, jejichž reflexi naše společnost naléhavě potřebuje. Lze si jen přát, aby se i s
pomocí filmu mohl bolestný úděl hrdinky filmu stát tím, čemu se říká výzva, neboli šancí, nikoli pouze
osdobní katastrofou.
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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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Podle mého názoru se jedná o mimořádně důležité a naléhavé téma, vhodné pro zpracování ve formě
dokumentárního filmu. Oceňuji i volbu výrazných stylistických prostředků včetně animace, které umožňují
citlivým způsobem rekonstruovat to, co se hlavní hrdince filmu přihodilo, a také dát filmovým způsobem
nahlédnout do jejího nitra.

1

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

Úspěšná a známá produkční společnost Barletta představuje záruku profesionální realizace.
Režisérka Jarmila Štuková je známa především jako fotoreportérka, vyhledávající bolestivá
celospolečensky závažná témata.
2

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

Jsem přesvědčen, že se zde jedná o téma, které má být reflektováno, a to nejen v českém kontextu, ale v
podstatě celosvětovém. Pokud existuje něco, jako globální problémy, tak tady je určitě jeden takový.

3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost považuji za velmi dobře zpracovanou. Projekt je určitě realizovatelný. Oceňuji promyšlenou
distribuční strategii.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Volání přírody

Evidenční číslo projektu

3434-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky projektu
zavedený producent, zkušený autor
cestovatelský dokument
mezinárodní potenciál
Hlavní slabé stránky
absence strategie zahraniční distribuce
omezený harmonogram postprodukce
Celovečerní cestovatelský dokument je pro jeho průvodce ekologa Tomáše Ouhela jasným vyústěním jeho
dosavadní práce. Zavedený producent mu poskytuje dostatečně profesionální zázemí pro jeho úspěšnou
realizaci. Rozpočet je nižší, ale realizovatelný. Marketingová strategie je správná, u distribuční strategie mi
chybí jasný záměr české i zahraniční distribuce. Harmonogram postprodukce považuji za zbytečně napjatý.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná.
Projekt počítá se sponzorským finančním vstupem, zájem o projekt však není deklarován žádným
dokumentem.
V žádosti je uveden odkaz na předchozí projekt autora námětu, který je přímou inspirací k současnému
projektu.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nižší, ale realizovatelný. Požadovaná podpora tvoří 50% rozpočtu, což považuji za
adekvátní.
Za velmi nízké považuji honoráře na střih (60.000,-Kč) a autora hudby (20.000,-Kč), ostatní položky jsou
obecně nižší.
Finanční plán počítá kromě podpory Fondu se vstupem televizní stanice, sponzora, výtěžkem
z crowfundingové kampaně a vlastním vkladem. Finanční plán je reálný. V žádosti je uvedeno, že
projekt je finančně zajištěn ze 16%, z finančního plánu ale plyne, že zajištěn je zatím pouze vlastní vklad
(9,38%). Prosím osvětlit situaci při slyšení.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producent chce poskytnout profesionální zázemí pro vznik cestovatelského dokumentu, jehož cílem
není pouze poznávat, ale aktivně pomoci zachránit živočišný druh, kterému hrozí vyhynutí. Dobrodružná
výprava do Indonésie, kde se ekolog a průvodce projektu snaží vypátrat překupníky a přerušit tak
distribuční síť nelegálního obchodu se zvířaty, má jasný divácký potenciál.
Cílová skupina je určena správně, marketingová strategie odpovídá projektu. Z přiložených dokumentů
mi není jasné, zda je projekt plánován pro běžnou kinodistribuci (informace v producentském záměru si
protiřečí). Také mi chybí představa zahraniční distribuci, projekt má potenciál oslovit diváky i v zahraničí.
Nebylo by dobré uvažovat i o televizní verzi projektu (52 minut)?
Součástí projektu budou ještě další doprovodné aktivity – přednášky, besedy, kniha atp.
Harmonogram je pro přípravu a natáčení dostatečný. Za nedostatečný považuji harmonogram na
postprodukci, přeci jen jde o natáčení v zahraničí s nejasným výsledkem, práce ve střižně bude pro
tento projekt klíčová.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zkušenosti producenta i tvůrčího štábu jsou pro realizaci projektu dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

Volání přírody

Evidenční číslo projektu

3434-2019

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Kulhánková

Datum vyhotovení

30.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Celovečerní dokument Volání přírody bude cestopisnou reality show, ve které půjde o záchranu jednoho
z nejvíc obchodovanějších zvířat na světě – luskouna, který se vyskytuje na Mentawských ostrovech v
Indonésii. Hlavní postava Tomáš Ouhel, zkušený ochranář zvířat, se bude snažit odhalit mezinárodní síť
pytláků luskounů (tedy hlavně místní překupníky) a zároveň se bude snažit apelovat na místní obyvatele,
aby si zvolili jiný zdroj obživy, než je zabíjení vzácných zvířat.
Mezi silné stránky projektu řadím především osobu Tomáše Ouhela, který je autorem scénáře tohoto
projektu a zároveň natočil úspěšnou dvoudílnou sérii Wildlife Guards pro Mall.tv, která se zabývala
záchranou želv a na kterou dokument Volání přírody navazuje. Současně producentem Volání přírody je
Bionaut, tedy zkušená a úspěšná produkční společnost.
Přestože je celý projekt detailně připraven a snaží se svým zábavným formátem přilákat co nejširší možné
publikum, tak se domnívám, že nemůže dosáhnout svého hlavního cíle, kterým je změna chování místních
obyvatel, kteří s překupníky spolupracují. Není možné pro jakoukoliv komunitu změnit návyky a zvyky během
půl roku, kdy se bude dokument natáčet, tak aby měli dlouhodobý a udržitelný efekt (tedy byli dodržovány i
v době, kdy se filmoví tvůrci opět vrátí domů).

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Celovečerní dokument Volání přírody bude cestopisnou reality show, ve které půjde o záchranu jednoho
z nejvíc obchodovanějších zvířat na světě – luskouna, který se vyskytuje na Mentawských ostrovech v
Indonésii. Hlavní postava Tomáš Ouhel, zkušený ochranář zvířat, se bude snažit odhalit mezinárodní síť
pytláků luskounů (tedy hlavně místní překupníky) a zároveň se bude snažit apelovat na místní obyvatele,
aby si zvolili jiný zdroj obživy, než je zabíjení vzácných zvířat.
Dokument Volání přírody bude navazovat na dvoudílný pořad Wildfire Guards, který vysílala Mall.tv a ve
kterém Tomáš Ouhel s kolegou zachraňovali želvy v Indonésii a také odhalili síť pytláků. Největší rozdíl by
měl být především ve kvalitě zpracování celého dokumentu, v produkční i postprodukční přípravě, detailně
sepsaném scénáři a celkové podpoře zkušené produkční společnosti Bionaut.
Velký důraz je také kladen na zábavnost celého dokumentu, který chce dostat závažné environmentální
téma co nejširšímu okruhu diváků a divaček. To je samozřejmě velmi úctyhodný cíl, aby se mainstreamové
publikum začalo více zajímat o ochranu přírody a zvířat obecně. Pouze mi přijde, že si to tvůrci představují
příliš naivně. Především tu část navrženého scénáře, která popisuje, jak budou tvůrci pracovat s místními
obyvateli, kteří jsou do pytlačení zataženi (aktivně jsou toho součástí nebo jsou na něm ekonomicky závislí,
protože pytlačí třeba někdo z rodiny). Není možné pro jakoukoliv komunitu změnit návyky a zvyky během
půl roku, kdy se bude dokument natáčet, tak aby měli dlouhodobý a udržitelný efekt (tedy byli dodržovány i
v době, kdy se filmoví tvůrci opět vrátí domů). A především jakákoliv změna zvyků, chování atd. by se měla
od počátku plánovat přímo s lidmi ze zasažené komunity. Ve filmu se chtějí tvůrci inspirovat jinými
podobnými projekty, kde místní lidé začínají učit včelaření nebo je zasvěcují do ochrany přírody spojené
s turismem. Ale co když je to něco, co místní opravdu dělat nechtějí a nebo mají úplně jiné vysněné plány?
Tato část dokumentu je pro mě proto nejdiskutabilnější, protože se na ní ve scénáři klade velký důraz a
chce se tímto odlišit o předchozí dvoudílné internetové série.
Celý projekt je doprovázen dalšími vzdělávacími aktivitami, které jsou zaměřené na České publikum,
například crowdfundingová kampaň, kde se mají nejen získat peníze na film, ale také na rozvojové projekty
pro místní komunitu (např. zmiňované včelaření), přednášky spojené s projekcemi (opírající se o
dobrodružnou povahu hlavní postavy Tomáše Ouhelu a jeho zájem o ochranu přírody) a doprovodné
audiovizuální materiály, které mají vzniknout.
Projekt částečně odpovídá cílům podpory kinematografie tím, že využívá osvědčeného formátu, který je u
publika oblíbený a dodává k tomu větší produkční podporu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Předložený projekt se na jednu stranu opírá především o zkušenosti týmu, který vytvářel dvoudílnou sérii
Wildlife Guards o podobném tématu (zachraňování želv v Indonésii) pro Mall.tv - Tomáše Ouhela, který je
tvůrce námětu, dlouhodobě se zabývá ochranou přírody a především byl jedním z hlavních postav té
původní série Wildlife Guards a Lukáše Venclíka, který byl scénáristou a dramaturgem této série.
A na druhou stranu se tvůrčí tým opírá o produkční zázemí společnosti Bionaut a tvůrce, se kterými Bionaut
spolupracoval na jiných projektech (například režisér Pavel Soukup stojí za internetovým seriálem
o kyberšikaně #martyisdead).
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Vzhledem k atraktivitě námětu (exotická země, ohrožená zvířata, dobrodružství, dopadení pytláků) se dá
předpokládat, že o předkládaný projekt bude mít publikum zájem. Především, pokud se v rámci PR
strategie využijí fanoušci původní série Wildlife Guards a aktivně se budou získávat noví fanoušci
především přes sociální sítě již v průběhu natáčení.
Tvůrci se chtějí zaměřit především na publikum, které rádo cestuje a/nebo se zajímá o ochranu přírody.
Chystají sérii přednášek spojených s promítáním filmů ale i bez filmu. K projektu by měla vzniknout i kniha o
celém natáčení a o ohrožených luskounech.
Celkově se projekt zaměřuje především na české publikum, se zahraničním počítá pouze v případě nákupu
vysílacích práv zahraničních televizních stanic nebo internetových portálů a v případě zahraničních festivalů
zaměřených na cestovatelské a environmentální filmy.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Předložený projekt byl ukázkově zpracován, včetně vizuálně poutavých stránek s velkou fotkou luskouna (o
kterém celý projekt je).
Celkové náklady projektu jsou 1 600 000,- Kč. Od Fondu kinematografie požaduje žadatel 800 000,- a
v současné době má v jednání podporu s firmou Bushman a několika televizními stanicemi. Věřím, že se
tvůrčímu týmu podaří motivovat víc soukromých firem, aby se stali součástí tohoto projektu (vzhledem
k popularitě předchozí série, celému dobrodružnému žánru a atraktivitě tématu).
Projekt by se měl začít natáčet od března 2020 a premiéra je plánovaná na září 2020. Jak jsem psala již
výše, tak se domnívám, že takto krátký čas nestačí na splnění cíle, který si celý projekt dává – motivovat
místní obyvatele, aby nespolupracovali s pytláky a našli si jinou a atraktivnější (a bezpečnější) formu obživy.
Společnost Bionaut, která stojí za celým tímto projektem je velmi zkušená a úspěšná. Je skvělé číst
v žádosti, že k dokumentárním filmům přistupují se stejnou vážností a detailními plány jako k hraným
projektům (tedy, že se soustředí na vývoj, psaní scénáře, detailní produkční i postprodukční přípravy atd.).
Bionaut má ve svém portfoliu například dokumenty Martina Marečka, které byli vždy společensky
angažované a zároveň produkuje i žánrové projekty.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Džungle Placht

Evidenční číslo projektu

3435 - 2019

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020- 2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

1.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žadatel předkládá k posouzení materiály projektu, který je zajímavou sondou do světa
výtvarníka, který si zvolil nelehkou, ale vlastní cestu životem, jak osobním, tak uměleckým.
Z předložených materiálů je jasné, že žadatel a i tvůrce, věnovali značnou energii na vznik
záměru a na popis současné situace. Z obecného pohledu jde o projekt, který si zaslouží podporu.
Je zde však několik bodů, které mi neumožňují projekt podpořit a jeden, který neumožňuje
podporu poskytnout.
1/ Materiály popisují současný stav a ten naráží na článek 6 GBER
2/ Je nesoulad mezi informacemi v popisu projektu, rozpočtem, Deal memo a Finančním plánem.
3/ Není popsán a doložen očekávaný postup při realizaci dodržení osobnostních práv, a to jak
hlavního představitele, tak i rodinných příslušníků.
4/ Není doložen souhlas s užitím výtvarných děl v AVD a souhlas s veřejným uváděním těchto děl
v rámci AVD.
Ke všem bodům je komentář v podrobné části.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Tento případ je ukázkou, jak nařízení GBER postrádá logiku nutnou pro práci na časosběrném
projektu. Projekt, který je postaven na tomto způsobu natáčení a který má dvě oblasti natáčení,
vzdálené od sebe polovinu zeměkoule, nemůže brát ohled na nařízení od bruselského zeleného
stolu a musel využít příležitosti uskutečnit předtáčky v době, kdy štáb byl v Peru. Ale před
podáním této žádosti. Toto nařízení a jeho článek č. 6 je ale platné, a je otázkou jak se Rada
postaví k tomuto případu.
Producentská explika otevřeně přiznává řadu faktů, kde otázka neporušení osobnostních práv je
deklarována jako nevyřešená. (Stanovisko manželky) Jde o důležitý moment a v tomto stavu a
z tohoto pohledu se projekt jeví jako právně nezabezpečený.
To samé platí v otázce práv k užití výtvarných děl hlavního protagonisty. Bylo by paradoxní,
kdyby protagonista měl zamítavý postoj k užití jeho děl, ale je nutné to doložit právní formou.
V materiálech je uváděno několik čísel, představujících očekávané náklady.
Podrobný popis v další části.
Uzavřené DEAL memo není v souladu s harmonogramem natáčení. Je jasné, že vývoj od jara
2019 zasáhl do těchto informací, ale opakovaná žádost nemá v komentáři žádné vysvětlení
tohoto nesouladu.

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

Předložený rozpočet je poplatný faktu, že jde o časosběrné natáčení 60 FD v dlouhém
natáčecím období. Je přijatelně transparentní a odpovídá představené strategii natáčení.
Při porovnávání údajů vztahujících se k očekávaným nákladů je zde vidět tato nesrovnalost.
Částka 4 046 022,- Kč jako Celkové náklady je uváděna v Popisu a Finančním plánu
Částka 4 041 022,- Kč jako Celkové náklady je uváděna v Žádosti
Částka 4 525 181,- Kč jako Kompletní náklady je uváděna v Žádosti a Rozpočtu
Částka 4 446 022,- Kč jako pokrytí Kompletních nákladů je uváděna ve Finančním plánu.
Částka 4 426 685,- Kč jako výsledek Kompletních nákladů uváděných v DEAL memo.
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Při porovnání Rozpočtu a Finančního plánu v oblasti Kompletních nákladů, není projekt
finančně zajištěn, neboť Rozpočet předpokládá vyšší náklady, než Finanční plán představuje ve
zdrojích.
Finanční plán představuje zdroje, u kterých lze konstatovat, že jsou nezajištěné. (s vyjímkou
vstupu producentů). Při jistém nadhledu lze říci, že LOI ČT sice nevyjadřuje výši vstupu, ale
předpokládaná výše uvedená ve Finančním plánu je reálná a předvídatelná. Ze stejného pohledu
lze charakterizoval strohé LOI brazilské TV.
U zdroje od producentů, který je charakterizován jako Věcné plnění, není v komentáři uvedeno,
jaké výrobní prostředky z majetku producenta budou použity ve výrobním procesu projektu a
v jakých obvyklých cenách.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Výrobní strategie je představena srozumitelně a má oporu v předpokládaných dějích na
místě natáčení.
Představená marketingová strategie je podrobná a realistická.
Časový harmonogram je poplatný dlouhému období natáčení, a je dostatečně odpovědně
rozdělen na ostatní období výroby.

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

Žadatel působí v této oblasti již delší dobu.
Je vidět jeho růst v oblasti námětů a literární přípravy. Je překvapivé, jak málo pozornosti
věnoval na kontrolu údajů při opětovném podání žádosti.
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Expertní analýza
Název projektu

Džungle Placht

Evidenční číslo projektu

3435-2019

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

2. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Hlavním protagonistou dokumentárního snímku Džungle Placht je osobitý český výtvarník Otto Placht.
Ten po Sametové revoluci začal cestovat a podlehl kouzlu amazonské džungle, jejich obyvatel a také
ayahuascy, což ovlivnilo nejen jeho život a myšlení, ale také tvorbu. Dnes žije rozpolcený mezi dvěma
světy, Prahou a Peru. Nespornou výhodou je, že autorka a režisérka projektu Alena Růžičková
s Plachtem natočila v roce 1999 už jeden dokumentární film a že výtvarník je s ní ochoten
spolupracovat i teď. Plánované použití některých částí ze staršího snímku může nabídnout zajímavá
srovnání. Projekt je dobře připraven, zřejmá je snaha pojmout atraktivní téma ne jako pouhou
bizarnost, ale hlouběji a v širším kontextu. Konkrétní je i představa o mnohovrstevnaté podobě
výsledného tvaru. Projekt, kulturně rozkročen mezi Evropou a Jižní Amerikou, má silný zahraniční
přesah a dotýká se mnoha témat globalizovaného současného světa, jako je střet kultur, přesazení
člověka z jedné civilizace do jiné, nebo čerpání z jiných kultur a jejich vzájemné ovlivňování. Jeho téma
je v českém kontextu unikátní a zaujmout může i v širším rámci.
Žádost je podávána opakovaně. Žadatelem je společnost Frame Films, která se orientuje na netradiční
dokumenty. Žadatel je v jednání s brazilskou společností Olé Production. O projekt má zájem Česká
televize (LOI přiloženo). Žadatel má poměrně propracovanou distribuční a marketingovou strategii, ve
které chce oslovit i skupiny diváků zajímající se o výtvarné umění, a použít v marketingu i tomu
odpovídající kanály. Distribuční platforma Kinedok potvrdila zájem uvádět film českých kinech (LOI
přiloženo), žadatel má také LOI od platformy Artinii, která se zaměřuje na celosvětovou distribuci filmů
v komunitách. Příspěvek SFK by měl tvořit 37% procent relativně vyššího rozpočtu, ve kterém se
počítá i s natáčením v Jižní Americe.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Hlavním protagonistou dokumentárního snímku Džungle Placht je osobitý český výtvarník Otto Placht.
Ten po Sametové revoluci začal cestovat a podlehl kouzlu amazonské džungle, jejich obyvatel a také
ayahuascy, což ovlivnilo nejen jeho život a myšlení, ale také tvorbu. Dnes žije rozpolcený mezi dvěma
světy, Prahou a peruánskou džunglí. Autorka a režisérka ho zachycuje v momentu, kdy dostal nabídku
na vytvoření originálních fresek pro barokní zámek v Týnci u Klatov, a to s motivy džungle, kterou
Placht po léta zachycuje i ve svých obrazech. Toto zdánlivě bizarní spojení je metaforickým a
vizuálním vyjádřením střetu a propojení protikladných kultur. Nespornou výhodou je, že autorka
s Ottou Plachtem už před dvaceti lety jeden dokumentární film natočila, a že výtvarník je s ní ochoten
spolupracovat a pustit si ji i do svého soukromí i teď. Navíc, plánované použití některých částí ze
staršího snímku může připravovaný film obohatit a nabídnout zajímavá srovnání s minulostí. Projekt je
dobře připraven, autorka svůj „objekt“ dobře zná a část materiálu je už předtočená. Zřejmé je i její
osobní zaujetí a snaha pojmout atraktivní téma ne jako pouhou bizarnost nebo senzaci, ale hlouběji a
v širším filozofickém a společenském kontextu. Konkrétní je i představa o mnohovrstevnaté podobě
výsledného tvaru obsahujícího různá témata a motivy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorka a režisérka projektu Alena Růžičková se aktivně věnuje dokumentárnímu filmu už od poloviny
devadesátých let. V roce 1999 natočila o Plachtovi dokument Otto Placht, malíř džungle. V Jižní
Americe natáčela také dokument o cestovateli Albertu Vojtěchu Fričovi, kde objevila jeho stoletou
dceru a celý klan jeho potomků. Kameramanem snímku má být Jan Šípek, jenž je také zkušeným
dokumentaristou. Dramaturgem je zkušený Jan Gogola ml. Střihačem bude Jiří Procházka, který
s režisérkou spolupracoval už na jejich předešlých dokumentech.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt, který je kulturně rozkročen mezi Evropou a Jižní Amerikou, má už ze své podstaty zahraniční
přesah a dotýká se mnoha témat globalizovaného současného světa, jako je střet kultur, přesazení
člověka z jedné civilizace do jiné, čerpání z jiných kultur a jejich vzájemné ovlivňování se, a podobně.
Jeho téma je v českém kontextu unikátní a originální a zaujmout může i v širším rámci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je společnost Frame Films, kterou zastupuje v tomto případě Jitka Kotrlová. Společnost se
orientuje na netradiční dokumenty, některé z nich byly natáčeny i v zahraničí. Na svém kontě má i
celovečerní hraný debut Sněží! Projekt je v žádosti uveden jako ryze česká produkce, žadatel je ale
v jednání s brazilskou společností Olé Production. (K žádosti je přiložen také LOI, ovšem bez hlavičky,
jen s podpisem producenta.) Projekt byl původně vyvíjen v jiné společnosti producentkou Barborou
Kinkalovou, která projekt předala Frame Filmu, chce ale na něm spolupracovat (smlouva přiložena). O
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projekt má zájem Česká televize, což je důležité i z toho důvodu, že by v něm měly být použity i
ukázky ze staršího dokumentu o režisérky o Plachtovi, který ČT produkovala (LOI přiloženo).
Žádost je podávána opakovaně. Na jaře 2019 získal projekt dostatečný počet bodů, ale nebyl
podpořen.
Žadatel má poměrně propracovanou distribuční a marketingovou strategii, ve které chce oslovit i
skupiny diváků zajímající se o výtvarné umění, a použít v marketingu i tomu odpovídající kanály.
Dobrý nápad je připravit v rámci uvedení filmu do českých kin také výstavu obrazů Otty Plachta.
Distribuční platforma Kinedok potvrdila zájem uvádět film českých kinech (LOI přiloženo), žadatel má
také LOI od platformy Artinii, která se zaměřuje na celosvětovou alternativní distribuci filmů
v komunitách.
Rozpočet 4 mil Kč je poměrně vysoký, počítá se v něm ale s natáčením v Jižní Americe. Zaráží přitom
ale poměrně nízké cestovní náklady. Ve finančním plánu jsou vedle ČT a příspěvku SFK ve výši 1,5
mil Kč (37%) ještě další položky: 120 000 Kč z rozpočtu samosprávy, filmová pobídka, nebo zatím
nepotvrzený prodej zahraničním televizím. Žadatel vychází z předpokladu, že případný brazilský
koproducent by byl schopný prodat snímek v Jižní Americe, což ovšem podmiňuje účastí ČT.
Projekt se účastnil několika filmových trhů a míří na další, dobře zvolené platformy.
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Expertní analýza
Název projektu

Naděje zlátne

Evidenční číslo projektu

3436-2019

Název žadatele

Helium Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

29. I. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Dokumentární snímek „Naděje zlátne“ je portrétem zakladatele občanské iniciativy Milion chvilek pro
demokracii, Mikuláše Mináře. Objevuje pro diváka lidskou stránku 26-letého „profesionálního
revolucionáře“, který netušil, že jeho iniciativa bude mít tak masový ohlas, a hodnotí, co mu v průběhu
čtyř uplynulých let dala a vzala. Na pozadí jeho osobního příběhu se snímek snaží zodpovědět na
obecnější otázky týkající se občanské společnosti a občanské angažovanosti. Z tohoto hlediska má
projekt vysokou společenskou hodnotu a je velmi aktuální. Film zasazuje úsilí hlavního protagonisty
také do celosvětového kontextu. Debutující filmařka Amálie Kovářová má jasnou představu o
výsledném snímku, který rozhodně nemá být propagací nebo adorací spolku Milion chvilek pro
demokracii. Zároveň má konkrétní představu o struktuře a tvaru filmu, a také o jeho vizuální podobě.
Nespornou výhodou je to, že se s hlavním protagonistou osobně zná, ten jí na základě předešlé
spolupráce důvěřuje a s natáčením souhlasí. Díky tomu by se dokument mohl stát unikátním
svědectvím.
Žadatelem je produkční společnost Helium Film, založena teprve v dubnu 2019. V marketingové
kampani chce cílit na aktivní občany, kteří se zajímají o politické dění. Jedná se tedy o širší diváckou
skupinu. Díky tomu má film i vyšší divácký potenciál. O domácí distribuci projevila zájem společnost
Aero Film, která je pro tento typ snímku velmi vhodná (LOI přiloženo). Rozpočet je poměrně vysoký,
odráží ale plánované natáčení v zahraničí. Finanční plán předpokládá financování z poměrně velkého
počtu různých zdrojů. Ambicí producenta je najít partnery také v USA, Velké Británii a Švédsku.
Podpora SFK by měla tvořit 35% rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Dokumentární snímek „Naděje zlátne“ je portrétem zakladatele občanské iniciativy Milion chvilek pro
demokracii, Mikuláše Mináře. Objevuje pro diváka lidskou stránku 26-letého „profesionálního
revolucionáře“, který netušil, že jeho iniciativa bude mít tak masový ohlas, a hodnotí to, co mu
v průběhu čtyř uplynulých let dala a vzala. Snímek by měl končit volbami v roce 2021. Film zasazuje
úsilí hlavního protagonisty do celosvětového kontextu (současné demonstrace v Hongkongu, Francii,
Velké Británii a USA). Na pozadí Mikulášova osobního příběhu se zároveň snaží zodpovědět na
obecnější otázky typu: co znamená občanská společnost, jaká jsou občanská práva a povinnosti a
jakou hodnotu má jeden hlas. Z tohoto hlediska má projekt vysokou společenskou hodnotu a je velmi
aktuální. Projekt je velmi dobře připraven k realizaci. Autorka a režisérka Amálie Kovářová se
s protagonistou filmu velmi dobře zná, už s ním natáčela, a on je ochotný s ní v této práci pokračovat
(viz přiložený potvrzující dopis). Filmařka má jasnou představu o výsledném snímku, který rozhodně
nemá být propagací nebo adorací spolku Milion chvilek pro demokracii. Záměrem je přiblížit a
pochopit hlavního hrdinu, jeho motivace, a zároveň se pokusit motivovat diváka, aby se zamyslel nad
svým vlastním místem v demokratické společnosti, nad smyslem občanské aktivity a angažovanosti, a
nad nutností demokracii, která není daná jednou provždy, chránit. Autorka a režisérka v jedné osobě
má zároveň konkrétní představu o struktuře a tvaru výsledného filmu, sestávajícího z několika kapitol
(viz podrobný treatment), a také o jeho vizuální podobě. Z předloženého materiálu je zřejmý osobní
přístup autorky k látce, díky kterému materiál získává i silnější emočnější náboj.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Autorkou a režisérkou projektu je Amálie Kovářová, absolventka FAMO v Písku. Na svém kontě má
kromě studentských filmů také kratší práce pro Akademii věd, pro kterou pracuje. Snímek bude jejím
celovečerním debutem. Režisérka je uvedena také jako kameramanka, a to společně se začínajícím
kameramanem Adamem Špalkem. Dramaturgem je Tomáš Hrubý, producent společnosti Nut
Produkce, jenž je pro projekt dobrou volbou. Dále jsou v žádosti uvedeni už jen producentka Pavla
Klimešová a další producent Jan Syrůček.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je pro současnou českou dokumentární tvorbu zásadní a záslužné. V době fake news a
bezostyšně lživé účelové propagandy v masových médiích, zejména na internetu, je téma ohrožené
demokracie a osobní občanské angažovanosti velmi živé. Téma občanských iniciativ a jejich vůdců je
navíc momentálně aktuální nejen u nás, ale i řadě dalších zemí. Látka zasazená do tohoto
celosvětového kontextu má rozhodně i silný zahraniční přesah. Svým zpracováním by mohla
zaujmout nejen doma, ale i v cizině. Nespornou výhodou je to, že autorka se s hlavním protagonistou
osobně zná a je schopná dostat se k němu velmi blízko, což on neodmítá, a je ochotný spolupracovat.
Díky tomu by se dokument mohl stát unikátním a cenným svědectvím.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je produkční společnost Helium Film, založena teprve v dubnu 2019 dvěma studentkami
produkce na FAMU, Barbarou Bajgarovou a Pavlou Klimešovou. Zatím stihla zrealizovat jeden krátký
absolventský film. Má ale rozpracovanou řadu projektů různého charakteru, od dokumentů až po TV
seriál pro děti. Relativní nezkušenost se zdá být na první pohled slabinou, koresponduje ale
s charakterem projektu pojednávajícím o mladém člověku, který vstoupil do veřejného života také bez
větších zkušeností. Garantem projektu je Pavla Klimešová, která ke spolupráci přizvala dalšího
producenta, Jana Syrůčka, jenž má i mezinárodní zkušenosti.
V marketingové kampani chce žadatel cílit na aktivní občany, kteří se zajímají o politické dění. Jedná
se tedy o širší diváckou skupinu. Díky tomu má film i vyšší divácký potenciál. Samotná marketingová
strategie je poměrně stručná. Chybí konkrétnější nápady, přitom sám projekt k tomu vybízí.
V mezinárodní kampani je hlavním cílem získat některou ze silných VOD platforem. Žadatel by chtěl
pracovat se zahraničním sales agentem, píše, že má kontakty na několik významných společností, nic
konkrétního ale neuvádí. Co se týče domácí distribuce, zájem projevila společnost Aero Film, která je
pro tento typ snímku velmi vhodná (LOI přiloženo).
Rozpočet je vyčíslen na 4,285 mil Kč, což je pro začínající společnost (i debut) poměrně vysoká
částka. Jeho výše ale odráží plánované natáčení v zahraničí. Finanční plán předpokládá financování
z poměrně velkého počtu různých zdrojů. Z nichž jsou ale zatím potvrzeny jen příspěvky dvou českých
koproducentů, zajišťujících zvukovou a obrazovou postprodukci (LOI přiloženo) a vlastní vklad
žadatele v podobě odložených honorářů. O spolupráci s ČT se neuvažuje, což je ale vzhledem
k tématu více-méně pochopitelné. Uvažuje se ale o vstupu televize Seznam (zatím v jednání). Ambicí
producenta je najít partnery také v USA, Velké Británii a Švédsku. V případě USA je uvedena jedna
konkrétní společnost, vše je zatím v jednání. 1,5 mil podpora SFK by tvořila 35% rozpočtu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Bikerka
3438-2019
Fram films s.r.o.

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
1.2.2020

Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2020-2-2-8

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Mladá nicméně velmi agilní produkční společnost Frame Films s.r.o. žádá prostřednictvím producentky a
zároveň spoluautorky námětu Zuzany Kučerové o podporu filmu režiséra Jakuba Šmída.
Jedná se o klasický malý krátkometrážní (20 min)TV portrét typu GEN o úspěšné dvanáctileté cyklistické
závodnici a jejích extrémně ambiciozních rodičích, který má vzniknout v podmínkách běžnějších pro
dokumentární film celovečerního formátu.
1.

Hlavní silné stránky projektu jsou především kvalitně zpracovaná žádost a osobní vazby
producentky na mezinárodním festivalovém poli.

2.

Hlavní slabou stránkou projektu je jednak dle mého soudu nemožnost v této metráži dosáhnout
skutečného plnohodnotného filmového tvaru a především nulový potenciál pro kinodistribuci.

3.

Konečné hodnocení
Umělecká a dramaturgická stránka projektu, který připomíná spíše epizodu z TV série není
předmětem této ekonomické analýzy, nicméně výtěžnost cca jedné minuty za jeden ND je, myslím,
za hranou možností české dokumentární tvorby.

Udělení podpory

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

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
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je z formálního i ekonomického pohledu velmi dobrá. Trošku zvláštní je, že přestože žadatelka
tvrdí, že mají za sebou náročný vývoj, smlouvy s oběma autory námětu jsou pouze opční a to na 20
měsíců a signovány teprve 15.9. 2019. Smlouva s režisérem chybí zcela.
Naopak nechybí několik koprodukčních LOI, které mají zajistit prakticky kompletní technologii na natáčení i
postprodukci, přičemž trojice zmiňovaných kamer by zvládla natočit většinu hraných českých filmů.
Paradoxně pak chybí příslib jakékoli TV a to přesto, že se producentka o přízeň ČT již ucházela.
Jako LOI distributora je předložen zájem občanského spolku Kruton, který má za cíl u mládeže šířit zájem
o AV díla. (Patrně z pocitu, že dnešní děti o obrazovku žádný zájem nemají.)
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet ve výši 1 441 500 Kč je nepochybně dostatečný na portrét dvanáctileté dívky a jejích rodičů,
odehrávající se z části v okolí jejich RD, karavanu a z části na závodech ve Francii. 17 ND se třemi
kamerami na stopáž 20 minut je zcela absurdních a naopak je otázka, zda je možné toto množství dat
zpracovat ve střižně za 14 dní. Zda je opravdu nutné dělat postsynchrony a mezinárodní mix
nechávám na posouzení Rady Fondu, přičemž to doporučuji objasnit na požadovaném slyšení.
– Finanční plán je prostý. Koproducenti nabízejí vklady ve výši 227 000 Kč, žadatel deklaruje věcné plnění
214 000 Kč a finanční plnění 65 500 Kč a zbylých 935 000 Kč je veřejná podpora (z toho 850 000 Kč
Fond Kinematografie). Samozřejmě, že film lze vyrobit i za méně, než je uvedená výše dotace.
2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie se nám snaží vysvětlit, že pro dětský dokumentární film ČT sice už nemá ani vlastní
slot, ale jinak je to nepochybně velmi žádané zboží, minimálně na festivalovém okruhu. Film by měl být
promítán v ČR jako předfilm jiného blíže nespecifikovaného dokumentárního filmu a to zmíněným spolkem
Kruton.V zahraničí pak bude usilovat o přízeň na IDFA Amsterdam.
Harmonogram jak žadatelka přiznává, má dvě varianty. V první (nepředložené) chtějí logicky film
zrealizovat během půl roku a pokusit se o festivalovou i TV přízeň již na podzim tohoto roku, ve druhé
(deklarované) je akce opatrně o rok pozdržena. Obě varianty vzhledem k formátu jsou možné. Všechny TV
tyto akce točí obvykle 3 dny a 3 dny stříhá, ale zde jsou nepochybně větší ambice. Otázka je, zda těmto
ambicím odpovídá formát i mentální zralost představitelky a současně vypravěčky (sic!) celého filmu.
3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit autorů i ostatních spolupracovníků je pro tento formát nepochybně dostatečný. Ostatně jako
každého absolventa 3. ročníku FAMU.
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Expertní analýza
Název projektu

Bikerka

Evidenční číslo projektu

3438-2019

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Kulhánková

Datum vyhotovení

2.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný projekt Bikerka bude 20minutový dokumentární film, který sleduje dvanáctiletou Denisu a její
rodinu, jak se připravují na mistrovství Evropy v mototrialu (soutěž terénních motorek, které jezdí a skáčou
přes přírodní i umělé překážky). Dokument je primárně určen pro dětské publikum (9-13 let) a jejich rodiče,
což je v Česku stále velmi ojedinělé.
Mezi silné stránky projektu považuji celkovou přípravu, která je velmi detailní, citlivá vůči hlavní
představitelce a přitom ambiciózní. Oceňuji celkové plány na distribuci hotového filmu, která počítá
s rozsáhlou spoluprací s festivaly a institucemi, které se na dětské publikum soustředí.
Slabé stránky jsem v projektu neshledala a držím palce celému tvůrčímu týmu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Připravovaný projekt Bikerka bude 20minutový dokumentární film, který sleduje dvanáctiletou Denisu a její
rodinu, jak se připravují na mistrovství Evropy v mototrialu (soutěž terénních motorek, které jezdí a skáčou
přes přírodní i umělé překážky).
Dokument je primárně určen pro dětské publikum (9-13 let) a jejich rodiče, což je v Česku stále velmi
ojedinělé. Velmi oceňuji rozpracovaný treatment i ukázku z filmu (představení hlavní postavy Denisy), ze
kterých jasně vyplynulo, kam může děj filmu směřovat a na co se chtějí tvůrci soustředit. Hlavním cílem je,
aby se publikum jasně s postavou Denisy identifikovalo, a to i děti, které nemají tak ambiciózní rodiče, které
je motivují/nutí ke sportovním výkonům. Důležité je se soustředit na hlavní postavu Denisu, její povahu, její
emoce a vůbec na její osobní svět, ve kterém neustále trénuje a nemá moc čas na kamarády a kamarádky.
Osobně bych se tolik nesoustředila na samotný závod nebo na pravidla těchto soutěží a vlastně ani tolik na
postavy rodičů. Film by měl být hlavně o Denise (její voice-over bude celý film provázet), která by měla být
dětskému publiku sympatická (je velmi odvážná, nevzdává se, i když o sobě někdy pochybuje). Velkým
tématem, které se může s tímto filmem otevřít je i role holek/žen ve sportu, které nejsou často zastoupené
holkami/ženami. Je to něco, co Denisa vnímá?
Bikerka zcela naplňuje cíle podpory kinematografie – jedná se o specifický žánr (dokument pro děti), který
není v Česku velmi rozšířen a podporován (např. Česká televize prozatím nepřislíbila spolupráci, protože
nemají pro takový film slot). Téma je originální (mladá dívka závodí na motorce) a tvůrčí tým má k tématu
osobní vztah (režisér dokumentu byl také v dětství trénován ambiciózními rodiči). V neposlední řadě, je to
projekt s velkými mezinárodními ambicemi mezi které se řadí premiéra na prestižním festivalu v zahraničí a
následný prodej filmu do zahraničí.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Dokumentární film Bikerka produkuje produkční společnost Frame Films, která má ve svém portfoliu
originální, autorské, oceňované hrané i dokumentární film (např. například celovečerní film Sněží!,
dokumenty Kibera: Příběh slumu, Budovatelé říše či Central Bus Station a připravovaný dokument Vlci na
hranicích). Zuzana Kučerová, která je za Frame Films producentkou a spoluautorkou námětu tento projekt
konzultovala v rámci její účasti na IDFA Academy v Amsterdamu a je v přímém kontaktu s programovým
oddělením festivalu IDFA.
Režisérem filmu je Jakub Šmíd, který se věnuje nejen filmové režii, ale i divadlu. Sám má k tématu filmu
Bikerka osobní vztah, protože jako dítě se každý víkend s rodiči účastnil bikrosových závodů.
Kameramanem bude Vidu Gunaratna, který s Jakubem Šmídem spolupracoval na jeho předchozích
filmech. Dramaturgyní je Klára Vlasáková, která píše mimo jiné i scénáře pro ČT:D, takže má k dětským
tématům blízko.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Formát dokumentárního filmu pro děti není stále v Česku běžný. Tvůrčí tým se inspiroval formáty
dokumentů pro děti, které se produkují například v Holandsku nebo v severských zemích. Z přiložených
materiálů jasně vyplívá, že mají s filmem jasné ambice, nejen ohledně světové premiéry na jednom
z prestižních mezinárodních festivalů (IDFA nebo Cinekid), ale i ohledně zacílení distribuce v Česku, včetně
spolupráce s festivaly (např. Jeden svět, Young Film Fest) a institucemi (např. EDUin, školy), které s filmy
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pro děti aktivně pracují. Zároveň plánují projekce a debaty po filmu i v místech mimo kina, např. v
klubovnách, knihovnách, kavárnách, ve sportovních kroužcích, klubech a místech zajímající se o
vzdělávání a výchovu.
Téma filmu (dívka úspěšně soutěžící na motorce) i vybraná hlavní protagonistka jsou zajímavé nejen pro
české, ale i zahraniční publikum. Celý projekt je detailně připraven a mohl by se stát dobrým příkladem
filmu, který zajímá jak zahraniční festivaly, tak zahraniční televize. Škoda, že Česká televize nemá o tento
dokument zatím zájem, protože pro takového formáty nemá vysílací slot. Je proto správné, že tvůrčí tým
osloví i jiné platformy, kde může být film uveden (např. Mall TV nebo iTunes).
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Chtěla bych velmi poděkovat za dokonale připravenou žádost, byla radost vše číst, a hlavně z přiložených
materiálů a míry detailu (např. v komentářích k rozpočtu nebo detailnějším treatmentu), které v nich byli
uvedeny, je jasné, že má tvůrčí tým vše promyšlené a že je tento projekt těší.
Rozpočet projektu je 1 441 500,- Kč a z Fondu kinematografie požaduje žadatel 850 000,-, což je částka,
kterou často žádají i celovečerní filmy. Její výše však podle mě odpovídá tomu, jak seriózně a ambiciózně
tvůrčí tým k předloženému projektu přistupuje. V současné době mají zajištěný věcný vklad od důležitých
společností - Bystrouška, Panavision, Cinematik.
Harmonogram je nastaven také velmi realisticky, hlavní natáčení bude během cesty na mistrovství Evropy
do Francie a žadatel si nechává dvě možnosti, kdy mít film dokončený (podle kvality natočeného materiálu),
nejzazší termín premiéry je listopad 2021.
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Expertní analýza
Název projektu

Bikerka

Evidenční číslo projektu

3438-2019

Název žadatele

Frame Films s. r. o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D.

Datum vyhotovení

9. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Filmový projekt Bikerka je krátkým dokumentárním filmem, který cílí na dětské publikum, potažmo – a to je
důležité – také na mládež. Vstupuje do prostoru, který je v české kinematografii hodně opomíjený. Žádost je
zpracována detailně a přehledně. Finanční plán je uměřený. Transparentní je i filmový rozpočet.
Producentský tým získal pro realizaci několik věcných koprodukčních vstupů, které projektu pomohou
zejména ve fázi postprodukce. Výběr tématu a hlavní hrdinky prošel zevrubným vývojem, ze kterého vznikla
poměrně precizně rozvržená dramatická struktura. Autoři jsou si pravděpodobně dobře vědomi pozitiv i
negativ, které krátká metráž do distribuce vnáší. Nicméně v žádosti zpracovaná distribuční strategie mne
vede k přesvědčení, že tvůrci vědí, co dělají. Avizují spolupráci například s projektem Jeden svět na školách,
který nabízí široký zásah cílové skupiny. Cílí také na prestižní mezinárodní festivaly filmů dětských a
v neposlední řadě i snímků pro mládež. Celý projekt je po produkční i dramaturgické stránce dobře
připravený, autorský tým je obsazen kvalitními filmaři, žádost představuje věcný distribuční záměr.
Doporučuji projekt k realizaci.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Námět, který autoři předkládají k realizaci, považuji za zdařilý. Z přiložených materiálů vyplývá, že jejich
záměr prošel vývojem, během něhož vybírali z několika ústředních postav a témat, do kterých by příběh
ukotvili. Výchozí motivací byla v tuzemském prostředí chvályhodná intence zpracovat látku pro dětské a
mládežnické publikum. Hlavní postava je podobného věku jako potenciální diváci, aby se jim díky tomu
usnadnila identifikace s hlavním hrdinou. Přestože je Bikerka dokumentárním snímkem, treatment vykazuje
velmi solidní dramaturgickou strukturu, jež vychází z pojmenování klíčových dramatických situací, které
autoři hodlají observovat. Režisér disponuje vlastní životní zkušeností z dětství, která vychází z podobného
prostředí, v jakém se pohybuje hlavní hrdinka. To předpokládá i potenciál odhadovat do určité míry vývoj
příběhu, lépe předjímat rozvržení dramatických situací a také vhodně využívat specifik prostředí a lokací
spjatých se sportem, který hrdinka provozuje. Výrazně dramatickou situaci (ve smyslu potenciality rozvinout
nápaditý příběh) představuje zejména kontrapunkt introvertní povahy hrdinky a ambiciózního naturelu otce,
který je zároveň jejím trenérem. Je nicméně také možné, že skutečná realita může autory překvapit –
vzhledem k tomu, že nenatáčejí hraný film a nemohou mít zásadní situaci úplně pod kontrolou. Na druhé
straně lze očekávat relevantní míru inscenační práce Jakuba Šmída, a to s ohledem na jeho režijní
průpravu. Již ve svém režijním debutu Šmíd totiž prokázal, že dokáže s dětskými hrdiny pracovat do veliké
míry precizně. Autoři se rozhodli natočit krátkometrážní film, látku vnímám nicméně jako dostatečně
vrstevnatou k tomu, aby případně vystačila také na delší metráž. Na druhé straně se v tuzemském filmovém
prostředí stává, že absolventi filmové školy mívají leckdy ne až tak docela oprávněný pocit, že by se měli
prosadit hlavně celovečerním filmem. Naproti tomu krátká metráž nabízí prostor pro experiment a otevírá
cestu k tomu, aby autor mohl natočit látku, po které touží, levněji a s lehčí produkční výbavou.
S přihlédnutím k metráži a k cílové skupině se přímo nabízejí alternativní distribuční možnosti, na které
producentky samy poukazují: spolupráce s Jedním světem na školách, alternativní distribuční společností
Kruton Film atp. Látka je poměrně velmi dobře připravena k realizaci. Jde o sympaticky pokorný příběh,
který má při kvalitním filmovém zpracování šanci, aby poukázal na jednu z možných cest, kterou by se čeští
filmaři mohli ubírat ve formátu nízkonákladových a přitom hodnotných projektů.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
K personálnímu zajištění nemám výhrady, považuji ho za kvalitní. Projekt koordinuje tým mladých
producentek, jež doplňuje zkušený kameraman a režisér, který má v žánru filmů pro mládež na svém
kontě již celovečerní debut. Za dobře zvolené považuji také obsazení střihače i dramaturgyně. Tvůrčí tým
působí relevantně mladistvým dojmem, přičemž profesní životopisy jednotlivých členů ukazují zároveň na
jejich oborové zkušenosti.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Česká kinematografie by měla a mohla diverzifikovat svou žánrovou pestrost. Zprůměrovaný žánr
středoproudé komedie zkrátka není tím „pravým ořechovým“, co by mělo slušný potenciál spoluvytvářet
identitu tuzemského filmu (a už vůbec ne v mezinárodním kontextu). Žánrové filmy orientované na dětské
publikum v našem prostředí do velké míry chybí. Jediným výraznějším producentem je v tomto ohledu
Česká televize, kromě toho mohu připomenout třeba autorský profil Petra Oukropce. Jsou to však
výjimky. Zcela opomíjenou cílovou skupinou je v tomto ohledu věková kategorie dospívajících chlapců a
dívek. Vznik dramaturgicky vymezených projektů a la Bikerka by bylo i proto velmi záslužné podporovat.
V evropském prostředí existují festivalové platformy, na kterých se mohou autoři filmů pro děti a mládež

Strana 2

prosadit a získat tak sobě i českému filmu určité renomé. Za všechny můžeme jmenovat amsterodamský
Cinekid, o kterém producentky v žádosti referují. Synonymem moderních evropských filmů pro děti a
mládež nejsou konvenční a více nebo méně kýčovité televizní ani filmové pohádky!
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Frame Films je mladá producentská společnost, která za sebou má již několik dokončených projektů.
Předkládaný projekt Bikerka je krátkometrážním filmem, takže nepředpokládám žádné větší potíže s
natáčením. Realizační plán je zpracován přehledně a detailně, v logické návaznosti jednotlivých kroků.
Nejrizikovějším aspektem je samozřejmě fakt, že se natáčí s reálnou rodinou, kterou mají autoři tendenci
psychologizovat. Pokud by účinkující svou účast odřekli, byl by ohrožený celý projekt. Nejsou nicméně
důvody k tomu, abychom předpokládali tak nepříznivý vývoj situace. Producentky mají na zřeteli
honorování hlavních postav a konkrétní smluvní ujednání, která podobné situaci umožňují předejít.
Rozpočet je strukturován přehledně a je argumentačně podložený. Nezájem České televize vstoupit do
koprodukce představuje pro producentky určitou komplikaci, pokud jde o skládání finančního plánu. Tuto
komplikaci se jim však podařilo překonat pestrou paletou věcných koprodukčních vkladů v obrazové i
zvukové postprodukci.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Vyšetřovatel

Evidenční číslo projektu

3439-2019

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

26. 1. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
VÁLKA v bývalé Jugoslávii a její následky. Pamatuji si, jak jsem nevěřil, že je vůbec něco takového možné,
v moderní Evropě, na přelomu tisíciletí, v „sousední“ zemi, kam jezdila velká část Evropy na dovolenou a
kde je vítali pohostinní, usměvaví „Jugoslávci“. V zemi, které jsme záviděli ne jen to krásné moře, ale i život,
který byl ve srovnání s naším daleko svobodnější. Omlouvám se za tu osobní vsuvku, jen tím chci naznačit,
jak je podle mého názoru důležité, aby tento dokument vznikl.
Naštěstí celý tento projekt je pečlivě připravován týmem profesionálů, kteří mají s podobnou prací bohaté
zkušenosti. Navíc vývoj projektu probíhal ve spolupráci s Českou televizí a tvůrci jej využili k maximálnímu
doladění své představy o tom, jak budou postupovat v průběhu realizace. V současnosti mají hotové lokace
a zkontaktovanou většinu osob, které budou v dokumentu mluvit.
Pokud nutně mám nalézt nějakou slabinu, pak bych ji spatřoval ve velmi skromném rozpočtu, ale vzhledem
k tomu, že nebyl připraven žádnými začátečníky, tak doufám, že ve výsledku stačí pokrýt celou realizaci.
Mezi silné stránky projektu, vedle samotného tématu a kvalitní přípravy, je možné také zařadit předjednanou
spolupráci s DOC-AIR, Post-bellum a Association URBAN ze Sarajeva.
Smysluplný, hodnotný projekt, kvalitní tým a dokonalá příprava je důvodem k tomu, abych tento dokument
doporučil radě k udělení požadované podpory.

.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je kompletní, podrobná, jasná a srozumitelná.
Je doplněna o pět LOI od potencionálních spolupracujících firem a hlavního protagonisty a také navíc
obsahuje Moodboard prvek, který se u dokumentů v žádostech většinou neobjevuje.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Svůj názor na rozpočet jsem již zmínil v úvodu, a tak jenom pár poznámek:
Proč rozpočet neobsahuje v kapitole „Vývoj“ náklady na scénář?
Proč nejsou kalkulovány poplatky fondům?
Honorář pro kameramana jako denní nasazení, navíc při natáčení mimo ĆR á 4.000,- za den?
„Postprodukce – hudba“ tam je plánováno využití studia, ale bez posádky?
10.000,- za výrobu cizojazyčných podtitulků u dokumentu, který stojí na textu a je určen minimálně do tří
jazykových oblastí, kde se bez titulků neobejdou?
„Rezerva“ a „Režijní náklady“ u dokumentu, který se natáčí převážně v zahraničí a těch nepředvídatelných
momentů tam může nastat víc než dost, kalkulovaná ve výši 2% respektive 3%, je podle mého názoru
trochu riskantní.
Finanční plán.
Jistou skromnost rozpočtu částečně vyvažuje finanční plán, který zatím nepočítá s účastí žádného
zahraničního koproducenta (a tím vytváří příležitost pro možné dodatečné navýšení prostředků na
realizaci), a naopak využívá maximum domácích zdrojů.
Ze strany producenta jde o sázku na jistotu.
Krytí nákladů z uvedených zdrojů je reálné.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie jak režiséra, tak také producenta je dobře a pečlivě zpracována. Režisér v rámci vývoje
odvedl na přípravě projektu dokonalou práci a tím umožnil producentovi připravit samotnou realizaci
s minimem neznámých.
Plánovaných pouze 20 natáčecích dnů svědčí o tom, že štáb nebude tápat, ale pracovat.
Producentova představa o následném využití dokumentu je realistická a vychází ze zkušeností
s podobnými projekty.
Dokument podobného typu vyžaduje od producenta vždy mnohem víc práce v oblasti následného užití, než
běžné AVD dílo.
Společenský význam každého AVD je přímo závislý na množství a „kvalitě“ diváků, kteří mají možnost se
s dílem potkat.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Frame Films je poměrně mladá společnost a přesto již má na svém kontě slušnou řádku projektů, převážně
dokumentárních filmů, ale i jeden celovečerní hraný film.
Zkušená producentka Hana Blaha Šilarová vystudovala filmová studia na FF UK a produkci na FAMU kde
debutovala dokumentem Budovatelé říše, který získal cenu Pavla Kouteckého. Jako producentka
v současnosti pracuje na třech filmech a vedle toho působí jako dramaturgyně na Ekofilmu.
Filmografie režiséra Viktora Portela obsahuje cca 20 dokumentů. Je vedoucím dokumentačního oddělení
Post Bellum o.p.s., kde plní roli producenta a dramaturga audiovizuálního obsahu tvořeného pod
značkou Paměť národa.
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Expertní analýza
Název projektu

Vyšetřovatel

Evidenční číslo projektu

3439-2019

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lucie Česálková

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt Vyšetřovatel již svým názvem odkazuje k osobnosti Vladimíra Dzura a jeho knize Vyšetřovatel:
Démoni balkánské války a světská spravedlnost. Klíčovým protagonistou dokumentárního filmu je tedy
proslavený český vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, jejž tvůrci chtějí
sledovat na cestě po místech někdejších zločinů a jejich vyšetřování a díky této konfrontaci se ptát po
obecnějších otázkách, konkrétně po paměti konfliktu, smyslu hledání spravedlnosti, odsuzování a trestání,
možnosti smíření, k němuž celé vyšetřování mělo směřovat. Tvůrci mají jasnou představu o způsobu
vyprávění i formálním i stylovém zpracování snímku. Směřují ke stylizovanému tvaru, v němž budou
protagonisté promlouvat v jasně formulovaných větách asynchronně s obrazem zachycujícím Dzurovu
cestu, místa a další postavy. Projekt má jednoznačný mezinárodní potenciál přinejmenším pokud jde o země
Dzurovy působnosti (ČR, Balkán, Nizozemí, USA), snímek užitečně navázat na popularitu Dzurovy knihy a
přinést nový vhled do dosavadního chápání balkánského konfliktu, jeho vyšetřování i dopadů na postjugoslávskou společnost. Projekt, který se chce ucházet též o účast v prestižním workshopu dok.incubator a
mimo jiné tak posílit své mezinárodní ambice, je produkčně dobře připravený a doporučuji jej k podpoře.

Udělení podpory
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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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Vyšetřovatel svým názvem odkazuje ke knize svého hlavního protagonisty, Vladimíra Dzura, již
vydal v roce 2017 v češtině a v roce 2019 v angličtině. Mezinárodně známá osobnost českého
vyšetřovatele, který se v rámci své práce pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
pomohl před soud dostat řadu válečných zločinců.
Přestože osobnost Vladimíra Dzura svou úspěšnou minulostí, známostí i vizáží svádí k heroizaci, zvolená
režijní metoda je zcela odlišná. Tvůrcům nejde o dokumentární portrét Dzura samotného, ani nechtějí jeho
prostřednictvím připomínat balkánský konflikt a následné soudní procesy. Ptají se po paměti konfliktu, na to,
nakolik může hledání spravedlnosti a samotné trestání zločinců proměnit společnost a pomoci zacelit jizvy
válečného konfliktu.
Hlavní vyprávěcí osu filmu tvoří princip roadmovie, tedy formát cesty a konfrontace hlavního protagonisty s
konkrétními místy a dalšími protagonisty.
Tvůrci mají jasnou představu o formálním postupu, jehož základem je vyprávění postav ve formě vnitřního
monologu ve zvukové stopě zpravidla asynchronně s obrazem, který bude zachycovat postavy a místa
během Dzurovy roadmovie po Balkáně. Upřednostňují stylizovanou výpověď před reportáží, a v souladu s
tím usilují nikoli o autenticitu formulací proslovených tady a teď, ale o jejich jednoznačnost a přesnost. Znají
vizuální potenciál lokací, na nichž chtějí natáčet.
Po umělecké stránce pokládám projekt za promyšlený a připravený k realizaci.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Viktor Portel má díly spolupráci s Pamětí národa bohaté zkušenosti s tématem paměti, které se
promítá také do jeho uchopení Dzurova příběhu. Spolu s dramaturgem předkládají ucelenou koncepci,
přičemž treatment i dramaturgická explikace Tomáše Potočného je poměrně konkrétní i co do způsobu
vyprávění, budoucí režijní metody i formální a stylové stránky filmu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Osobnost Vladimíra Dzura je v českém i mezinárodním kontextu v posledních letech ještě známější
díky vydání knihy Vyšetřovatel v české i anglické verzi. Téma vyšetřování zločinů balkánského
konfliktu, které Dzuro zosobňuje, hodlá film nahlédnout z jiného úhlu, konfrontovat minulost z odstupu,
s určitými pochybnostmi, v minimalistickém stylu. Všechny tyto aspekty potvrzují význam tématu i jeho
zpracování v lokálních i mezinárodních podmínkách. Produkce zvažuje účast na workshopu
dok.incubator, který může pomoci mezinárodní potenciál projektu vhodně usměrnit.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je připravena důkladně po všech stránkách, marketingová i distribuční strategie je přehledná a
odpovídající tématu filmu a jeho potenciálnímu publiku v ČR, na Slovensku, na Balkáně, v Nizozemí (sídlo
Tribunálu v Haagu) i USA. Snímek zapadá do profilu společnosti spolupracující s mladými tvůrčími
osobnostmi často na jejich celovečerních debutech. Společnost Frame Films stojí za několika výraznými
dokumenty posledních let (Kibera: Příběh slumu, Central Bus Station či Budovatelé říše ocenění např.
Cenou Pavla Kouteckého) a bude schopna dílo zrealizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu

Architektura ČSSR 58-89
3440-2019

Název žadatele

Film Kolektiv s.r.o jednatel Karla Stojáková

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020 – 2 – 2 - 8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

20.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

MgA Karla Stojáková jménem filmové společnosti Kolektiv film s.r.o. žádá Fond o podporu výroby
celovečerního / 100 minut / dokumentárního filmu Architektura 58 – 89.
Architektura jako odraz kulturní a společenské sféry, je stále aktuální téma. Období let 1958 až 1989 je
hlavním předmětem tohoto filmu. Dosažitelné archivy , rozhovory s dosud žijícími autory ,známé i méně
známé lokace , znázornění současného stavu vybraných budov včetně atraktivních leteckých záběrů,
zasvěcený výklad a postoj veřejnosti, včetně diskuzí o eventuelním bourání jednotlivých objektů jako např.
Trangast Praha, je v žádosti pečlivě popsáno.
Vývoj dokumentu obdržel již podporu Fondu / 380.000 Kč/ na výzvu 2018-1-6-27. Výsledky činnosti jsou
zde pečlivě zmapovány.
Rozpočet dokumentu – 7,990.000 Kč a požadovaná podpora Fondu – 1.900.000 Kč.
Realizace proběhne v období 12/2017 – 31.10.2022. Potvrzena koprodukce se slovenskou filmovou
společností Azyl production Peter Veverka a Maroš Hečko s 40% podílem na nákladech.Jednání o
spolupráci s ČT a distributorem Aerofilms.
ČT Praha uvažuje o možném, následném osmi dílném seriálu.
Režisér filmu – Jan Zajíček , autorem scénáře Vladimír Brož.
Vzhledem k aktuálnosti tématu, pečlivě sestavené žádosti ,reálnému rozpočtu s předpokladem možného
zafinancování a hlavně pak vysokému producentskému kreditu žadatele ,
DOPORUČUJI Fondu , podpořit výrobu tohoto filmu

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je graficky i věcně pečlivě sestavena a obsahuje všechny požadované přílohy.
Poskytuje tak rovněž dostatek informací pro zpracování ekonomické analýzy..
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je sestaven ve srozumitelné skladbě v obvyklých cenách v adekvátním poměru k plánovaným
40 dnům natáčení a délce filmu 100 minut. Celkové náklady 7,990.000Kč, z toho přímé náklady výroby
6,690.000Kč. Požadavek na podporu Fondu 1,900.000Kč - je přiměřený.
Zafinancování projektu je reálně připraveno / 40ti%vklad Slovenska, ČT , distributor Aerofilm a sponzoři//
.Harmonogram realizace s ukončením 31.10.2022 je reálně možný.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Výrobní a distribuční strategie producenta je smysluplně popsána, včetně technologie výroby a cílových
skupin očekávaných diváků /40.000/.Cílová skupina – diváci starší 25 let s vysokoškolským vzděláním a
další fanoušci dokumentární tvorby. Účast na domácích a zahraničních festivalech dokumentárních filmů.
Žadatel má rovněž promyšlenou marketingovou strategii / využití televizního a knižního trhu,výstavy,
přednášky atd./.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Film kolektiv byla založena v roce 2013 jako společná platforma stávajících zkušených
producentů – Pavel Berčík, Jan Karlista,Sylvie Michajlovová, Kája Stojáková a Ondřej Zíma – všichni
absolventi katedry produkce FAMU. Hotové filmy z posledního období jsou – Admunsen – režie Espen
Sandberg- Rakousko,Švédsko,ČR, Poslední vízum- režie M.Mantang – Čína,ČR, Král Vánoc – režie
T.Persen –Norsko,ČR, Osmanský poručík-režieJ.Ruben- Turecko,USA,ČR, čínský tv seriál atd.
Filmy ve výrobě – Marťanské lodě-režie Jan Foukal,-Norsko ČR, Bod obnovy –režie Robert Hloz-Srbsko,
Slovensko,Polsko,ČR, Peníze od Hitlera –režie Tomáš Mašín-ČR,Polsko,Slovensko, Mortal-režie A.Ovredal
ČR,Norsko
Na filmu Architektura 58-89 spolupracují – autor námětu Vladimír Brož, režisér Jan Zajíček,dramaturg Jan
Gogola ml.,Maroš Hečko, kamera Jiří Mládek,hudba Vladimír Godár,zvukJan Paul,střih Zdeněk Marek
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Expertní analýza
Název projektu

Architektura ČSSR 58-89

Evidenční číslo projektu

3440-2019

Název žadatele

Film Kolektiv s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

31. I. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Idea natočit dokument o socialistické architektuře vznikající v bývalém Československu po roce 1958
až do roku 1989 je bezesporu záslužná. Z předloženého materiálu je zřejmý poctivý přístup k látce,
která se snaží neopomenout žádnou z nejvýznamnějších staveb čtyř desetiletí naší společné historie.
Díky tomu se může stát snímek cenným svědectvím i pro další generace. Navíc nastoluje zásadní
otázku, zda tyto stavby máme dnes už považovat za historické památky, nebo je brát jako dědictví
komunistické minulosti a spíše se jich zbavovat. Přináší tedy celospolečensky významné a aktuální
téma. Díky konkrétním příběhům jednotlivých staveb a jejich tvůrců získává látka i silný osobní rozměr.
Projekt je velmi dobře připraven k realizaci. Přiložená ukázka je přesvědčivá a dokazuje, že se nebude
jednat o nudné mluvící hlavy, ale o živé, dynamické a vizuálně atraktivní dílo.
Autorem projektu je Vladimír Brož (alias Vladimír 518), zkušený dokumentarista a také známý rapper,
na jehož popularitu sází žadatel i v marketingové kampani. Režisérem je dokumentarista Jan Zajíček,
kterého podporuje silný tvůrčí tým.
Žadatelem je produkční společnost Film Kolektiv, založena v roce 2013 zkušenými producenty Janem
Kallistou, Ondřejem Zimou, Pavlem Berčíkem, Silvií Michajlovou a Karlou Stojákovou, která figuruje u
projektu jako kontaktní osoba. Projekt už získal podporu SFK na vývoj.
Zájem distribuovat snímek v ČR potvrdila společnost Aero Films, přiložena je detailní marketingová a
distribuční strategie. Film bude česko-slovenskou koprodukcí, slovenský partner Azyl Film již získal
grant na vývoj a počítá také s podporou výroby, čímž by jeho vklad pokryl čtvrtinu rozpočtu. V jednání
je také slovenská televize. Dalšími zdroji financování jsou ČT (v jednání), filmová pobídka a soukromí
sponzoři.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Natočit vyčerpávající a systematický dokumentární film o socialistické architektuře vznikající v bývalém
Československu po roce 1958 až do Sametové revoluce je bezesporu záslužná a cenná idea.
Z předloženého materiálu je zřejmý velice poctivý přístup k látce, která se snaží neopomenout žádnou
z nejvýznamnějších staveb čtyř desetiletí naší společné historie - díky tomu se může stát snímek
cenným svědectvím i pro další generace. Navíc nastoluje zásadní otázku, zda tyto stavby máme dnes,
už s odstupem času, považovat bez předsudků za historické památky, nebo je stále brát jako dědictví
komunistické minulosti a spíše se jich zbavovat. Přináší tedy celospolečensky významné a aktuální
téma. Film přináší i konkrétní příběhy jednotlivých staveb, společně s osobními příběhy jejich
architektů, z nichž jsou některé mimořádně zajímavé. Díky tomu není látka pouhým mechanickým
výčtem neosobních objektů, ale získává i silný osobní a lidský aspekt.
Projekt je mimořádně dobře připraven k realizaci. Podrobný a velmi konkrétní treatment je v podstatě
už téměř scénářem, je z něho patrný detailní sběr materiálu a rešerše jak v Čechách, tak na
Slovensku. Díky rozsahu materiálu se počítá s délkou až 100 minut pro kinoverzi, měl by být zároveň
uveden v ČT jako 8-dílný seriál. Projekt má ucelený koncept (včetně konceptu grafického), přiložená
ukázka je naprosto přesvědčivá a dokazuje, že se nebude jednat o nudné mluvící hlavy, ale o živé,
dynamicky střihané a vizuálně atraktivní dílo. Vypovídající osoby jsou zasazeny do architektonicky
zajímavého, adekvátního prostředí, archivní materiál je využitý tvůrčím způsobem, názory současníků
ve formě ankety materiál oživují.

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

Autorem projektu je Vladimír Brož (alias Vladimír 518), jenž je nejen zkušeným dokumentaristou (TV
seriál Kmeny) a režisérem hudebních klipů, ale také známým rapperem. Na jeho popularitu sází
žadatel i v marketingové kampani. Režisérem je dokumentarista Jan Zajíček (např. oceněný film Girl
Power). Film má dva dramaturgy, Jana Gogolu ml. a Maroše Hečka, zastupujícího slovenského
koproducenta. Kameramanem je Jiří Málek, který za svou práci získal řadu ocenění. Dostatečně
zkušený je i střihač Zdeněk Marek, autor hudby Ondřej Skala spolupracoval s režisérem už na snímku
Girl Power. Dalším autorem hudby je známý slovenský skladatel Vladimír Godár.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Dosud takhle komplexně nezpracované téma je velice významné nejen pro českou i slovenskou
kinematografii, ale také z celospolečenského hlediska. Rezonovat může i v mnohem širším
evropském kontextu, především v kontextu postkomunistických zemí, kde by mimochodem bylo velmi
zajímavé srovnání s jinými státy bývalé východní Evropy. Látka obsahuje tím pádem i jistý zahraniční
přesah, i když bude samozřejmě zajímavější pro českého a slovenského diváka, který je primární
cílovou skupinou. Její zpracování do jednotlivých tematických kapitol je zajímavé a osobité a přináší
nejen tematickou, ale i jistou formální inovaci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
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znaků)

Žadatelem je produkční společnost Film Kolektiv, založena v roce 2013 zkušenými producenty Janem
Kallistou, Ondřejem Zimou, Pavlem Berčíkem, Silvií Michajlovou a Karlou Stojákovou, která figuruje u
projektu jako kontaktní osoba. Jako producentka ve své vlastní společnosti Axman Produktion má na
svém kontě řadu úspěšných celovečerních hraných filmů i zahraničních koprodukcí. O jejich
schopnostech dotáhnout projekt do zdárného konce nelze pochybovat. Projekt už získal podporu SFK
na vývoj. Žádost je velice dobře a precizně připravena. Přiložené materiály jsou velice přesvědčivé,
včetně 6 minutového traileru, jenž společně s přiloženým popisem lokací hodně napoví o tom, jak
probíhal průzkum realizace, protože vše zásadní je v něm obsaženo. Zájem distribuovat snímek v ČR
již potvrdila společnost Aero Films, což je dobrá volba. Ve spolupráci s distributorem je k žádosti
přiložena i detailní marketingová a distribuční strategie. Počítá se i s netradičním uváděním spojeným
se speciálními eventy spojenými s účastí tvůrců a odbornými debatami. Ambicí je dosáhnout
návštěvnost 40 000 diváků. Zahraniční strategie míří také na festivaly orientované na filmy o
architektuře.
Rozpočet téměř 8 mil Kč je relativně vysoký. Jeho součástí je i položka na zakoupení archivních
materiálů, které jsou ale pro projekt zásadní. Film bude česko-slovenskou koprodukcí, slovenský
partner Azyl Film již získal grant na vývoj a počítá také s podporou výroby, čímž by jeho vklad pokryl
čtvrtinu rozpočtu. V jednání je také slovenská televize. Dalšími zdroji financování jsou ČT (v jednání),
filmová pobídka (žádost bude podána) a soukromí sponzoři (jejich účast chce žadatel doložit na
osobním slyšení).
Časový harmonogram není přiložen.
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Expertní analýza
Název projektu

Architektura ČSSR 58-89

Evidenční číslo projektu

3440-2019

Název žadatele

Film Kolektiv s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
V celovečerním dokumentárním projektu Architektura ČSSR 58–89 se jeho autoři - Vladimír
Brož (alias Vladimir 518) a Jan Zajíček - zabývají zkoumáním československé architektonické
scény v období socialismu. Jde o éru, kdy byl hlavním objednatelem veřejných staveb stát, do
jehož zadání významné a kreativní osobnosti promítaly dobové trendy (včetně těch
„imperialistických“) i vlastní, unikátní tvořivý potenciál. Jde ovšem o oblast často
kritizovanou bez znalosti faktů a souvislostí. Právě ty se pokouší rozkrýt projekt, který jeho
tvůrci připravují s nadšením a hlubokou znalostí problematiky, jež nyní spojili do
komplexního výsledku po stránce informací, autorské výpovědi i vypravěčské formy.
Ze své podstaty projekt není a ani nemůže být komerční. Jeho funkce je vzdělávací, jeho
cílovou skupinou však není jen veřejnost, ale i odborníci. Ambicí tvůrců je upozornit na to, že
v současnosti řada staveb z daného období vyžaduje pozornost, protože stát rozhoduje o jejich
příštím osudu. Kromě filmu vzniká i šestidílný televizní dokument.
Opakované neúspěšné podání projektu po dramaturgické stránce prospělo: projekt má za sebou
dvě neúspěšná podání žádosti o příspěvek na vývoj, v roce 2018 byla vyslyšena žádost nového
producenta, opět na vývoj - 380 000 Kč. Rada se tehdy rozhodla projekt podpořit i vzhledem k
postupujícímu času a naléhavému nebezpečí z prodlení. To zahrnuje jak dosud žijící
architekty, tak mnohé chátrající stavby, kterým často hrozí demolice. Nyní samozřejmě tato
naléhavost trvá.
V předložené žádosti a doprovodných materiálech žadatel přesvědčivě dokazuje, že je schopen
projekt realizovat v dané podobě.
Téma a cíl dokumentu naplňují téměř ideálně představu společensky užitečného filmového
díla, které zároveň může diváky v Česku i v zahraničí oslovit svými uměleckými kvalitami.
Zajímavý a cenný projekt i z těchto důvodů vřele doporučuji podpořit.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Téma dokumentu je vymezené časově i místně: československá architektura, která vznikala
v letech 1958-1989, je spojena na jedné straně s konstantou socialistického státu jako
objednatele a na druhé straně s osobnostmi architektů, kteří se objednávky pokoušeli naplnit,
často s obrovskou erudicí, tvořivostí a osobním vkladem. V průběhu třiceti let tak vznikly
desítky výjimečných, převážně městských staveb, o kterých odborníci mnohdy vedou spory a
veřejnost jim často nerozumí a považuje je prostě za „ošklivé“. Důvodem tohoto
neporozumění může být arogance tehdejší moci v oblasti informací, přetrvávající nechuť
k tomuto období a mnohým jeho „pomníkům moci“, nebo prostá pohodlnost veřejnosti
získávat a vstřebávat informace.
Upozornění na osobnosti architektů, okolnosti vzniku a další události, které jsou s těmito
stavbami spojeny, může napomoci k jejich ochraně. V tomto směru bude vznikající film (i
dokumentární seriál) cenný - a ještě cennější bude, pokud vyvolají veřejnou diskusi dotýkající
se „vyšších míst“. (Demolice budovy Transgasu na pražských Vinohradech je důkazem toho,
že je na takovou diskusi už téměř pozdě.) Symbolicky, téměř současně s těmito stavbami
odcházejí jejich tvůrci (jen v průběhu příprav projektu už zemřelo několik architektů, s nimiž
autoři filmu počítali jako s respondenty). Hrozí tedy škoda z dalšího prodlení.
Osobnost Vladimíra Brože (Vladimir 518), který se daným tématem zabývá už řadu let a
projekt nyní spolu s Janem Zajíčkem vycizeloval do předkládané podoby, je zárukou nejen
odbornosti, ale i umělecké osobitosti a zajímavosti projektu. Podle předložených materiálů
můžeme odhadnout, že autoři současně usilují o divácky sdělné dílo, které bude mít atraktivní,
informační i racionálně konfrontační charakter. V souladu s tímto širším společenským
aspektem oslovují tvůrci filmu nejen odborníky, ale v pouličních anketách i veřejnost.
V pozadí projektu je snaha otevřít otázku schopnosti a ochoty současné společnosti vnímat
rozmyslně svou minulost – v tomto případě odlišit to důležité a inspirativní ve stavební
kultuře. To vše samozřejmě vypovídá jak o současném stavu české (slovenské) společnosti,
tak o její budoucnosti.
Projekt považuji za dobře připravený k realizaci po stránce dramaturgické i ekonomické a
soudím, že naplňuje kritéria a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Podle podoby žádosti se zdá, že všichni uvedení profesionálové spolupracují v jednotě a
sdílejí vizi s autory – iniciátorem projektu, autorem námětu a scénáře Vladimírem Brožem a
režisérem Janem Zajíčkem. Složení tvůrčího týmu považuji za dostatečné k tomu, aby film
vznikl v předkládané podobě a kvalitě. Klíčová je postava Vladimira 518, předního
současného výtvarníka, scénografa (a rappera): pracuje na daném tématu už několik let a nyní
se mu daří je uspořádat do sdělného a ústrojného tvaru díky Janu Zajíčkovi i dramaturgům
Janu Gogolovi ml. a Maroši Hečkovi. S autory jistě bude jejich koncept sdílet jak kameraman
Jiří Málek, tak mistr zvuku Jan Paul, hudební skladatel Ondřej Skala či střihač Zdeněk Marek.
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Téma společenské paměti vtělené do historických architektonických objektů je přirozenou
součástí každé kultury, a daný projekt názorně ukazuje, co všechno se o sobě můžeme
dozvědět díky klíčovým dílům architektury socialistické společnosti. Autoři filmu se během
formulování svého tématu do podoby dokumentárního projektu posunuli od prezentace těchto
objektů a jejich autorů, případně jejich „příběhů“, blíže k obecnější otázce vnímání vlastní
minulosti. Vztah české či slovenské společnosti (případně konkrétních institucí) k budovám
vzniklým v daném období není naplněn potřebným respektem, což plyne částečně
z neznalosti, částečně možná z nechuti se zabývat touto politicky neslavnou minulostí. Hrozí
tak nenávratný zánik hodnot, které tato architektura představuje (i ztráta části národní paměti,
kterou představují i kvapem vymírající tvůrci-pamětníci). Ideálním praktickým výstupem
dokumentu by byla veřejná debata o těchto hodnotách a o možnostech, jak by je český stát
mohl vnímat a uchovat.
Méně výrazně, ale o to zajímavěji než jiné oblasti, je architektura z období socialismu
svědectvím o tvůrčí energii, která užitečně nápaditě a s vědomím souvislostí za „železnou
oponou“ formovala podobu československých měst i pod tlakem totalitní moci. To je
samozřejmě zajímavé téma i pro zahraniční (evropské) publikum. Zřejmou přidanou
hodnotou je i rozmyslná, atraktivní, artová a přitom sdělná formální stránka předkládaného
díla.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Nenašla jsem zde rozpory či
protichůdné informace. To vše mi, jak doufám, umožňuje žádost správně posoudit, a to jak
po obsahové, tak i po ekonomické stránce.
Daný projekt považuji nyní za realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou
marketingovou a distribuční strategii. Žadatel si je vědom, že archivy budou pro projekt
zásadně důležité, což se odráží i v rozpočtu.
Ambiciózní projekt odpovídá profilu produkční společnosti Film Kolektiv. Společnost vznikla
před sedmi lety jako společný projekt renomovaných producentů Jana Kallisty, Ondřeje Zimy,
Pavla Berčíka, Karly Stojákové a Silvie Michajlové. Každá z těchto osobností do něj přispívá
svými dosavadními zkušenostmi. Společnost je zaměřena zejména na vývoj, produkci a
distribuci hraných, krátkých, animovaných i dokumentárních filmů, a to i koprodukčních. Je
velmi dobře představitelné, že daný projekt realizuje způsobem, který popisuje v žádosti.

Strana 3

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Kapitál a Tao za maskou revoluce Egona Bondyho

Evidenční číslo projektu

3443-2019

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost GPO Platform s.r.o. žádá o podporu dokumentárního filmu Kapitál a Tao za maskou
revoluce Egona Bondyho. Režisérkou filmu je Helena Všetečková, pro kterou to bude celovečerní
dokumentární debut mimo FAMU. Předtím realizovala např. svůj absolventský školní film Všichni mají
pravdu? Karel Floss a ti druzí a spolupracovala na posledním filmu Karla Vachka Komunismus a síť aneb
Konec zastupitelské demokracie.
Připravovaný film má být portrétem myšlení Zbyňka Fišera alias Egona Bondyho, které autorka hodlá
konfrontovat s dnešní krizí kapitalismu, hodlá ověřit životnost jeho teorií v současném světě… K dispozici
má unikátní audiozáznamy Bondyho rozhovorů a v žádosti je prezentován jasná autorská koncepce, jak by
film mohl vypadat.
Projekt byl podpořen Státním fondem kinematografie v rámci vývoje, kdy byl žadatelem střihač Jakub Fišer
jako fyzická osoba.
Projekt doporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je podána kompletní a je srozumitelná. Jsou v ní drobné nedostatky, které ale nebrání adekvátnímu
posouzení žádosti.
V části žádosti B1. Popis projektu v producentské záměru zmiňuje žadatel, že přikládá Letter of Intent od
slovenského koproducenta (sic žadatel píše: „zatím dodáváme letrre of intent“), ale k žádosti není přiloženo.
Režisérka Helena Všetečková pak v režisérském záměru zmiňuje jako jednu z postav, kterou by ráda pro
dokument využila, Alberta Marenčina, ten však 9.3.2019 zemřel.
Není mi jasné, proč žadatel uvádí ve formuláři finančního plánu svůj vlastní vklad do projektu v kolonce
koproducent a ne v části „Vlastní zdroje producenta/žadatele“. Obdobně je věcné plnění FAMU
neadekvátně umístěno do kolonky „Zahraniční soukromé zdroje“.

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

Finanční plán je sestaven z těchto zdrojů: vlastní věcný vklad producenta (doložen čestným prohlášením),
dotace Státního fondu kinematografie, věcným plněním České televize, věcného plnění Studia FAMU a
výrazně počítá s se slovenským koproducentem. Žadatel nastiňuje i alternativu, pokud by slovenský vstup
nebyl alokován. Jediné, co by ještě žadatel mohl dodat, jakým způsobem bude řešen vstup Jakuba Fišera,
který na projekt získal dotaci Státního fondu kinematografie na vývoj.
Výše rozpočtu odpovídá představené formě realizace výroby žadatelem.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Harmonogram výroby je žadatelem nastavený tak, aby navazoval na vývoj projektu, kdy navážou ihned
přípravné práce a posléze od června 2020 do června 2021 má proběhnout 35 natáčecích dnů. Další rok by
měl být věnován postprodukci. Žadatel má na základě svého dosavadní činnosti zkušenost s alternativní
distribucí, kterou bere jako klíčovou formu exploatace pro tento projekt.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost GPO Platform s.r.o. byla založena v roce 2016 absolventy Katedry dokumentární
tvorby na FAMU Martin Kohout, Jan Rendl, Jan Strejcovský a Jakub Wagner.
Věnují se produkci dokumentárních filmů a experimentální tvorbě. Realizovali experimentální omnibus
Krastí a dokument Jana Strejcovského Komplex Epopeje. Daří se jim tyto projekty kromě uvedení ve
vysílání televize veřejné služby i alternativně distribuovat v kinech i mimo kino.
Připravovaný film režisérky Heleny Všetečkové bude vhodným doplňkem jejich portfolia.
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Expertní analýza
Název projektu

Kapitál a Tao za maskou revoluce Egona Bondyho

Evidenční číslo projektu

3443-2019

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

29. 1. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt je pokusem o přiblížení kontroverzní osobnosti duchovního guru československého
undergroundu Zbyňka Fischera alias Egona Bondyho. Film se ovšem nesoustřeďuje na Bondyho
životní příběh, ale na jeho myšlení. Ústřední část snímku budou tvořit Bondyho promluvy, které se
zachovaly v audio-nahrávkách. Emoční stránka takového konceptu je prakticky nulová a vnucuje se
otázka, zda je film pro takový projekt vůbec vhodným médiem. Formální postupy směřují spíše
k experimentálnímu než k dokumentárnímu filmu. Osobní vztah k látce i k hlavnímu protagonistovi si
autorka zatím pouze hledá. Látka je spíše lokální, i když se autorka snaží o její zasazení do
celosvětového současného kontextu. Jedná o tematicky i formálně hodně extrémní dílo, což může
limitovat jeho potenciál.
Vznik projektu inicioval Jakub Fišer, vnuk Egona Bondyho, který podával žádost na vývoj jako fyzická
osoba (podporu také získal), a byla mu doporučena spolupráce s režisérkou Helenou Všetečkovou. Na
projektu bude nadále spolupracovat v pozici střihače. Debutující režisérku podpoří silný tvůrčí tým.
Žadatelem je mladá společnost GPO Platform, kterou založili v roce 2016 dva bývalí studenti
dokumentární režie FAMU, a připravovaný snímek do jejího profilu dobře zapadá. Projekt má být
koprodukcí se SR, což je vzhledem k faktu, že Egon Bondy žil na sklonku života v Bratislavě, logická
volba. Partnerem má být mnohem zkušenější produkční společnost Punkchart Films Ivana
Ostrochovského (LOI přiloženo). Potenciál filmu je v žádosti poněkud přeceněn a distribuční a
marketingová strategie je příliš nekonkrétní. Příspěvek SFK by měl tvořit téměř 50% rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Projekt je pokusem o přiblížení osobnosti kontroverzního českého filosofa, básníka, spisovatele a
duchovního guru československého undergroundu Zbyňka Fischera alias Egona Bondyho.
Koncept projektu je ale příliš abstraktní a příliš intelektuální. Autorka se totiž nemíní soustředit na
Bondyho životní příběh, ale na jeho myšlení. Emoční stránka takto pojatého filmu je prakticky nulová,
projektu chybí lidský rozměr. Ústřední dějovou část filmu budou tvořit Bondyho dosud nezveřejněné
promluvy, které se zachovaly v audio-nahrávkách a ve kterých zaznívají úvahy o marxismu,
kapitalismu, učení Tao, o politice a filosofii. Vnucuje se otázka, zda je film pro takový projekt vůbec
vhodným médiem. Ani ostatní postavy, které Bondyho znaly, neslouží k tomu, aby objasnily život a
osud hlavního protagonisty. V autorčině pojetí jsou stylizovány do obrazovek v ateliéru, který bude
rekonstrukcí původního Bondyho bytu a v němž bude procházet maska / hlava Egona Bondyho,
prostřednictvím které bude se svými pamětníky Bondy vést dialog. Archivy, použité také ve
stylizované podobě, budou též promítány do rozmístěných obrazovek (i tabletů a telefonů) v ateliéru.
Všechny tyto formální postupy, směřující spíše k experimentálnímu než dokumentárnímu filmu, mají
zřejmě za účel oživení statických promluv hlavního protagonisty. Podobný záměr zřejmě mají mít i
inscenované scény, např. lékaři v bílých pláštích, kteří čtou / zpívají výňatky ze spisů StB, nebo použití
dokumentárních záběrů ze současnosti: z demonstrací proti systému, na nichž bude přítomna hlava
Bondyho i jeho hlas. Autorka by totiž ráda Bondyho myšlení aktualizovala, a konfrontovala se
současným stavem a kritikou systému. Není jasné, komu má být takhle pojatý film určený. Osobní
vztah k látce i k hlavnímu protagonistovi si autorka zatím pouze hledá. Projekt díky tomu působí,
jakoby se stále jednalo o vývoj a udělená podpora na vývoj nebyla využitá.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Vznik projektu inicioval střihač Jakub Fišer, vnuk Egona Bondyho. Původní námět pak rozpracoval s
dokumentaristkou Helenou Všetečkovou, kterou oslovil a která se prostředí československého
undegroundu, filosofii i společenským otázkám dlouhodobě ve své práci věnuje. Jakub Fišer původně
podával žádost na vývoj jako fyzická osoba – a podporu také získal – a byla mu doporučena
spolupráce s režisérkou Všetečkovou. Na projektu bude nadále spolupracovat v pozici střihače.
V případě autorky a režisérky Heleny Všetečkové se bude jednat o její dokumentární celovečerní
debut, který bude navazovat na její absolventský film z roku 2015 Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti
druzí. I když je režisérka debutantka, producenti jí navzdory nesnadnému tématu plně důvěřují.
Projekt má jako dramaturga zkušenou dokumentaristku Zuzanu Piussi, která se s Egonem Bondym
osobně znala. Za kamerou bude stát Adam Oľha, který vystudoval dokumentární režii na FAMU a
vedle filmové režie se věnuje i kameře, střihu a tvůrčí fotografii. Potvrzeni je i mistr zvuku Martin Khun.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je díky výběru hlavního protagonisty zajímavé spíše pro domácí kinematografii. Navzdory
proklamované snaze chybí projektu univerzálnější rozměr. Látka je spíše lokální, i když se autorka
snaží o její zasazení do celosvětového současného kontextu. Egon Bondy není v cizině příliš známý
(většinovému publiku není známý dokonce ani doma), projekt se ale snaží o inovativní, téměř
experimentální pojetí, a z formálního hlediska by v zahraničí mohl zaujmout. Přesto je nutné vzít na
vědomí, že se jedná o tematicky i formálně hodně extrémní dílo, což může limitovat jeho mezinárodní
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(a i domácí) potenciál.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelem je mladá produkční společnost GPO Platform, kterou založili v roce 2016 dva bývalí
studenti dokumentární režie FAMU. Na svém kontě má zatím dokončen pouze jeden středometrážní
absolventský snímek a jeden celovečerní dokumentární film. Dokončen je ještě jeden celovečerní
experimentální snímek složen ze čtyř krátkých filmů. Společnost se věnuje i mimofilmovým aktivitám
jako výstavy a videoart. Připravovaný snímek do jejího profilu dobře zapadá.
Projekt má být koprodukcí se SR, což je vzhledem k faktu, že Egon Bondy žil na sklonku života
v Bratislavě, logická volba. Partnerem má být etablovaná produkční společnost Punkchart Films Ivana
Ostrochovského (LOI přiloženo).
Potenciál filmu je poněkud přeceněn. Žadatel ho charakterizuje jako „intelektuální blockbuster“, jenž
může podle něj oslovit i širší publikum. To ale není v souladu s charakterem filmu. Nicméně hlavní
cílová skupina – levicoví intelektuálové – je odhadnuta poměrně přesně. Vzhledem k ní je dobrý
nápad distribuovat snímek i různými alternativními cestami a doplnit uvádění také čtením Bondyho
textů nebo živými diskusemi.
Snímek zatím nemá potvrzeného žádného distributora, v úvaze je společnost Artinifilm, specializující
se na alternativní distribuci. Distribuční a marketingová strategie je příliš nekonkrétní, např. se zmiňuje
o sales agentovi, ale bez konkrétních jmen. V této oblasti žadatel spoléhá více na svého zkušenějšího
slovenského koproducenta.
Rozpočet je vyčíslen na 2,8 mil Kč a má být financován z více zdrojů. Z nich je potvrzen vklad FAMU
ve formě pronájmu ateliéru (LOI přiloženo) a věcný vklad koproducenta (pronájem střižny). Jedná se
ovšem o Jakuba Wagnera, který je zároveň žadatelem. Součástí finanční strategie má být také účast
České televize, s tou je žadatel zatím pouze v jednání. Vklad slovenského koproducenta by měl pokrýt
30% rozpočtu, ten ale bude ještě jen žádat o příspěvek ze slovenského Audiovizuálního fondu.
Příspěvek SFK ve výši 1,4 mil Kč je téměř 50% rozpočtu.
Harmonogram předpokládá roční délku natáčení a další rok dokončování prací, což je vzhledem
k povaze projektu rozumné.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Pohodlné století

Evidenční číslo projektu

3445-2019

Název žadatele

Love Trouble s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení
Obecné hodnocení žádosti o podporu

Za hlavnú silnú stránku tohto projektu považujem snahu nakrútiť architektúru 20. storočia vizuálne veľmi
zaujímavou, ale aj časovo náročnou formou, pomocou videomappingu. Tento princíp nie je použitý
samoúčelne, alebo čisto esteticky, ale je integrálnou súčasťou prerozprávania architektúry cez historické
udalosti, ktoré sa v týchto konkrétnych bytoch známeho architekta Loosa odohrali. Za slabšiu stránku
projektu považujem, že po obsahovej stránke z predložených materiálov vyplýva dôraz najmä na historické
epizódy, na úkor samotnej architektúry, ktorá sa dostáva akoby na druhú koľaj, stáva sa z nej kulisa.
Chápem to ako snahu autorov zasiahnuť čo najširšie publikum, čo by som tiež radil skôr za slabšiu stránku
projektu, keďže žiadateľ prezentuje cieľovku 18-65: publikum teda nie je dostatočne zacielené. Z pohľadu
ekonomickej analýzy považujem za slabinu, že nie je prezentovaná stratégia užšej spolupráce s domácim,
alebo zahraničnými vysielateľmi, keďže ide o projekt zrejme viac televízny, ako určený do kino distribúcie.
Napriek tomu si myslím, že projekt má dostatočne obhájiteľné kinematografické ambície, aby bol podporený
SFK.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť je úplná a viac menej zrozumiteľná. Bolo by fajn, keby súčasťou bola aj prezentácia architekta
Loosa. Chápem, že je pre autorov tento architekt svetoznámy, ale keď mieria na medzinárodné publikum,
bolo by fajn, keby film bol aj v dostatočnej miere informatívny o architektovi samotnom. Žiadosť ani
treatment nedávajú architektovi primeranú váhu. Naopak žiadosť prekypuje spleťou zmlúv o prevodoch práv
a koprodukcii medzi spoločnosťami, v ktorých rovnaké osoby vystupujú ako konatelia raz na jednej, raz na
druhej strane. Je to trošku neštandardný konštrukt z ktorého nakoniec vychádza, že žiadateľ nie je vlastne
ani majoritným producentom (ani držiteľom majoritnej časti práv). Ak by toto mal byť pre radu problém,
odporúčam vyžiadať vysvetlenie pri vypočutí. Chápem to tak, že filmová produkcia nie je primárnou aktivitou
žiadateľa/žiadateľov, ale snáď by to nemalo zabrániť úspešnej realizácii projektu. V žiadosti je jeden menší
rozpor čo sa týka zabezpečených financií. Bližšie nižšie v texte.
Napriek spomenutému je žiadosť možné posúdiť.
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný. Použitie peňazí z vývoja bolo jasne zdôvodnené. Náklady sú adekvátne
projektu. Film však ešte môže vyžadovať rozsiahlejšiu obrazovú aj zvukovú postprodukciu ako tá, ktorá bola
narozpočtovaná.
– Je představa o financování realistická?
Žiadateľ už v tejto chvíli zabezpečil zaujímavé spolufinancovanie od regiónu, kde sa bude film natáčať. Tiež
zabezpečil zaujímavé partnerské vecné vstupy. Má rozbehnuté jednania so zahraničnými partnermi na
relatívne nízke, čiže reálne sumy. Predstava o financovaní je realistická. Projekt sa však zjavne hodí na
spolufinancovania/koprodukciu s televíznym vysielateľom. Takáto stratégia nie je prezentovaná, čo je
možno škoda.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Väčšina zdrojov je jasne zdôvodnená. Česká televízia, napriek zamýšľanej spolupráci nefiguruje vo
finančnom pláne. Pre projekt tu však existuje istá rezerva. Je to typ projektu, ktorý sa prirodzene ponúka
pre koprodukciu s ČT. Úprimne povedané, jedná sa tu viac o televízny typ projektu, ako film primárne
určený na premietanie v kinách. Táto deliaca čiara je však nejasná. Umelecké ambície projektu po
kinematografickej stránke, myslím si, oprávňujú žiadať o podporu Fondu pre kinematografiu. Film môže byť
úspešný na špecializovaných festivaloch o architektúre, ktorých je pomerne veľa.
Vo finančnom pláne je rozpor v sume poskytnutej Plzeňským krajom. V texte o Finančnom zajištění
producent hovorí o 100.000 Czk of Plzeňského kraja, zatiaľ čo vo finančnom pláne uvádza 380.000. Navyše
žiadosť neobsahuje zmluvu potvrdzujúcu ani jednu z týchto súm. Tak isto absentuje akékoľvek vysvetlenie
vlastného vkladu producenta, či už vecného, alebo finančného.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška požadovanej dotácie je primeraná projektu. Žiadateľ obhajuje potrebu použiť väčšie percento z
verejných zdrojov, v tejto chvíli 66%. Technika nakrúcania je náročná a výsledný film bude propagovať
súčasť kultúrneho dedičstva ČR, čiže je akceptovateľné, že sa jedná o kultúrne náročné kinematografické
dielo. Zo zdrojov SFK je pomer žiadaných financií k celkovému rozpočtu 39%.
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– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má potenciál a už aj v tejto chvíli úspešne zabezpečil časť financií z väčšieho počtu zdrojov. Projekt
má možno potenciál získať ešte ďalšie dôležité spolufinancovanie zo zdrojov ČT alebo iného,
zahraničného vysielateľa.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je založená na myšlienke vysokej estetickej kvality obrazu pomocou zložitej
techniky videomappingu. Zo žiadosti je zrejmé, že producent a režisér sa zúčastnili dôležitých podujatí,
workshopov a marketov, a teda že sa snažia svoj projekt konzultovať so zahraničnými expertmi a uviesť ho
tak od začiatku na európsky trh.
Zdá sa ale, podľa prezentovaných informácií, že nebola dostatočne zrešeršovaná možnosť spolupráce s
televíznym vysielateľom, v ČR zrejme ČT ako domáci partner, a poprípade ďalší zahraniční partneri.
Vzhľadom k typu projektu sa prirodzene ponúka Arte, ZDF či Rakúska ORF. Myslím si, že toto je zatiaľ
nedostatok producentskej stratégie financovania. V konečnom dôsledku má totiž tento formát filmu najväčší
divácky potenciál práve na klasickej TV, podstatne viac ako v kinách, či samostatne organizovaných
premietaniach.
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ dobre pracuje s medializáciou projektu, avšak, myslím si, zatiaľ svoje publikum cieli príliš zoširoka.
Spomenutá cieľová skupina 18-65 nie je úplne cieľová skupina. Je to ako povedať, že "film je pre každého"
a to prakticky nikdy nie je pravda (platí to možno pre seriál Simpsonovci, ale inak skôr nie...). Odporúčam
ešte na primárnej cieľovej skupine popracovať. Možno si položiť otázku, či to má byť viac film pre 45-65
(dejinná linka), alebo 18-35 (architektúra natočená moderne)? Účasť na workshopoch a medzinárodných
fórach považujem za formu napĺňania marketingovej stratégie a preto tieto aktivity hodnotím pozitívne.
Samotnú distribučnú marketingovú stratégiu však bude treba ešte premyslieť, alebo skonzultovať.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový plán je teoreticky zvládnuteľný, pokiaľ budú získané včas všetky prostriedky. Je to ale veľmi tesný
plán a bude náročné ho dodržať. Žiadateľ už jednu skúsenosť s posúvaním dátumu odovzdania má, čomu
nasvedčuje dodatok o predĺžení lehoty pri spolupráci s Plzeň-turismus. Odporúčal by som ešte dátum
odovzdania premyslieť a dať si na dokončenie trošku viac času.
4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Zo žiadosti nie je celkom jasné, ktorá spoločnosť vlastne má byť hodnotená v tejto časti posudku. V spleti
zmlúv sa totiž okrem žiadateľa Love Trouble s.r.o., objavujú ešte dva subjekty, ktoré zjavne na projekte
aktívne pracujú, a to Studio Petrohrad s.r.o. a Petrohrad s.r.o.. Tieto si medzi sebou cez zmluvy vymieňajú
projekt a práva k nemu a nakoniec koprodukčne delia. Budem toto trio posudzovať akosi globálne, nakoľko
na pozadí sú tí istí ľudia. Nakoľko spoločnosti sa venujú grafickej a video produkcii s presahom do umenia,
a už zrealizovali jednoduchšie dokumentárne filmy, dá sa predpokladať, že ich finančné aj kapacitné
možnosti zodpovedajú zvolenému cieľu.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Žiadateľ Love Trouble je pomerne málo skúsená spoločnosť so zatiaľ obmedzeným portfóliom filmov a
ocenení (ako majoritný producent). Na realizáciu tohto projektu má žiadateľ dostatočné skúsenosti a snaha
zúčastňovať sa workshopov atď je správna. Je to primerane náročný projekt vzhľadom ku kapacitám a
skúsenosti žiadateľa.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ukradená revoluce

Evidenční číslo projektu

3450-2019

Název žadatele

U.F.O. Pictures s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá dokumentární film režiséra a producenta Davida Raucha “Ukradená revoluce”.
Kontroverzní dokument o vlivu Ruska na naši zemi a srovnávání tohoto vlivu s jinými státy.
30 natáčecích dní odpovídá povaze a rozsahu projektu. Stejně tak výše rozpočtu, který je podrobně
okomentován, je obhajitelná.
Natáčení zejména v Česku, možná část realizace v zahraničí, ale bez koprodukčních vstupů dalších zemí.
Projekt předkládán opětovně. Napoprvé odmítnut pro nedostatečnou přípravu, v současné chvíli hodnotím
tento projekt jako na jednu stranu papírově připravený, nicméně zádrhel vidím v zafinancování. Respektive
v dodržení harmonogramu v návaznosti na potřebné finance. Film se má začít točit za 6 měsíců, shánění
peněz je zatím v podstatě na začátku. Producent uvádí, že s případnými koproducenty jedná, nicméně ničím
doložené to není. Část nákladů chce producent shánět až po zahájení natáčení. Těžko říct, jak to může
dopadnout.
Projekt podpořen ve fázi Vývoje.
Tvůrci mají velký zájem a snahu projekt dotáhnout a zrealizovat, tématu se věnují dlouhou dobu. Přípravy
proběhly důkladné a vývoj probíhal dlouhou dobu, za kterou se podařilo projekt posunout. Bylo by škoda
nedat šanci tomuto filmu, přestože mám k projektu výše uvedené výtky.
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Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Předkládaný projekt je zajímavý svým tématem i zpracováním. Jedná se o velmi kontroverzní téma, které
jistě vzbudí nemalý ohlas jak pozitivní tak negativní. To každopádně zvyšuje atraktivitu filmu a dostává se
do širšího povědomí diváků. Což každý film potřebuje.
Projekt je předkládán opětovně, se zdůvodněním, že v minulém kole nebyl dostatečně připraven k realizaci.
Nemám informace o předešlé žádosti, nicméně si myslím, že v této chvíli je jediné úskalí projektu jeho
zafinancování. V případě dokumentárního filmu by to ale nemusel být až takový problém, harmonogram se
dá posunout. Neblokují se herci, nestavějí se drahé dekorace.
Příprava a vývoj filmu probíhají dostatečně dlouhou dobu, tvůrci mají prostor si vlastní zpracování a pojetí
dobře promyslet.
Natáčení bude probíhat atraktivní formou malých kompaktních kamer, drony a dalšími současnými trendy
technologiemi.
Projekt byl podpořen Fondem ve stádiu Vývoje, prostředky byly využity a přípravy pokročily správným
směrem.
Tvůrci se spojili s řadou politicky aktivních lidí, probírali se archívy, dělali rozsáhlý research.
Po podrobném seznámení se s projektem je patrná silná vůle projekt zrealizovat a dotáhnout.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je přehledně vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh zahrnujících požadované dokumenty.
Letters of Interest jednotlivých potenciálních partnerů přiloženy nejsou.
Autorské smlouvy přiloženy nejsou, ale je dostatek času na jejich uzavření.
Finanční částky i časové harmonogramy jsou v jednotlivých částech v souladu.
Struktura Finančního plánu přehledná, včetně doplňujícího vysvětlení a uvedení záložních variant v
případě, že by některá část plánu nevyšla.
Rozpočet přiložen včetně komentáře a podrobného rozpadu.
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2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet
Celkové náklady projektu prezentovány ve výši 6.944.398,-. Jako celková částka nákladů při 30 natáčecích
dnech se jeví jako obhajitelná. Při bližším posouzení jednotlivých položek konstatuji, že rozpočet je
sestaven logicky a strukturovaně.
Autorské honoráře jsou v současných relacích, stejně tak hlavní štábové profese. Jednotlivé profese jsou
cenově odstupňovány podle hierarchie, denní nasazení odpovídá systému příprav, natáčení i likvidace.
Nenacházím část, která by byla předimenzována nebo část, která by byla naopak podhodnocena.

Finanční plán
Finanční plán je svým rozvržením teoreticky realistický, nicméně druhá věc je, jak bude vypadat realita. Na
vyjednávání je relativně čas, natáčet se má začít za půl roku.
Nicméně v současné chvíli mají producenti pohromadě pouze 11% celkových plánovaných nákladů. Téměř
veškeré uvedené částky v plánu jsou označeny jako „v jednání“ a žádné potvrzující dopisy se závazkem
projekt podpořit k Žádosti přiloženy nejsou.
Požadovaná částka od Fondu kinematografie jako podpora je na standardní výši, dosažení této částky je
reálné. Část nákladů chtějí producenti shánět až v průběhu natáčení, navázat je chtějí na postupné
zveřejňování záběrů a tím zaujmout investory.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Doktor na tripu

Evidenční číslo projektu

3451-2019

Název žadatele

Mimesis Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

16.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost o podporu výroby tohoto projektu je podávána opakovaně (podle producenta jde o
„třetí a poslední pokus o získání podpory Fondu“). Naposledy byla žádost předložena pod č.
2919-2018 v rámci výzvy 2018-2-10-30 pod tehdejším názvem Léčení mého já. Požadavek
na podporu činil 1 500 000 Kč při rozpočtu 3 900 000 Kč. Projekt se při existenci všech
pozitivních expertních analýz umístil jako třetí „pod čarou“.
Bohužel nemám přístup k původním podkladům, poměrně důležitým pro posouzení nárůstu
rozpočtu na současných 5 035 000 Kč vč. vývoje (při totožném požadavku na podporu ve výši
1 500 000 Kč).
Aktuální podoba žádosti o podporu výroby dlouhometrážního (80 min.) dokumentárního filmu
je úplná (detaily viz níže), obsahuje všechny povinné přílohy.
Ač je v Popisu projektu audiovizuální dílo deklarováno jako koprodukce v poměru subjektů
z České republiky (68 %), Slovenska (21 %) a Německa (11 %), v Žádosti je „zahraniční
účast“ umístěna do Německa, Švédsko a USA. Kromě slovenského koproducenta není
v disponibilních podkladech žádná jiná účast zahraničního koproducenta písemně doložena.
Obecně nahlíženo je však projekt – včetně rozpočtu (detaily taktéž níže) – připraven solidně,
a proto lze udělení podporu – byť třeba v upravené výši – opět doporučit.
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
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Žádost je kompletní, žádná povinná součást nechybí. Při výčtu zdrojů – více viz níže
komentáře k Finančnímu plánu – nejsou některé zásadní písemně doložené, ani na úrovni
LOI, ačkoli předpokládaný první natáčecí den se blíží.
Zahájení natáčení (realizace) je dle Žádosti i Realizačního harmonogramu plánováno na
1.4.2020, předpokládáno je 45 (!) natáčecích dnů s plánovanou premiérou 23.9.2021 (taktéž
dle Žádosti i Realizačního harmonogramu). Počet natáčecích dnů souhlasí s údaji
v Rozpočtu.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet ve výši 5 035 000 Kč není při vysokém počtu natáčecích dnů a zahraničních
pobytech nijak mimořádný, avšak ani přehnaně úsporný. Kromě korektně rozpočtované pol.
03-01 Producent jsou pol. 31-03 Režijní náklady a pol. 31-04 Production fee kalkulovány
takřka v plném rozpětí (obě ve výši 250 000 Kč). S vědomím pol. 31-01 Rozpočtová rezerva
ve výši 243 000 Kč si tak producent vytvořil značný tříčtvrtěmilionový „polštář“ vysoce
překračující vlastní zdroje producenta/žadatele uvedený ve Finančním plánu.
Ten vykazuje prokazatelnou snahu o diverzifikaci zdrojů, ale… Na úrovni LOI jsou potvrzeny
pol. 3.1 a 3.2, bohužel nikoli pol. 3.3 (finanční plnění České televize), ani pol. 5.1 (německá
„veřejnoprávní“ televize), která je tak vysloveně spekulativní.
LOI bratislavské firmy Marka Urbana a Ivana Ostrochovského sentimentalfilm s.r.o. je velmi
důležitý (pol. 5.3), avšak nelze z něj vyvodit potvrzení podpory Audiovizuálného fondu
Slovenska (pol. 4.1).
Celková částka na Finančním plánu by měla – dle mého názoru – odpovídat sloupci A
v rozpočtu (5 035 000 Kč).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Pro premiéru považuje žadatel jako nejvhodnější místo MFFKV, avšak není jasné, zda již
v červenci roku 2021.
Dle žadatele by česká distribuce (zřejmě vlastní, žadatel má dostatek zkušeností i firemní
zázemí) měla začít na konci září resp. počátkem října (2021), aby bylo možno oslovit cílovou
skupinu vysokoškolských studentů, zasáhnout minimálně 100 kin, uspořádat související
besedy tvůrců apod.)
Samozřejmě chce žadatel film distribuovat i formou VoD (TVoD) a podobných platforem.
Festivalové uvedení na zahraničích festivalech by mělo být orientováno na specializované
festivaly (zřejmě kromě MFFKV).
Žadatel má v úmyslu vytvořit i verzi ve stopáži 52 min. s vyšším potenciálem pro prodej do
televizního vysílání
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Mimesis Film s.r.o. je produkční a distribuční společností zaměřenou na vývoj a výrobu
hraných (v režži Petra Václava) a dokumentárních filmů, často mezinárodních koprodukcí.
Založena v roce 2012 Janem Macolou.
Od března 2016 společnost provozuje Kino Pilotů a od roku 2015 řídí (i distribuční)
společnost Pilot Film s.r.o.
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Expertní analýza
Název projektu

Doktor na tripu

Evidenční číslo projektu

3451-2019

Název žadatele

Mimesis Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

6. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Česko-slovensko-německý celovečerní dokument spojuje dvě profesionální tematické
„posedlosti“ svou osobností - dlouhodobý vědecký výzkum MUDr. Tomáše Páleníčka a letité
zaujetí režiséra a kameramana Davida Čálka. Souběhem je nyní, po konkretizaci a
racionalizaci konceptu, projekt unikátní a – bez laciné podbízivosti - i divácky atraktivní.
Dokumentaristé ve filmu mají sledovat při výpravě do amazonského pralesa malý,
mezinárodní tým vědců, který během jedné ze závěrečných fází svého výzkumu ověřuje
působení místně dostupných psychotropních látek na lidský organismus. Praktickým cílem
výzkumu je možnost nabídnout pacientům trpícím civilizačními psychickými poruchami i
jinou možnost než moderní, plošně nadužívaná psychofarmaka.
Od první žádosti o veřejnou podporu prošel projekt významným kvalitativním posunem. Už
minule hodnocení projektu přesáhlo 70 bodů, finanční podporu však neumožnil nedostatek
prostředků alokovaných ve výzvě. To vedlo tým kolem žadatele k tomu, aby znovu zapracoval
jak na obsahové, tak na ekonomické stránce projektu. Nyní se film opírá o sledování práce
vědeckého týmu, který má jasně stanovené cíle a metodologii výzkumu, a netříští se do
mimoběžných spirituálních a enviromentalistických linií (které jsou však přirozeně přítomny).
Napětí kolem otázky, zda se hypotéza výzkumníků potvrdí (což by mělo konkrétní dopad na
situaci obrovského množství nemocných), umocňuje sledování vědeckého dobrodružství
v pralese, avšak bez důrazu na lacinou atraktivitu či aktivistickou snahu filmařů „zachránit
svět“.
Projekt, který dlouho posouvalo kupředu nadšení režiséra a podpora soukromých donátorů, má
nyní parametry komplexního, obsahově i ekonomicky stabilního díla, které má velkou šanci
oslovit i mezinárodní publikum a zviditelnit se festivalově i v rámci televizního vysílání
v zemích koproducentů. V tomto směru nyní žadatel vyvíjí nemalou aktivitu.
Tematicky atraktivní, inteligentní, vizuálně poutavé dílo se zjevným společenským přesahem
vřele doporučuji podpořit v požadované výši.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Dokumentární film Davida Čálka sleduje jednu ze závěrečných fází unikátního vědeckého
projektu, který zkoumá působení psychotropních látek na lidský organismus - s praktickým
cílem nabídnout pacientům trpícím civilizačními psychickými poruchami možnost léčit se i
jiným způsobem, než klasickými, plošně nadužívanými antidepresivy a dalšími moderními
psychofarmaky. Autoři filmu jsou si vědomi souvislostí s výzkumy Stanislava Grofa z 60. let i
kontextu momentálně probíhající reformy české psychiatrie.
Vědecký tým vedený progresivním psychiatrem Tomášem Páleníčkem se po mnohaletém
výzkumu vydává do amazonské džungle, aby ověřil své hypotézy s českými dobrovolníky
i tamními obyvateli. Údaje získané v přírodním prostředí, které je z hlediska
elektromagnetického šumu čistší než prostředí laboratorní, jsou získané především s pomocí
„čepic“ EEG, což tvoří až scifistický ráz obrazu.
Příběhovou páteř dokumentu netvoří jen napětí kolem otázky, jak vědci získané údaje
vyhodnotí po návratu domů (již generuje klasické „vědecké dobrodružství“), ale i možnost
pozorovat svět amazonských indiánů ve vědeckém, spirituálním a enviromentálním kontextu.
Projekt minule nezískal podporu Fondu právě kvůli nejasnému propojení environmentální,
esoterické a vědecké linie filmu. Nyní však tvůrci s empatickou, ale racionální dramaturgyní
Rebekou Bartůňkovou šťastně kladou důraz na linii sledování vědeckého experimentu
s přidanými hodnotami zmíněných témat, které přirozeně vystupují do popředí.
Tematicky poutavý snímek se vyhýbá prvoplánové atraktivnosti i manipulacím s módními
otázkami. David Čálek – jak se zdá – zvolil pozici pozorovatele a odolává i lákavé možnosti
zobrazit zjednodušený model „šťastného divocha“ jako vzoru pro frustrovanou, zkaženou
moderní civilizaci.
Pečlivá dramaturgie projektu zjevně prospěla a nyní je zjevné, že tvůrčí i producentský tým
rozmyslně sleduje konkrétní vypravěčskou linii, aniž by se pokoušel „zachraňovat svět“
důrazem na vlastní a jedinou pravdu.
Vzniká tak představa komplexního a divácky otevřeného dokumentaristického díla, které se
pohybuje v prostoru určeném danou výzvou Fondu.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Složení tvůrčího týmu považuji za odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být
zrealizován. To se už přesvědčivě projevilo ve fázi vývoje projektu. Zkušený žadatel
poskytuje autorům činorodé, organizačně i ekonomicky bezpečné zázemí. Osobnost
kameramana a režiséra Davida Čálka je dostatečnou zárukou profesionální i tematické
zajímavosti daného filmu. O tom, že projekt navazuje na autorovu dosavadní práci a rozvíjí
její kvality, svědčí materiály dodané v rámci této žádosti.
Vzhledem k náročnosti natáčení v amazonské džungli je zřejmé, že takový projekt vyžaduje
tým semknutý po profesní stránce i stránce společně sdíleného záměru. V tomto směru je
zajímavá i explikace zvukového specialisty Václava Flegla, který rovněž (prostřednictvím své
společnosti Sounderground) film ekonomicky podporuje.
I v postprodukční oblasti se David Čálek spojuje s profesionálními a kreativními osobnostmi
(hudební skladatel Milan Cajs, střihač Josef Krajbich). Zárukou filmařsky i společensky
přínosného a divácky atraktivního výsledku je i osvědčená dramaturgyně Rebeka Bartůňková,
se kterou žadatel spolupracoval už na oceněném dokumentu V Mosulu.

Strana 2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Téma filmu považuji za významné pro současnou českou, případně evropskou kinematografii.
Jde o zmapování a zviditelnění důležité, experimentální části vědeckého projektu, jehož
záměrem je ulehčení situace osobám, jejichž psychický stav vyžaduje farmakologickou
podporu. Práce doktora Páleníčka je mezinárodně ceněná ve vědeckých kruzích, nejširší
veřejnost (česká a evropská) ji však samozřejmě nezná, nebo si ji chybně zařazuje.
Dokument pojatý primárně jako sledování pozoruhodné vědecké práce ve vrcholně
atraktivním prostředí je – navzdory svému novému, poněkud bombastickému názvu – divácky
dobře čitelným projektem, a to i na mezinárodní úrovni. Vzhledem k Čálkově kameramanské
profesi (i vzhledem k zaslané ukázce) je zjevné, že látka bude i formálně pojata
srozumitelným a přitažlivým způsobem.
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost a její přílohy
neobsahují rozpory či protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožňuje projekt
správně posoudit. (Jen připomínám, že jméno „Stanislav Grof“ se píše s jedním „f“.).
Daný projekt považuji za užitečný a realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou
marketingovou a distribuční strategii.
Dosavadní vývoj a výroba filmu byly možné především díky soukromým zdrojům a
režisérově nadšení. Nyní ovšem už jde o komplexní, profesionální mezinárodní koprodukci
vzbuzující respekt. Organizačně, psychicky i fyzicky náročný vývoj projektu proběhl úspěšně
a – ať se předpoklady aktérů naplní či nikoli – došlo k získání unikátního vědeckého i
dokumentaristického materiálu, který je žadatel schopen v zamýšlené podobě zprostředkovat
divákům. Navzdory novému vyjasnění charakteru filmu jako sledování vědeckého
experimentu žadatel předpokládá široký divácký ohlas s ohledem na vlastní distribuční
zkušenosti s filmem Bufo Alvarius či na živý ohlas „tragantové“ dokumentární série Dana
Přibáně.
Profil společnosti Mimesis Film odpovídá zvolenému cíli. V portfoliu společnosti zaměřené
na vývoj a výrobu hraných a dokumentárních filmů s mezinárodním přesahem najdeme řadu
projektů artového charakteru i snímky společensky významné. Od roku 2012, kdy producent
Jan Macola firmu založil, Mimesis Film spolupracuje s originálními a mezinárodně
významnými režisérskými osobnostmi (hraná a dokumentární tvorba Petra Václava, vysoce
ceněný dokument Jany Andert V Mosulu, Normální autistický film Miroslava Janka,
dokument Na Sever Natashi Dudinské…).
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Expertní analýza
Název projektu

Black Czechs

Evidenční číslo projektu

3425-2019

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Cielová

Datum vyhotovení

23. I. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Dokumentární projekt Black Czechs přináší příběh, který začíná v 80.letech v africké Namibii. Tamní
bojovníci SWAPO v rámci velkolepého plánu sociálního inženýrství zplodí s vybranými ženami děti,
které dají na výchovu do socialistického Československa, aby se z nich stala elita národa. Děti jsou
počeštěny, po letech a politických změnách v obou zemích poslány zpátky do Namibie, kde si projdou
peklem, protože jsou vykořeněny a traumatizovány. Některé z nich sní o návratu do země svého
dětství. Myšlenka zpracovat toto dosud naprosto neznámé téma je záslužná. Projekt charakterizuje
důkladná znalost látky a dobře vybraní protagonisté. Ze žádosti není ovšem jasné jeho zpracování a
forma. Výsledný tvar bude zřejmě obsahovat především řadu rozhovorů a zřejmě i archivů. Hrozí tedy,
že film zůstane v poloze reportáže: i když velmi zajímavé, přínosné a cenné. To navzdory jeho
mezinárodnímu rozměru danému samotným tématem hodně limituje jeho zahraniční potenciál.
Spoluautorka a spolurežisérka Kateřina Mildnerová je afrikanistka působící na Univerzitě Palackého s
hlubokými znalostmi o zvolené látce, zkušenosti s audiovizuální tvorbou ale nemá. Oporou jí má být
Martin Müller, který na svém kontě 2 dokumenty a také 2 celovečerní filmy.
Žadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. Přiložený producentský záměr není dostatečný. Chybí
jakákoliv distribuční vize. Jako cílová skupina jsou jednoduše uvedeni „diváci v ČR“, a výhledově by
mohl být uveden také v teritoriu Afriky – jak, není ale definováno. Potvrzen je zájem ČT (LOI
nepřiloženo), jako kontaktní osoba je uvedena Lenka Poláková – kreativní producentka ČT. Není tudíž
jasné, kdo vlastně bude snímek produkovat. Žadatel uvádí jako dalšího možného partnera slovenskou
TV JOJ, rozpočet to ale nezohledňuje. Příspěvek SFK ve výši 600 000 Kč tvoří 23% rozpočtu.
Harmonogram počítá s ukončením projektu v prosinci 2020. Vzhledem k výše uvedenému není ale
zcela jasné, zda je žadatel schopen v tomto termínu projekt zrealizovat.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

60-minutový dokumentární projekt přináší neznámé, velmi zajímavé a přitom dosud nikdy
nezpracované téma. Fascinující příběh začíná v africké Namibii, v 80.letech, kde bojovníci SWAPO
v rámci velkolepého plánu sociálního inženýrství zplodí s vybranými ženami děti, které dají v 5 letech
na výchovu do socialistického Československa, aby se z nich stala elita národa. Děti jsou počeštěny,
po letech a politických změnách v obou zemích poslány zpátky do Namibie, kde si projdou peklem,
protože jsou vykořeněny a traumatizovány. Některé z nich sní o návratu do země svého dětství. Ty,
kterým se to povede, narazí na krutou realitu rasizmu. Dokument skládá zpětně odlišné životní příběhy
5 z nich. Podobnou Odysseou si prošly i děti poslané do bývalé NDR – na rozdíl od nás je v Německu
toto téma známější a bylo zpracovánu už i do filmové podoby. Idea zpracovat ho i u nás je jistě
záslužná a velmi cenná. Projekt charakterizuje důkladná znalost zvolené látky, podrobné rešerše,
dobře vybraní protagonisté. Není ovšem zcela jasné jeho zpracování a forma, a to ani z režijní, ani
z dramaturgické explikace. Zřejmé je pouze to, že výsledný tvar bude obsahovat řadu rozhovorů (tedy
„mluvících hlav“) a archivů. Jak konkrétně bude ale například využitá plánovaná poloha pohádky a
snu, aby výsledný tvar nezůstal pouze publicistikou, není jasně definováno. Největším nebezpečím je
právě to, že film zůstane místo kreativního a inovativního dokumentu v poloze reportáže: i když velmi
zajímavé, přínosné a cenné.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jako spoluautoři a režiséři jsou u projektu uvedeni Kateřina Mildnerová a Martin Müller. Kateřina
Mildnerová je afrikanistka působící na Univerzitě Palackého, je autorkou 3 monografií věnovaných
Africe a evidentně má hluboké znalosti o zvolené látce, zkušenosti s audiovizuální tvorbou ale nemá.
Martin Müller má jako režisér a scenárista na svém kontě 2 dokumenty a také 2 celovečerní filmy:
Hranice stínu, jenž natočil s kolektivem studentů olomoucké univerzity v roce 1996, a Bloudím z roku
2006. Profesní zkušenosti další členů týmu (zvukař, kameraman) nejsou zcela přesvědčivé. Více
vyprofilovaný je střihač Tomáš Doruška. Jako dramaturg je v žádosti uveden Martin Novosad,
dramaturgickou explikaci dodal ale Daniel Kunz, jehož CV není ovšem k žádosti přiloženo.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt přináší velice objevné téma, které by mohlo zaujmout i mimo Českou republiku. To ovšem
neplatí, co se týče jeho předpokládaného zpracování. To podle všech indicií nepřinese nic nového
nebo obohacujícího pro domácí či zahraniční tvorbu. Jeho formát (o čem napovídá i předpokládaná 60
minutová stopáž a trailer) bude zřejmě vhodný především pro lokální televizi.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci. Ta uvádí v přiloženém materiálu jako svou činnost
v oblasti filmu organizaci festivalu Akademia Film Olomouc, dále přehlídku festivalu animovaného
filmu, a výrobu jednoho dokumentu – portrétu rektora univerzity, profesora Josefa Jařaba, který
režíroval spoluautor a spolurežisér předloženého projektu.
Přiložený producentský záměr je naprosto nedostatečný. Chybí jakákoliv distribuční vize, jakoby
s distribucí filmu v kinech žadatel ani nepočítal. Sám píše, že primárně počítá s festivalovým
uváděním (ovšem bez jakékoliv specifikace nebo detailů) a televizním vysíláním. V žádosti je uváděna
délka projektu pouze 60 minut. Jako cílová skupina jsou jednoduše uvedeni „diváci v ČR“, podle
žadatele má ale projekt celoevropské zacílení a výhledově by mohl být uveden také v teritoriu Afriky –
jak, není ale vůbec definováno. Rozpočet je odhadnut na 2,6 mil Kč s vysokými náklady na ubytování
a cestovné, což je akceptovatelné vzhledem na plánované natáčení v Africe. Potvrzen je zájem ČT
(LOI nepřiloženo), jako kontaktní osoba je uvedena Lenka Poláková – kreativní producentka ČT. Není
tudíž jasné, kdo vůbec žádost připravil a kdo bude snímek produkovat: Univerzita Palackého nebo ČT.
Jako další zdroje financování jsou uvedeny finanční a věcný vklad koproducenta – není ale
specifikováno, o koho se jedná, pravděpodobně to má být samotná univerzita. 250 000 od sponzorů
není nijak specifikováno. V realizační strategii žadatel uvádí jako dalšího možného partnera
slovenskou TV JOJ (v jednání), rozpočet to ale nezohledňuje. Příspěvek SFK ve výši 600 000 Kč tvoří
23% rozpočtu. Harmonogram počítá s ukončením projektu v polovině prosince 2020. Vzhledem
k nedostatečné finanční strategii není zcela jasné, zda je žadatel schopen v tomto termínu projekt
zrealizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Čaučesko - Rumunský příběh

Evidenční číslo projektu

3452-2019

Název žadatele

Věterné mlýny s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Ryšavý

Datum vyhotovení

4. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Už to, že portréty tří desítek rumunských spisovatelů v projektu J. A. Pitínského Čaučesko mohou
významným způsobem prohloubit a obohatit pohled české veřejnosti na kulturní život v zemi, se kterou nás
pojí mimo jiné i společná historická zkušenost s komunistickým režimem a následnou politickou a
ekonomickou transformací, by bylo dostačujícím důvodem pro natočení dokumentárního filmu. Osobně mě
ale těší, že se tak má dít zejména prostřednictvím mnohokrát proklínaného a zatracovaného formátu tzv.
mluvících hlav. Přestože žádný formát není špatný či dobrý sám o sobě a řada významných dokumentů i
klasických děl světové kinematografie (počínaje Dreyerovým Utrpením panny Orleánské, kde hlavy vlastně
ještě ani doopravdy nemluví) je založena zejména na zprostředkování výrazu obličeje a jemné mimiky
herců a také na netriviální, verbálně sdělované informaci, na práci se slovem a s intonací. Jde o půdu, na
které se film limitně přibližuje divadlu, aniž by se diletantsky opíral o divadelní výrazové prostředky. Vlastně
mne v tomto kontextu skoro mrzí, že režisér se chystá doplňovat takto vzniklý materiál o ilustrativní obrazy
rumunských měst. Nedovedu si představit, že prostor těchto měst může být diváky dostatečně prožit a
daleko raději bych v tomto případě byl, kdyby mi daná města někdo popsal, slovně zprostředkoval, než
abych se musel spokojit s jejich ilustrativní a interpunkční funkcí. Domnívám se jinak, že může jít o projekt,
který při relativně malé nákladnosti může mít velkou uměleckou hodnotu.
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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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Hlavní myšlenka projektu je zcela srozumitelná a jasná, téma originální a závažné. Vzhledem k jistému
vytěsnění „mluvících hlav“ z ambicióznější dokumentární kinematografie posledních let se jejich návrat v
Pitínského pojetí může jevit i jako originální a svérázný stylistický přístup. Projekt je realizačně
nekomplikovaný, jeho podstatnou složkou nicméně musí být pečlivý a vynalézavý střih. Pokud je už jistá
část nasnímána, považuji za určitý nedostatek, že ukázka sestřihu není součástí žádosti: při takto výlučné
a pro mnohé posuzovatele možná riskantní stylistice by nebylo od věci mít možnost náhlednout alespoň
kousek „hotového filmu“.

1

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

 J.A.Pitínský je významný český divadelní režisér, v případě předkládaného projektu, který, ač pracuje s
filmovými prostředky, divadelní inspiraci nezapře, to považuji za velkou přednost.
 Produkční společnost Větrné mlýny, dříve zaměřena zejména na literární a divadelní dění, se pouští do
filmových projektů podle mého názoru velmi promyšlemě a s jasnou vazbou na svou předchozí práci.

2

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

 Film může být pro českou kinematografii přínosem jak po stránce obsahové, tak stylistické. K otázce
jeho možného přesahu a otevřenosti pro jiné evropské či světové publikum se nedovedu přesně vyjádřit,
vnímám ale, že už samotný název trochu naznačuje, že jde o rozhovor mezi dvěma partnery, který pro
třetího určen není. Pokud by určitá modelovost takového „dialogu“ mohla být základem obecnějšího
sdělení, jen dobře, z žádosti to ale podle mne nevyplývá.

3 Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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 Žádost považuji za srozumitelnou a úplnou, lituji jen, že není přiložena ukázka sestřihu. Projekt je
realizačně nenáročný a rozhodně je realizovatelný.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Čaučesko - Rumunský příběh

Evidenční číslo projektu

3452-2019

Název žadatele

Věterné mlýny s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

20.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Za silnou stránku projektu považuji originální a novátorský pohled na téma u jistě ve svém oboru významné
kulturní osobnosti jakou J. A. Pitínský nesporně je.
avšak
Žádost na tento projekt není dle mého názoru dostatečně připravena a to zvláště v přílohách Rozpočet,
Popis a Finanční plán, podrobně rozvedu v Podrobné analýze Žádosti o podporu. Pro následně uvedené
nedostatky Žádost nemohu bohužel doporučit.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Nenalezl jsem tyto přílohy či rozvedení u Popisu:
– Popis projektu - B1 - Producentský záměr včetně všech doporučených podbodů - NENALEZENO, včetně
toho jak bude natáčení v Rumunsku organizováno, s kým je zde již projednáno, rešerše atd..
– Finanční plán - B11 - rumunský partner, kdo jím je?, Jihomoravský filmový nadační fond - podporuje nově
i natáčení mimo vlastní region?, vlastní vklad Žadatele - doklad jako je například Čestné prohlášení nepřiloženo
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
–
–
–
–

K Rozpočtu:
11 - Osvětl. technika - rozpočtován osvětlovač, nájem techniky nikoliv?
23 - Ubytování, diety, cestovné, catering - není rozpočtováno žádné stravné a ubytování v Rumunsku?
25 - Postprodukce - obrazová včetně VFX a animací - dle mne chybí minimálně online, barvení, titulky,
mastery včetně DCP, výstupy?
– 26 - Zvuková postprodukce - zvuk - kompletně nerozpočtováno
– Dle mého názoru, pokud má být finanční rámec filmu dodržen, je nutno rozpočet kompletně i
strukturálně přepracovat, nelze pouze opravit.
– Představa o financování je poměrně realistická, výše uvedené mé poznámky v bodě 1. je možné při
Slyšení dovysvětlit či doložit, včetně doložení proponovaných zdrojů.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má potenciál k vícezdrojovému financování.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentskou strategii jsem u Žádosti nenalezl.
– Marketingovou a distribuční strategii jsem u Žádosti nenalezl.
– Časový harmonogram, pokud se již nyní netočí, resp. termín dokončení 20.11.2020 považuji za
hraničně zvládnutelný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli.
– Žadatel se dlouhodobě zajímá o přesahy literatury a poezie do dalších umění a v této oblasti je
úspěšný, proto zacílení na tento dokumentárně-esejistický takřka experimentální film považuji za
příkladné.
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Expertní analýza
Název projektu

Čaučesko - Rumunský příběh

Evidenční číslo projektu

3452-2019

Název žadatele

Větrné mlýny s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Hana Kulhánková

Datum vyhotovení

3.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Připravovaný celovečerní dokumentární film Čaučesko – Rumunský příběh odkazuje na 30 let od pádu
Ceacescova režimu a představí 30 současných rumunských autorů a autorek, kteří odpovídají na otázky (o
rodině, o každodennosti, o dešti, o slavných rumunských autorech atd.) režiséra filmu J. A. Pitínského. Ten z
odpovědí pak vybere jednotlivá slova, jednotlivé věty a sestaví z nich jeho osobní pohled na současné
Rumunsko.
Mezi hlavní silné stránky projektu řadím režiséra J. A. Pitínského, který je známý svým originálním pojetí
divadelních představení a osobní kontakty producenta projektu společnost Větrné mlýny s rumunskými
autory a autorkami.
Mezi slabé stránky projektu řadím formální uchopení celého tématu, které je založeno na mluvících hlavách
a jednotném prostředí, kde se vedou rozhovory s autory a autorkami. Zároveň mám mnoho otázek
k samotným produkčním plánům projektu (od vysokého celkového rozpočtu po chybějícího rumunského
koproducenta), v projektu chybí rozpracovaná distribuční nebo marketingová strategie.
Domnívám se tedy, že projekt realizován může být, ale žadatel by měl více zohlednit i možné publikum, aby
nevznikl film pouze pro televizní vysílání, ale kreativní dokument pro kina, případně atraktivní i pro
zahraniční trh.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Připravovaný celovečerní dokumentární film Čaučesko – Rumunský příběh odkazuje na 30 let od pádu
Ceacescova režimu a představí 30 současných rumunských autorů a autorek, kteří odpovídají na otázky
režiséra filmu J. A. Pitínského. Připravené otázky (o rodině, o každodennosti, o dešti, o slavných
rumunských autorech atd.) budou kladeny kompletně všem autorům a autorkám a režisér Pitínský z nich
pak vybere jednotlivá slova, jednotlivé věty a sestaví z nich jeho osobní pohled na současné Rumunsko.
Celý dokument má za cíl být protiváhou uzavřenosti mnoha Čechů a Češek, kteří neví zhola nic ani o svých
sousedech natož o Rumunsku.
Formálně bude film sestaven především z mluvících hlav autorů a autorek, kteří sedí na židli ve sklepním
prostoru divadla Husa na provázku v Brně a odpovídají na režisérovy otázky. Rozhovory budou prokládány
záběry na rumunská města a přírodu a doprovázeny výraznou hudbou. Celkově se má jednat o velmi
estetizovaný film, který je postavený více na jazyku než na vizuální složce. Film je tedy určen pro náročnější
publikum, kterému nevadí vizuální minimalismus, přesto by se právě vizuální složka měla detailněji
promyslet, aby byl film ukoukatelný (délka má být 90 – 100 minut) a diváci byli schopni vnímat nejen slova a
věty jednotlivých autorů a autorek ale především celek. V žádosti je přiložený kompletní seznam autorů a
autorek, které by měli v dokumentu vystupovat, včetně jejich krátkých životopisů. Myslím, že velkou
překážkou v celkovém vnímání bude i to, že mnoho z nich nebude publikum od pohledu znát, natož pak
jejich tvorbu a ve filmu nebude prostor na nějaké širší představení jejich děl a důležitosti v rumunské
literatuře.
Předkládaný projekt pouze částečně naplňuje cíle podpory kinematografie – jedná se o obrazově
minimalistický projekt, který je inspirován literaturou a divadlem a má výrazně autorský rukopis režiséra J.
A. Pitínského.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Je složení tvůrčího týmu odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován?
Všímejte si nejen „jmen“, ale i skutečného vkladu těchto tvůrců do projektu, jak jej lze vyvodit z explikací.
U minoritních koprodukcí zohledněte český vklad do projektu, po stránce tvůrčí a producentské.
Předložený projekt je produkován společností Větrné mlýny s.r.o., která se specializuje především na
vydávání knih, pořádání literárních akcí a produkci (především televizních) filmů o literatuře.
Režisér projektu J. A. Pitínský je známý a oceňovaný divadelní režisér a toto bude jeho filmový
dokumentární debut. Z režisérské explikace je zřejmé, že se Pitínský zabývá především jazykem, jazykovou
skladbou a ne tolik vizuální. Proto bude role kameramana Jiřího Zykmunda (má zkušenosti především
z televizí a seriálové tvorby) a střihačky Ivany Hucíkové (má zkušenosti především s krátkými filmy) o to
důležitější.
Film vzniká v koprodukci se Slovenskem a Rumunskem. V přiložené žádosti jsou informace pouze o
slovenské straně, slovenským koproducentem bude zkušený Robert Kirchhoff a součástí tvůrčího týmu jsou
Slováci (kromě střihačky, ještě mistr zvuku). O rumunském koproducentovi nejsou v žádosti žádné
informace ani o případné roli, kterou by měl v projektu mít.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Hlavní téma filmu – osobní pohled na současné Rumunsko – je pro určitou část publika, která se zajímá o
kulturu, literaturu, historii a současné problémy, určitě zajímavé. Zamýšlená forma filmu je však velkou
bariérou pro to, aby byl film atraktivní pro širší publikum. Přesně to publikum, vůči kterému se má film
vymezovat – tedy lidi, kteří jsou uzavření a okolní svět (za hranicemi Česka) je nezajímá a k životu ho
nepotřebují.
V žádosti není uvedeno, jaké distribuční plány žadatel s filmem má, tedy jestli ho plánují uvádět na
festivalech nebo jde primárně o uvedení v televizi, případně na internetu atd. Zároveň by mě zajímalo, jestli
žadatel uvažuje o pořádání například literárních čtení spojených s promítání tohoto filmu. Především proto,
že literatura je to nejsilnější, co Větrné mlýny umí.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je srozumitelná, pouze v harmonogramu na obou místech jsou asi špatná data - např. uváděno, že
začátek projektu je 8.12.2020 a točit se bude do června 2020. Film má být dokončen do 20.11.2020.
Celkový rozpočet je vysoký 3 493 000,- Kč (celkově vysoké náklady spojené s celým filmovým štábem) a
z Fondu kinematografie žadatel požaduje 800 000,-. Ve finančním plánu je sepsáno, které všechny instituce
bude žadatel žádat v roce 2020 o finančí podporu, např. Jihomoravský filmový nadační fond, Českou
televizi, Audiovizuálny fond (SK), Romanian Film Centre (RO) atd.
Největší otázky mám k samotné produkci filmu, nebylo mi jasné, proč je počet natáčecích dnů 50, znamená
to, že bude na natáčení jednoho rozhovoru vždy jeden den a 20 dnů je na natáčení rumunských vesnic a
přírody? A dále mi nebylo jasné, jestli budou spisovatelé a spisovatelky všichni natáčeni opravdu pouze
v Brně anebo někdo i v Rumunsku (v rozpočtu je počítání s ubytováním velkého počtu lidí mimo ČR). A
v žádosti mi chyběla informace o rumunském koproducentovi a vymezení jeho role a zároveň jestli role
slovenského koproducenta spočítá „pouze“ v zajištění lidí do tvůrčího týmu a financí ze Slovenských zdrojů.
Předložený projekt zrealizovatelný je, ale podle mého názoru je potřeba větší propracovanosti vizuální
stránky celého dokumentu a také nastavení marketingové a distribuční strategie, která nebyla v žádosti
nijak popsána.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Sperminátoři

Evidenční číslo projektu

3456-2019

Název žadatele

Artcam Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

3.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky projektu
aktuální a zajímavé téma
oveřená režisérka, zkušený producent
projekt podpořen Fondem i projektem MEDIA v rámci vývoje
Hlavní slabé stránky projektu
protagonista natáčený v rámci teaseru odmítl pokračovat v natáčení
domluvená dánská koprodukce (vzhledem ke změně protagonisty) nefunčkní

Režisérka Eva Tomanová si pro své projekty vybírá šokující společenská témata, ani tento projekt není
výjimkou. Tentokrát ale svých záběrem přesahuje hranice republiky. Projekt je mezinárodní koprodukcí, její
přesné složení se ještě rodí. Rozpočet je vyšší, ale pro mezinárodní koprodukci odůvodněný, jednotlivé
položky jsou standartní. Finanční plán je reálný. Žadatel je zároveň i českým distributorem, projekt je
směřován k premiéře na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 2022. Harmonogram je pro realizaci
projektu dostatečný.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná. Projekt je prezentován jako dvoustranná koprodukce. Dánská koprodukce
potvrzená LOI však pozbývá smyslu vzhledem k tomu, že zamýšlený dánský protagonista nechce dále
v natáčení pokračovat.
Projekt byl podpořen v rámci vývoje, vznikl teaser (ovšem s původním, dále nepokračujícím
protagonistou). Odkaz na teaser je připojen k žádosti.
Režisérka předpokládá účast na workshopu dok.incubator.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je vyšší, ale odůvodněný. Požadovaná dotace je adekvátní.
Jednotlivé položky jsou odůvodněné. Za vysoký považuji honorář střihače (280.000,-Kč). Trochu
nejasná je položka rozpočtu – Ubytování, diety, cestovné. Není mi jasné, kdo bude ubytován v ČR a
budou mu zde vypláceny diety. V rozpočtu není uvedena položka za vyšší honorář za scénář vzhledem
k vyššímu rozpočtu (jak vyplývá z přiložené smlouvy). Ostatní položky jsou standartní.
Finanční plán zatím počítá se slovenským koproducentem vstupem České televize (LOI přiložena) a
dotací slovenského Audiovizuálního fondu. Projekt byl podpořen Fondem v rámci vývoje i dotací z fondu
MEDIA. Finanční plán je reálný.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Režisérka si pro své projekty vybírá společenská témata na hranici legálnosti, i tento projekt není
výjimkou. Na rozdíl od předchozích projektů tentokrát její projekt přesahuje hranice naší republiky.
Zkušený producent je dobrým zázemím pro vznik mezinárodního dokumentu. Ačkoli původní
protagonista další natáčení odmítl, oslovila režisérka dalšího zahraničního protagonistu. Hlavní linkou je
žena, která řeší porodit dítě bez využití reprodukční kliniky a bez nutnosti vztahu s otcem dítěte.
Postupně odhalujeme svět „početí bez otce“ a další mužské protagonisty projektu (jeden místní, jeden
zahraniční). Součástí dokumentů budou i názory vědců.
Producent zajistil pro realizaci dva mezinárodní koproducenty. Slovenský koproducent je vázán na
postprodukci, dánská producentka má o projekt stále zájem, ovšem vzhledem k absenci dánského
příběhu je její účast bez většího smyslu, což producent v žádosti zmiňuje. Zvažuje získat koproducenta
v zemi nového protagonisty (Skotsko). Prosím ověřit u ústního slyšení situaci.
Marketingová a distribuční strategie odpovídá projektu. Žadatel předpokládá, že vznikne filmová a
televizní verze projektu. Festivalová premiéra je plánována na jihlavský festival dokumentárních filmů,
který časově dobře ladí se Světovým dnem plodnosti (2.11.2022).
Harmonogram je pro úspěšnou realizaci dostatečný.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent i autorský tým má dostatek zkušeností pro realizaci projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Sperminátoři

Evidenční číslo projektu

3456-2019

Název žadatele

Artcam Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

2. 2. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Téma projektu je aktuální, originální a místy až bizarní: film přináší portréty mužů, kteří se rozhodli stát
profesionálními „oplodňovači“ – „sperminátory“, a žen, které vkládají naději do umělého oplodnění
s jejich pomocí. Film vypovídá nepřímo také o stavu současné západní civilizace, kde lze řešit
technicky a za peníze i problém neplodnosti, a klade otázku, zda se budou v budoucnosti plodit děti
bez lásky, která nebude potřebná. Podobných velmi vážných témat je v připravovaném snímku celá
řada. Zároveň ale obsahuje humor a často i absurdní situace, díky kterým může oslovit i mnohem širší
publikum. Sehnat vhodné protagonisty pro film na takhle choulostivé téma není zcela snadné, a je
záslužné, že se to povedlo, o čem vypovídá i přesvědčivý trailer.
Snímek má univerzální téma, jeho mezinárodní potenciál zvyšuje i fakt, že jeden z hlavních
protagonistů je ze Skotska. Po formální stránce nepřináší projekt sice nic zásadně inovativního, díky
objevnému a zatím neprozkoumanému tématu ale může zaujmout jak festivalové dramaturgy, tak
zahraniční televizní nákupčí.
Autorka a režisérka Eva Tomanová se už ve svých předešlých dokumentárních snímcích zabývala
tematikou rodiny, a to z různých úhlů. Žadatelem je společnost Artcam, která se v poslední době
věnuje i produkci dokumentů. Výhodou je, že je zároveň i úspěšným distributorem a projekt chce také
sama distribuovat. Distribuční a marketingová strategie je jasná a odráží předešlé zkušenosti.
Rozpočet je relativně vyšší, počítá se ale i s natáčením v zahraničí. Zatím je projekt koprodukcí mezi
ČR a SR, záměrem je najít koprodukčního partnera ve Skotsku. Potvrzena je ČT, projekt získal také
podporu Creative Europe / MEDIA.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

Doporučuji

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 kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Téma projektu je originální a místy až bizarní: film přináší portréty mužů, kteří se rozhodli stát
profesionálními „oplodňovači“ – „sperminátory“, a žen, které vkládají naději do umělého oplodnění
s jejich pomocí. Téma umělého oplodnění je ve vyspělém světě čím dál aktuálnější, a film je
neobvyklým pohledem na něj. Muži – sperminátoři pracují na vlastní pěst, mimo systém, a jejich
motivace jsou různé. Deklarují často snahu pomoct ženám, pro které je „oficiální“ oplodnění příliš
drahé. Film vypovídá nepřímo také hodně o stavu současné západní civilizace, kde lze řešit technicky
a za peníze i takovýhle problém, a klade také otázku, zda se budou v budoucnosti plodit děti bez
lásky, která nebude potřebná. Podobných velmi vážných témat je v připravovaném snímku celá řada.
Zároveň ale obsahuje humor a často i absurdní situace, díky kterým může oslovit i mnohem širší
publikum. Celkově se ale jedná o celospolečensky závažné téma, díky čemu projekt naplňuje kritéria
výzvy. Sehnat vhodné protagonisty pro film na takhle choulostivé téma není zcela snadné, a je
záslužné, že se to povedlo, o čem vypovídá i přesvědčivý trailer. K žádosti je přiložen dostatečně
propracovaný materiál, jenž dokazuje, že je projekt k realizaci dobře připraven.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Autorka a režisérka Eva Tomanová se i ve svých předešlých dokumentárních snímcích zabývala
tematikou rodiny, a to z různých úhlů. Do povědomí vstoupily především její 2 celovečerní dokumenty
Stále spolu a Začít znovu. Natočila ale i řadu dalších projektů pro televizi. S kameramanem
Koblovským spolupracuje režisérka pravidelně. Dramaturgyní za českou stranu bude zkušená Věra
Krincvajová, projekt má ale i zahraničního dramaturga Arashe T.Rijahiho, který dlouhodobě
spolupracuje s Artémiem Benkim ze společnosti žadatele. Dalším členem tvůrčího týmu bude
slovenský střihač Marek Šulík, který často spolupracuje s režisérem Petrem Kerekesem, jenž je na
projektu slovenským koproducentem. Ten svými vlastními dokumenty už mnoho krát potvrdil, že má
čich na bizarní, divácky vděčná témata, takže jeho zájem o něčem vypovídá.

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

Snímek má univerzální téma, které překračuje hranice. Jeho mezinárodní potenciál zvyšuje i fakt, že
jeden z hlavních protagonistů je ze Skotska a režisérka hodlá tím pádem natáčet také v zahraničí. Už
předešlé filmy režisérky naznačily, že témata, kterými se zabývá, vyvolávají širší divácký zájem. Po
formální stránce nepřináší projekt sice nic zásadně inovativního, jeho téma je ale poměrně objevné a
zatím neprozkoumané. Z tohoto hlediska může zaujmout jak festivalové dramaturgy, tak zahraniční
televizní nákupčí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je původně distribuční společnost Artcam, která se v poslední době věnuje i produkci
dokumentů. Na svém kontě má i mezinárodně úspěšný debut svého majitele Artémia Benkiho Sólo,
uveden také v Cannes v sekci L´acid. Projekt byl ve stadiu vývoje dobře ošetřen, prezentován byl
např. na koprodukčním fóru v Edinburghu a ve vyhlídce jsou další fóra. Žadatelovou výhodou je, že je
zároveň i úspěšným distributorem. Také tenhle projekt chce sám distribuovat. Distribuční a
marketingová strategie je jasná a odráží jeho předešlé zkušenosti. Ve spolupráci s organizacemi
věnujícími se tématice filmu (umělé oplodnění) chce oslovit i jiné segmenty diváků než pouze klasické
arthousové publikum. Počítá také s intenzivní VOD distribucí ve své vlastní knihovně v rámci platformy
Cinezen. Rozpočet je odhadnut na 5,8 mil Kč což není málo. Počítá se také ale i s natáčením
v zahraničí. Zatím je projekt koprodukcí mezi ČR a SR (18%), potvrzen je etablovaný slovenský
producent Peter Kerekes. Dalším partnerem měla být dánská společnost, dánská příběhová linka
ovšem z projektu vypadla. Dánská producentka má ale přesto zájem se nějakým způsobem na něm i
nadále podílet. Záměrem je najít koprodukčního partnera ve Skotsku. Potvrzen je zájem České
televize, projekt získal také v rámci slate funding grant Creative Europe / MEDIA. SFK podpořilo vývoj
projektu, požadovaná podpora na výrobu 1,5 mil Kč představuje 25% rozpočtu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Black Czechs

Evidenční číslo projektu

3425-2019

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2020-2-2-8

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

4.2.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Univerzita Palackého v Olomouci žádá o podporu vývoje dokumentárního filmu Black Czechs. Má se jednat
o 60 minutový dokument o namibijských Češích a film vzniká jako vedlejší produkt výzkumného grantu
univerzity, který je spojený hlavně s literárními výstupy výzkumného grantu.
Předložená žádost má řadu problematických míst: dramaturgická explikace de facto není (dodané pdf je
formě rozsypaného čaje), chybí také jakákoliv smlouva mezi žadatelem a „tvůrci“, předložený finanční plán
je nesrozumitelný (není zřejmé, který zdroj patří komu), údajná výše financování projektu je aktuálně 70%,
což není nijak žadatelem doloženo.
Žadatel neobdržel podporu na vývoj, ale přesto není při vyplňování rozpočtu schopný dodržet pravidlo:
„Pokud žadatel neobdržel dotaci v okruhu vývoj kinematografického díla, bude výrobní rozpočet A totožný se
sloupcem B.“ V rozpočtu je finančně podceněna obrazová a zvuková postprodukce, náklady jsou příliš nízké
a žadatel to nijak nevysvětluje.
Vlastní zdroje producenta/žadatele jsou dle finančního plánu 0%, což je kulantně řečeno velmi neobvyklé a
naprosto se vymykající obvyklému lokálnímu módu produkce…
Žádost je nepřipravená, nekompletní a nelze projekt na základě předložených neúplných, protiřečících a
ničím doložených podkladů podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

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. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je nepřipravená a nekompletní. Chybí dva důležité dokumenty (dramaturgická explikace, která je
poslaná v naprosto nerozluštitelné formě a chybí především smlouva zajišťující licenci žadatele na
treatment). Žadatelem není doloženo, že je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít
předkládané audiovizuální dílo, včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých!
Dále není řádně doloženo financování projektu, které žadatel deklaruje ve výši 70% (tj. 1 820 325,- Kč)
k datu podání žádosti. Formulář rozpočtu je navíc špatně vyplněn. Žadatel není schopný dodržet
jednoduchý požadavek v instrukcích pro vyplnění rozpočtu.
Tam, kde měl žadatel možnost svůj producentský záměr jasně osvětlit (tj. v části žádosti Popis projektu Producentský záměr v této struktuře), se žadatel uchýlil k nejasné stručnosti navíc provázené chybami
v psaní vlastních jmen (jednou je: „česká televize“, pak zase „Česká Televize“, „Namibijští Čechové“) i
interpunkci, což už jenom ilustruje výše uvedené.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žadatel deklaruje, že k datu podání žádosti má zajištěno 70% procent financování projektu k datu podání
žádosti. Nijak však toto financování nepodložil požadovanými dokumenty.
Finanční plán, tak jak je vyplněn, je naprosto nesrozumitelný vyjma položky dotace od Státního fondu
kinematografie. Ostatní částky jsou naprosto spekulativní a není vůbec jasné z jakých konkrétních zdrojů
žadatel čerpá při financování výroby tohoto projektu.
Naprosto nerozumím položkám ve finančním plánu, kde figuruje podíl koproducenta ve výši přímého
finančního plnění (700 000,- Kč) a věcného plnění (450.000,- Kč). Tento koproducentský podíl na
financování výroby ve výši 44% výrobních nákladů není žadatelem nijak vysvětlen, zatímco podíl
producenta na výrobních nákladech je 0%!
Rozpočet je pak už jenom jedním velkým otazníkem, protože vzhledem k naprosto nejasným zdrojům
financování, je velmi těžké dešifrovat, co je vlastně v rozpočtu reálná nákladová položka.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie tohoto projektu je nejasná. Má vzniknout projekt pravděpodobně financovaný
z výzkumného grantu Univerzity Palackého, pro který jsou ale primární textové výstupy. Údajně se na filmu
má podílet Česká televize, ale její vstup není nijak doložen vyjma uvedení jmen v žádosti (dramaturg
Novosad, kontaktní osoba /?/ Poláková).
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel uvádí tři reference prokazující svou činnost v oblasti kinematografie. Prvním je pořádání festivalu
AFO, což lze akceptovat. Nicméně další dvě reference jsou už víceméně sporné: PAF je pořádán zapsanou
společností PAF a univerzita poskytuje především prostory a dokument Homo Academicus byl realizován v
koprodukci České televize a Studia Velehrad, za podpory Statutárního města Olomouce a Univerzity
Palackého.
Jako producent celovečerních audiovizuálních děl v lokální distribuci nemá Univerzita Palackého žádné
zkušenosti.
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