Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

Přání Ježíškovi
4191 - 2021
MOVIE s.r.o.

Adam Dvořák

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021 – 2 – 2- 7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Šuster

Datum vyhotovení

11-1-2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Film o průběhu vánočních svátků, kde se prolne příběh pěti různých českých
rodin..Adaptace polského originálu Listy do M. režiséra March Baczynského.Přepis do
českého prostředí, autorský překlad a technický scénář / 140 obrazů/ vytvořila
režisérka Marta Ferencová.
Záměr tvůrců je vytvořit silný vánoční film plný emocí a českého humoru.
Film bude natočen převážně v brněnských exteriérech. . Reály Praha Brno.
Celkový rozpočet filmu 22,230.811Kč. Požadavek příspěvek Fondu .1,5 milionu Kč
a návazně pobídka 3,5 mil.Kč. Film je v současné době z cca 98% zafinancován.
Vývoj proběhl v období červen až říjen 2020 a produkce od 14.11,2020 do 1.8.2021.
Premiéra 24.11.2021
První filmovací den z celkových 26 FD se realizoval 14.11.2020
Film je velmi dobře připraven, má zajímavý scénář a příslib výtečného hereckého
obsazení.Zkušený tvůrčí štáb, atraktivní žánr filmu ,relativně malý příspěvek Fondu
aprofesní kredit producenta, jsou dobrými předpoklady pro úspěšnou realizaci 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 pečlivě a promyšleně sestavena . Obsahuje všechny požadované
přílohy a poskytuje dostatek informací pro její posouzení.

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

Rozpočet filmu je stanoven v minimální reálné výši 22,230.811 Kč Je vypracován
ve standardní skladbě a v současných cenách. Přímé výrobní náklady 19,830.811
Kč. Z toho zajímavé herecké obsazení 1,895.000Kč.
Zafinancování je reálně pokryto - Fond příspěvek 1,5 mil.Kč a pobídka 3,5milionKč.
1 milion Kč Jihomoravský filmový fond , technika 630.000 Kč,minimální garance
4 miliony Kč ,bankovní půjčka 500.000 Kč, vlastní vklad žadatele 4,861.811 Kč
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Realizační strategie , marketingové a distribuční úvahy producenta, jsou v žádosti
podrobně zpracovány. „ Covid značně finančně i výrobně ovlivňuje natáčení.
Harmonogram realizace je promyšleně a reálně naplánován v období 9.9.2020 až
1.8.2021. Premiéra stanovena na 24.11.2021.

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

Filmová společnost Movie vznikla v roce 1999 původně orientována na filmovou
postprodukci. V roce 2005 se stal majitelem producent Adam Dvořák-absolvent
FAMU..
Tvorba společnosti – v roce 2006 Rafťáci rež.Karla Janáka, 2008 Bobule režie
Tomáš Bařina, 2009 Bobule 2 režie vlad.Lamač, 2011 Lidice v režii Petra Nikolajova,
2012 Martin a Venuše režie Jiří Chlumský,, 2018 Ten kdo tě miloval režie Jan Pachl.
V letech 2002 – 2020 spolupráce cca na dvaceti filmech.
Na filmu dále spolupracují :
Autor původního scénáře Polák March Baczynski. Český scénář a režie Marta
Ferencová.kameraman Mário Ondriš, architekt David Bubenský, hudební skladatel
James Harrien, kostýmní výtvarník Petra Puldová, zvuk Pavel Rejholec.
Hlavní herci – Richard Krajčo, Zareta Maximová,Jiří Bartoška, Eva Holubová, Petr
Vaněk, Jiří Burián, Anna Polívková,Jiří Langmajer, Arnošt Goldflam a daší.,
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

BUKO

Evidenční číslo projektu

4192-2021

Název žadatele

Dorian film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

25.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
zajímavý scénář
ověřený tvůrčí tým
perfektně připravený projekt pro realizaci
česko-slovenská koprodukce, LOI přiloženy
projekt podpořen Fondem v období vývoje
Hlavní slabé stránky
žadatelem je mladá produkční společnost, projekt je pro společnost prvotinou
distributor bez minimální garance
Ověřený tým s novou produkční společností připravují další celovečerní film scénáristky a režisérky Alice
Nellis. Projekt je velmi kvalitně připraven pro výrobu, všechna zmiňovaná LOI jsou přiložena. Rozpočet
odpovídá projektu stejně jako výše požadované dotace. Distributor pro země koproducentů je zajištěn.
Projekt má festivalový i mezinárodní potenciál. Cílová skupina je správně určena, marketingová strategie
odpovídá cílové skupině i projektu. Harmonogram je pro realizaci 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, všechny požadované přílohy i zmiňované LOI jsou přiloženy. Projekt je považován za
kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Projekt je česko-slovenskou
koprodukcí.
Projekt byl podpořen Fondem v rámci vývoje. Pro natáčení je plánována metoda udržitelného filmového
natáčení, konkrétní návrhy jsou reálné.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je standartní, projektu odpovídá. Požadovaná dotace je adekvátní v celkové výši i podílu na
celkových nákladech projektu.
Jednotlivé položky jsou standartní, nelze proti nim nic namítat. Honoráře producenta, koproducentů,
stejně jako rezerva a režijní náklady jsou poměrně nízké. Producent si neúčtuje žádné production fee.
Jedinou nejasností v rozpočtu je, že dieselový agregát je rozpočtován na všechny dny natáčení, ačkoli
je v žádosti uvedeno, že bude jednáno o připojení k veřejné elektrické síti pro větší část natáčení.
Finanční plán je reálný, podpořený LOI. Potvrzený distributor nepočítá s žádnou minimální garancí, což
je u takového projektu dost neobvyklé.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Nový scénář Alice Nellis je velmi povedený. Komorní příběh ovdovělé seniorky otevírá mnoho aktuálních
společenských témat dneška. Projekt se vymyká běžné produkci nejen tématem, ale také zpracováním,
především vizuálním pojetím vnitřního světa hlavní hrdinky. Složitost natáčení se zvířetem, jako „druhým
hlavním hrdinou“ příběhu, si režisérka uvědomuje a věnuje práci se zvířaty maximální pozornost při
přípravě.
Projekt prošel kvalitním vývojem, pro realizaci je perfektně připravený.
Cílová skupina je přesně určena, distribuční strategie jasná, distributor pro země koproducentů zajištěn.
Projekt má potenciál se účastnit filmových festivalů i být distribuován v zahraničí. Marketingová strategie
odpovídá projektu.
Harmonogram je pro realizaci projektu dostatečný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je zárukou úspěšné realizace projektu. Žadatel je mladá produkční společnost, pro kterou je
tento projekt prvotinou. Zkušenosti producentů jsou pro realizaci projektu dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

BUKO

Evidenční číslo projektu

4192-2021

Název žadatele

Dorian film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

31. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Žadatel předkládá projekt výroby intimního psychologického dramatu s lehkými komediální prvky, který se
soustřeďuje především na intimní proměnu hlavní hrdiny. BUKO je příběhem o truchlení a závěrečném
dějství života ženy, které začne pocitem rezignace, ale překvapivým twistem se změní v nalezení vlastní
svobodné vůle a chuti existovat i po smrti partnera. Příchod stárnoucího cirkusového koně Buka do života
Jarmily, která se po smrti muže k překvapení svých dětí rozhodne pokračovat v jeho „vesnickém
dobrodružství“, v sobě obsahuje velmi prostou, potenciálně banální paralelu.
V dokončené verzi scénáře se rýsuje pestrá a prokreslená charakterová kresba nejen Jarmily, ale i jejích
protikladných potomků, a především paralelní mateřská linie, v níž hyper-protektivní Irena buduje velmi
složitý vztah s autistickou dcerou Terezou. Téma prolamování osobních limitů, bariér a fóbií tvoří sice
nenápadnou, ale poměrně působivě pointovanou dramatickou linku o osvobození se a nalezení vlastní
životní cesty. Přesto, že některé dílčí dialogy jdou možná v doslovnosti až příliš daleko, váha stále leží na
obrazovém jazyce a situacím, které by měly mluvit za sebe.
Za deficit projektu lze tak považovat fakt, že žadatel nemá na poli produkce předchozí zkušenosti.

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 jsem měl možnost hodnotit už ve fázi developmentu, proto přikládám úryvek svého posudku, který
vystihuje i předloženou verzi scénáře a dalších podkladů.
Samotná výchozí dramatická situace filmu Buko souzní s pozoruhodným snímkem Alice Nellis Tajnosti –
je jím náhlý pocit samoty, vykořeněnosti a života unikajícího mezi prsty. Hrdinku středního věku tu ale
nahrazuje stárnoucí Jarmila, která se impulzivně (a částečně nevědomě) po smrti manžela pustí do
nečekaného dobrodružství. Nejen že se odhodlá pokračovat ve „vesnické anabázi“, ke které ji přiměl její
muž, navíc do její rezignace vstoupí mohutný cirkusový kůň.
této symbolické dualitě dvou „zestárlých duší“ je potenciálně obsažená hrozba psychologické i
motivické banality, z předloženého úryvku scénáře (ještě velmi neotesaného) vysvítá důraz kladený na
nedialogové, vizuálně řešené scény, práci s prostorem i okamžikem, účelnou dějovou zkratkou.
Předložený fragment scénáře má velmi plynulý rytmus i úspornost v kresbě charakterů a situací.
Oproti syrové fázi scénáře předkládá žadatel podstatně ucelenější a psychologicky prokreslenější verzi
scénáře, v níž je více prostoru pro dialogy a interakce postav ve velmi komorním prostoru venkovské
usedlosti. Zůstává zde stále dostatek prostoru pro vystižení niterné proměny hrdinky skrze filmový jazyk a
situační koláž. I nadále cítím jako určitý deficit zárodek konvenčnosti a doslovnosti některých motivů a
pasáží, které si pohrávají především s momentem uzavřenosti a nedůvěry hlavní postavy. Jazykově jde o
přesvědčivé, rytmické dílo. I dramatická stavba, kde se opakuje jako refrén motiv noci / strachu ze tmy je
funkční a režijní explikace odhaluje, že projekt je promyšlený. Záměr pracovat s komorním štábem a
denním světlem pak souzní s křehkou podstatou vyprávění.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je bez debat zkušený a vnáší do projektu dostatečné know how. Oceňuji obsazení hlavní role,
které jde mimo zřejmé castingové volby.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Psychologický a intimní portrét protagonistky v pohnuté životní situaci a její transformace patří
k důležitým a v tuzemské kinematografie málo vytěženým (alespoň v umělecky seriózní poloze)
- Téma stáří, samoty i bezradného truchlení a uvažování na posledním dějstvím života je univerzálně
srozumitelné a z hlediska české kinematografie potřebné, protože vytváří protiváhu prostoduchým
komediálním obrazům „šik konzumu“ pro zralé dámy.
- Příběh vyprávěný výrazným lyrickým klíčem, zakotvený v dobře charakterizovaných postavách a
odpozorovaných situacích, má potenciál uplatnění i na mezinárodním festivalovém okruhu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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- Projekt dává jasnou a uspokojivou představu o potenciálu realizace.
- Žadatel za sebou nemá žádné předchozí projekty, předkládaný projekt výroby je jeho prvním počinem na
poli produkce. Zástupci společnosti se dosud producentské činnosti nevěnovali, i když zkušenosti
v oblasti audiovize mají bohaté.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

BUKO
4192-2021
Dorian film
Výroba českého kinematografického díla
Celovečerní hraný film
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Marta Nováková
27. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Hlavní hrdinka Jarmila se po smrti manžela a proti vůli svých dětí rozhodne zůstat
v „exilu“ na venkovské chalupě. K dědictví po muži ovšem kromě chalupy náleží i starý kůň
Buko. I díky němu a nejbližšímu okolí na vesnici se hrdinka stává pomalu samostatnější,
emancipovanější a nakonec i vnitřně odvážnější.
1. Hlavní silné stránky projektu:
2.
Obyčejný příběh s neobyčejným přesahem a katarzí.
3.
Téma – život seniorů.
4.
5. Hlavní slabé stránky projektu:
Žádné „hlavní“ slabé stránky projektu nejsou. Dílčí připomínky viz níže.
6. Konečné hodnocení:
Film Buko jakoby tématicky navazoval na nedávnou úspěšnou Bábu z ledu režiséra
B. Slámy a možná i Teorii tygra R. Bajgara. Hlavní hrdinka – seniorka – se rovněž snaží
osamostatnit, vymanit z vlivu dospělých dětí, osvobodit od svých potlačovaných strachů.
Prostě si bere život zpět do svých rukou. Suverénně uchopený komorní příběh
s propracovanými charaktery a jasným poselstvím.
Projekt je skvěle promyšlen a připraven k realizaci, doporučuji k podpoře.
-

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Po Bábě z ledu je Buko dalším z filmů, ve kterém se vkusně (!) tematizuje život seniorů.
Ano, opět se jedná o postavu, která nemusí řešit existenční potíže, řeší prostě „jen“ sebe
samu, to je ale dáno žánrem filmu. Nejde o sociální sondu do špatně nastaveného systému,
který odsouvá starší občany na periferii a do nedůstojných životních podmínek. Film Buko
má propracovaný psychologický příběh s propracovanými postavami. I toto pojetí je
velmi potřebné a vysílá do společnosti nějakou zprávu, bere důchodce naprosto seriózně
do hry, a nepracuje s nimi jen jako s přívěškem babičky a dědečka.
Děj filmu je srozumitelný a soudržný, precizně vystavěný. Otázka je, zda je nutný
dramatický závěr v lese. Byť je autorčina interpretace velmi zajímavá (viz příloha B4),
v celku působí jako nastavovaný konec, zvláště předchází-li mu emočně velmi silná scéná
oslavy narozenin (u které autorka EA upřímně zaslzela). Právě v neokázalé všednosti je
velká síla tohoto filmu.
Je patrné, že autorka velmi dobře ví, o čem píše.
Hlavní postava je napsaná s velkou empatií a vhledem. Stejně tak postava autistické
Terezy. Některé postavy zavánějí lehce karikaturou (dcera Tamara, instruktor).
Poněkud diskutabilní se jeví charakteristika projektu jako kulturně náročného díla. Projekt
má parametry diváckého filmu. Ano, určité riziko je obsazení do hlavní role „neznámou“
starší herečku, režisérčino jméno však může být dostatečnou zárukou a lákadlem pro
návštěvníky kin.
2

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

Tvůrčí tým je naprosto zkušený a sehraný a není důvod pochybovat o možnostech
realizace.
3

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

Téma (život seniorů) rozhodně je významné pro současnou českou i evropskou
kinematografii.
Látka svým téměř romantickým a „bezproblémovým“ zpracováním může zarezonovat
po celém světě.
Svým příběhem či stylem film zřejmě nepřinese žádnou inovaci v rámci české a evropské
tvorby, to ovšem asi ani nejsou jeho ambice.
4

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

Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují
správně posoudit žádost.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
Sympatické gesto jsou spíše nižší honoráře renomovaných tvůrců i nulové fee
producentů, s vědomím, že se jedná o menší (ale poctivý – pozn. autorky EA) projekt.
Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli. Její dosavadní činnost je
dostatečnou zárukou schopnosti zrealizovat tento film.

Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Caruso – román naživo
4194-2021
Daniel Severa Production
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt je připravován od roku 2014, od SFKMG byl podpořen už v roce 2015 550 000 Kč na vývoj, od té
doby uběhlo víc než dalších pět let. Zahájení natáčení je naplánováno na září 2022, kdy bude režisérovi 78
let, premiéra na březen 2024, kdy bude čerstvým osmdesátníkem. Poslední hraný film, ne příliš vydařené
psychologické drama Má je pomsta, natočil v ČR v roce 1995, tedy v úplně jiné tvůrčí a produkční konstelaci,
než jaká panuje dnes. Projekt je proponován jako náročná evropská multikoprodukce, se kterou žadatel
dosud nemá zkušenost, navíc v celosvětově nejisté pandemické situaci.
Na druhé straně se evidentně jedná o projekt režisérova srdce, jak to formuluje nejen jeho explikace, ale i
historie autorských práv, které žadatel získal v roce 2012. Přitom autor námětu Borislav Vujčič zemřel už v
roce 2005. Nyní žadatel vstupuje do projektu nejen jako producent, ale i jako spoluscenárista, čímž ještě
posiluje přesvědčení o významu a hodnotě látky.
Četba definitivní verze scénáře toto přesvědčení alespoň v mých očích potvrzuje. Jedná se o takřka vyhynulý
žánr tragikomedie s konkrétním historickým pozadím, leporelo humorných i groteskních lidských osudů,
balábile přímořského chorvatského života roku 1940, ve stínu už zuřících počátků druhé světové války a v
předvečer obsazení Jugoslávie německými a italskými vojsky v dubnu 1941. To, co víme dnes my, hrdinové
příběhu ovšem nevědí, a tak se baví i mučí svými touhami, poklesky a slabostmi, aby nakonec s divákem
zjistili, že to všechno byly jen malichernosti ve srovnání s tím, před co je náhle staví historická situace.
Lordan Zafranovič se sice narodil skoro čtyři roky po těchto událostech, věřím však naprosto jeho tvrzení, že
látka je výrazem také jeho osobních prožitků, zobrazených s humorným nadhledem, ale i s bezohlednou
živočišností a dějinnou pravdivostí. Její realizace by pro něj znamenala cosi jako celoživotní režijní vyznání.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Látka se nepochybně hojně proměňovala, jak svědčí už jen s léty se rozšiřující scenáristický tým, v
předložené podobě má však už poměrně koncízní tvar a zápletku. Ta je sice založena na pouhé zlomyslné
anekdotě, i ona má však svou hlubinnou lidskou a sociální kvalitu, na jejímž pozadí se charaktery aktérů
podivuhodně promění. Okolo ní je pak rozprostřen kaleidoskop rázovitých figurek a jejich epizod, které
dohromady skládají živý obrázek prosluněného přímořského života v předvečer drastických válečných dějů.
Ty zobrazuje epilog závěrečnou montáží, která láme magicko-realistickou poetiku konce do krutého
naturalismu.
Režisér se ve svém vyjádření explicitně hlásí k odkazu Federica Felliniho, což je aluze případná nejen
vnějškově, ale i hlubší podstatou náhledu na život a lidskou existenci. Některé scény možná zaskočí svou
bezcitnou brutalitou, ale je to jen jeden ze střípků zrcadla bytí v místech, kam Češi tak rádi jezdí a zároveň o
něm a jeho historii možná pořád tak málo vědí.
Zafranovič také ne náhodou vztahuje svůj budoucí film k českému prostředí, které před třiceti lety přijal za
své, a z něhož, řekl bych, proniklo do látky i leccos z podvratného českého humoru. Až hrabalovsky
koncipované figurky vytvářejí spolu s mimoběžnými návratnými motivy groteskního pojetí cosi českému
divákovi důvěrně známého a přitom mentálně jiného. Tomu nepochybně dopomůže i výtvarné pojetí, také s
českými reály a studiovými interiéry. Projekt splňuje vytýčená kritéria výzvy a je s velkou pečlivostí připraven
k realizaci.
2

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

Tvůrčí tým je už v tomto okamžiku detailně sestaven, české zastoupení v něm je reprezentativní, a to i v
hereckých profesích, včetně titulní role Jaroslava Duška. Podle „analýzy národních efektů“ činí česká účast
na filmu 51 %. Režisér akcentuje měkké a vzdušné pojetí obrazu a naproti tomu hereckou kreativitu
schopnou vybalancovat situace na hraně, i celkovou karnevalovou atmosféru, která má zjevně kontrastovat
se zlomem do válečné apokalypsy. Kromě režiséra mohou snímek významně co do celkového vyznění
ovlivnit zejména český architekt, hudební skladatel a výtvarnice kostýmů.
3

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

Lordan Zafranovič je s Českem spojen od svých studií na FAMU, tak jako byl zas jeho profesor Elmar Klos
bytostně spojen už od mládí s Jugoslávií. Z Klosova učitelského působení vzešla celá tzv. pražská škola
jugoslávských režisérů, která dozajista nezůstala bez vlivů české kinematografie 60. let, prolnula je však s
jižním přímořským temperamentem, jeho vášní i krutostí. Přirozené nitky souvislostí jsou tu tedy dány, bez
obav vyjádřených v dramaturgické explikaci, že by snad mohly odkazy k neorealismu či nové vlně působit
anachronicky. Domnívám se naopak, že v současné době až studeně technicistního filmového vyprávění
může Zafranovičův film přinést závan zapomínaného světa filmové stylizace a kolektivního zážitku.
4

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

Žádost je vypracována s velkou detailností a rozhledem, zohledňujícím snad všechny alternativní cesty
dalšího postupu práce na projektu. Právě tato žadatelova schopnost analyzovat podrobně možnosti projektu
a předjímat také možné komplikace při jeho realizaci mě přesvědčuje, že bude s to jej plnohodnotně
uskutečnit a pak i úspěšně divácky uplatnit. Zvláště za současné situace jde projekt přes všechny své
autorské a ideové kvality proti současným filmovým trendům i momentálnímu útlumu návštěvnosti kin. Ale
možná právě ve stopách této situace obrátí film znovu pozornost k tomu lidskému i nelidskému v nás, k
solidaritě soužití i k tomu, co v něm vždycky dříme jako možná budoucí zkáza. Požadovaná částka podpory
je vysoká, ale věřím, že v konkurenci ostatních žádostí má i tak projekt reálnou šanci.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Caruso – román na živo

Evidenční číslo projektu

4194-2021

Název žadatele

Daniel Severa Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

7.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt velké vícestranné koprodukce s majoritním podílem české strany cca 45%.
Projektu po kreativní stránce pravděpodobně nelze moc vyčítat, možná aktuálnost tématu.
Po ekonomické stránce mám několik výhrad, které ovšem může Žadatel odstranit v rámci reakce na
Expertní analýzy či Slyšení.
Připomíniky v podrobné části analýzy k Rozpočtu, právům a dokladové části Finančního plánu.

Projekt je připraven k realizaci, žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené
podobě, pokud ostatní koproducenti a kofinanciéři dostojí svým závazkům.
Projekt s uvedenými výhradami 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)

– Přílohy jsou úplné, k srozumitelnosti rozpočtu níže. Žádost neobsahuje rozpory ani protichůdné
informace.
– Žádost po doplnění, ev. dovysvětlení lze správně posoudit.
– Není mi ale plně jasná situace okolo práv. Žadatel předložil 2 smlouvy:
– 1/ DSP - ZARAFILM - za 400.000,- 80% práv, 20% zůstalo ZARAFILMU? Jak je producent získá budoucí kopr. smlouvou? - současně chybí přílohy 1-3 této smlouvy včetně potvrzení o úhradě
/podmínka získání práv/, jink by smlouva byla od 4.11.2019 neplatná.
– 2/ DSP - DS - podle mne DSP získává od DS opět 80% pouze k licenci! na spoluautorský zásah do
scénáře od DS - opět - kde je zbylých 20% + podle mne by byl vhodný souhlas původních autorů či
ZARAFILMU k těmto úpravám.
Podotýkám, že Žadatel by měl mít zajištěno 100% práv k datu podání Žádosti vč. licence.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je pravděpodobně překlopen z nějakého rozpočtu v cizí měně a je tedy v paušálních částkách
za jednotlivé položky. Nelze ho tedy porovnat s běžnými sazbami. Proporcionálně zdá se být v
pořádku.
– Představa o financování je reálná, pokud všichni dostojí tomu k čemu se zavazují + požadovaná
EURIMAGES podpora - čím by jí ev. Žadatel nahradil?
– Připomínky k jednotlivým potvrzeným či slíbeným zdrojům financování:
AMADEUS Ent. - natáčení 2020 ?
Deal memo C.1. - termíny bod 7. ?
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má široký potenciál k zajištění vícezdrojového financování.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a 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)
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– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli.
– Solečnost se zabývá převážně tv. tvorbou, celovečerní film Uzly a pomeranče zaznamenal poměrně
značnou pozornost.
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Expertní analýza
Název projektu

Stínohra

Evidenční číslo projektu

4195-2021

Název žadatele

Hangar film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení

15. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Již několikrát posuzovaný projekt je znovu překládán Radě, tentokrát s velmi přijatelnými výchozími
podmínkami po započaté fázi natáčení. Díky koprodukčnímu partnerství, zájmu ČT a důvěře distribuční
společnosti v divácký potenciál snímku se podařilo zajistit cca 90% potřebných finančních prostředků.
Projekt je nyní realizačně velmi dobře zajištěn i díky sehranému tvůrčímu týmu s bohatou zkušeností
s daným žánrem a operativním řešením současných komplikací s epidemií COVID-19 na place. V poslední
fázi příprav došlo k vycizelování scénáře v úzké spolupráci s dramaturgem Petrem Zelenkou. Výsledek
působí velmi přesvědčivě jak na žánrové rovině thrilleru, civilně zasazeného do všedních současných reálií,
tak na rovině intenzivního psychologického dramatu, jež umocňuje prožitek emocionální gradací i oživující
empatií.
Neopodstatněná smrt přítelkyně, kterou má na svědomí mladý dealer pod zvláštní ochranou vyšetřovatelky
protidrogového oddělení, vede protagonistu – záchranáře Jana – do boxerského klubu, kde se hodlá
vypořádat s pocitem viny, ale také naplnit svůj plán spravedlivé odplaty. Nepředpokládané důsledky jeho
činů pro něj nakonec znamenají jediné východisko – sebeobětování, v němž ho podporuje dvojice přátel
z klubu. Nečekané destruktivní dopady hrdinovy vnitřní bolesti a nesmiřlivosti obohacují nepříliš originální
žánrovou premisu pomsty na vlastní pěst o specifickou a poutavou dynamiku, na níž je narativně sevřený
tvar postaven. S touto předlohou jednoznačně konvenuje přístup režiséra Petera Bebjaka, jenž vstupem do
projektu pokračuje v úspěšné linii své tvorby, která nesází na okázale vnější efekty a snaží se udržovat
v podmínkách české a slovenské kinematografie krok s žánrem moderního thrilleru pro sofistikovanější
publikum. V tomto případě volí režisér především cestu uměřených tónů napojujících se především na
pocitové podloží vlastní stylu „new film noir“, nicméně v prvním plánu stojí podmanivé postavy a jasná
dějová stavba podporující gradaci konfliktu, tudíž má budoucí snímek šanci oslovit široké publikum.
Projekt je vybaven kvalitními a podrobnými explikacemi, které přesvědčivě vypovídají o pečlivém a zároveň
střízlivě působícím produkčním a tvůrčím zajištění výsledku. Až na několik spíše formálních nedostatků
žádosti, zmíněných v poslední části analýzy, vnímám nynější stav projektu jako výrazné zadostiučinění pro
tvůrce po několikaletém obtížném vývoji a za sebe je doporučuji Radě SFKMG stvrdit zaslouženou podporou
i vzhledem k nevysoké požadované částce.
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 kvalitativně naplňuje všechny předpoklady pro úspěšnou rozběhnutou realizaci. Scénář dospěl do
fáze, k níž lze těžko něco namítat – jedná se o velmi sevřený tvar, jemuž nedělá problém pohybovat se na
několika žánrových rovinách a udržovat plynulé a poutavé vyprávění s přesvědčivě motivovaným
směřováním. Obohacení příběhu pomsty a naplňování osobní spravedlnosti o konfrontace protagonisty
s vlastním svědomím a nepředvídatelnými důsledky jednání, neslučitelnými s jeho vlastními životními
postoji, dodává zápletce silný emoční rozměr a vzdaluje ji typické žánrové tvorbě. Skutečně se daří
dějovými situacemi prohlubovat dojem, že hrdina uzavírá své další životní možnosti až na jediné extrémní
východisko, s nímž je ve finále vnitřně smířen, stejně jako jeho nejbližší.
Oceňuji i neprvoplánově zakomponovaný lidský rozměr, který do děje vnáší vztahové pouto mezi Janem,
Michalem a Grétou a také pojetí empatického vyšetřovatele, jenž přesahuje funkci zástupce selhávajícího
systému. Kontrasty a dilemata, které z přítomného motivu vzájemné opory vycházejí, velmi pozitivně
ovlivňují bohatost prožitku a umocňují dopad konečného hrdinova rozhodnutí. Dojmu sevřenosti a
specifické atmosféře rovněž napomáhá výstižné pojetí dějového prostředí jako ohraničeného výřezu typické
periferie českého města s akcentovanými pocity osamocení.
Tvůrčí představa režiséra P. Bebjaka svědčí o jeho dlouhodobé zkušenosti s překračováním konvencí
žánru thrilleru, jeho „zcivilňováním“ a přesahováním do evokace autentické žité reality. Precizně
zpracováná explikace dává představu uceleného audiovizuálního pojetí se zřejmou snahou nenadbíhat
divákovi a eliminovat umělou žánrovou nadstavbu v působení scén. Volba 16mm filmového materiálu
esteticky podporující syrové náladové působení je odvážným krokem, který jen svědčí o vyšších nárocích
režiséra na percepčně vícevrstevné působení díla, jež by obstálo i u náročného publika.
Jsem přesvědčen, že došlo k velmi šťastnému spojení tvůrců, kteří po náročném a dlouhém boji se silně
osobní látkou dospěli k vyváženému výsledku, který má skutečně nakročeno k tomu obohatit českou tvorbu
o moderní inteligentní thriller postavený na podmanivém protagonistovi.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Podařilo se sestavit zkušený tvůrčí tým, díky němuž nejsou na místě pochybnosti o realizaci projektu
v souladu se záměry a potenciálem látky. Dramaturg Petr Zelenka již prokázal svůj velmi cenný přínos,
vedoucí k úspěšnému zakončení literární přípravy projektu. Kameraman Martin Žiaran patří k současným
špičkám své profese a s P. Bebjakem ho pojí dlouhodobá spolupráce na žánrově obdobných snímcích, a
stejně tak tomu je u střihače M. Kráľovského a autora hudby Juraje Dobrakova. Všichni tedy pokračují v linii
tvorby zahrnující úspěšné společné počiny Čistič a Spravedlnost a tyto zkušenosti jistě výrazně zúročí
v tomto projektu – lze říct, že se v současnosti jedná o u nás nejzavedenější (a nejúspěšnější) tým
specialistů na žánr thrilleru. Tato kontinuita sice u projektu omezuje tvůrčí příležitosti pro české
profesionály, ale vzhledem k tomu, že P. Bebjak rovnoměrně působí v českém a slovenském
kinematografickém prostoru, považuji její rozvíjení za přínosné pro český filmový průmysl. Za velmi zdařilý
považuji casting snímku, který vyhovuje nárokům a charakterizačním specifikům jednotlivých postav a
zároveň konvenuje s představami divácky atraktivního obsazení (i M. Ondrík už má u českých diváků
slušné renomé díky snímku Budiž světlo a typově podobné roli v tv filmu Veterán a rozhodně jde o herecký
typ, který zde českým divákům chybí).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Thriller je zaměřen zejména na prožitek osobní tragédie u protagonisty, a i když jedním z dějových podnětů
je zkušenost s nedostatečností systému spravedlnosti, nemá snímek ambice směřovat ke
společenskokritickému přesahu (jako problematizující element zde vyznívají spíše individuální motivace
vyšetřovatelky Mudrové, které je ale dle režiséra „těžké něco vyčítat“). Tematicky budoucí snímek nepřináší
výraznější inovaci (ani snaha hrdiny vyrovnat se s bolestí skrze box a tvrdé zápasy není originálním
východiskem) a i po formální stránce působí umírněně, spíše směřuje k funkčnímu a střízlivému naplnění
žánrových očekávání zkušenějšího publika. Na realizovaném díle je však svěží umocňující souhra civilního,
pocitově laděného působení, vyvažujícího empatického přístupu k lidsky profilovaným postavám a
stupňující se emocionální intenzity. Snímek vědomě cílí na české a slovenské publikum a nepřeceňuje
lehce artový přístup k žánru festivalovými ambicemi – nicméně existují i žánrově profilované přehlídky a
zejména nové on-line distribuční platformy, jež se otevírají kvalitní mezinárodní žánrové tvorbě, a stálo by
za to tyto možnosti zohlednit. Pro českou kinematografii vidím hodnotu projektu zejména v tom, že do
našich všedních reálií lze nenásilně zasadit přesvědčivý psychologický thriller bez povrchní senzačnosti i
mimo konjunkturální vytěžování tematiky organizovaného zločinu. Výsledek má šanci dostat se na úroveň
současné zahraniční žánrové konkurence.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost poskytuje dostatečné informace, které nebudí pochybnosti, že dílo prošlo zodpovědnou přípravou
pro současně probíhající realizační fázi. Z příloh postrádám jedině čestné prohlášení o autorství scénáře a
vhodné by bylo doložit i již podepsanou smlouvu s ČT.
Je patrné, že vztah žadatele (společnost Hangar Films) a distributora (Falcon) výhodně stojí na
zprostředkování totožnou osobou (Jan Bradáč), které umožňuje potřebné navýšení minimální garance
distribuční společnosti, a tím snížení požadované podpory Fondu oproti minulé žádosti. Míra finanční
zabezpečenosti operující s výraznými vklady na straně dvou spřízněných společností, vč. přijímaného rizika
producenta, působí trochu spekulativně – lze však pochopit, že jde o dlouhodobě vyvíjený a silně osobní
projekt J. Bradáče a disponování zdroji společnosti Falcon pro nynější zajištění se prakticky nabízí. Výše
minimální garance navíc i po navýšení zůstává stále přiměřená očekávané návštěvnosti (150 000 diváků).
Společnost Hangar Films má na kontě již několik koprodukčních projektů a nevznikla účelově jen k realizaci
tohoto projektu. Jde však o její první majoritní produkci celovečerního filmu a rozhodnutí zapojit do výrobní
fáze zkušenou produkční společnost Barletta považuji za krok zvyšující předsvěčení o úspěšné realizaci
projektu. Slovenská koprodukce se opírá o velmi zkušenou a spolehlivou společnost DNA Production, s níž
je neodmyslitelně spjata dosavadní režisérova tvorba – jejím prostřednictvím se podařilo přesvědčit
slovenský AVF o podpoře projektu (78 000 EUR) vč. téměř 100% bodového ohodnocení jeho kvality. Ve
finančním plánu by nicméně měl předpoklad této podpory v případě již podané žádosti figurovat v zahr.
veřejných zdrojích (předpokládám, že dle plánu jde o součást vkladu spol. DNA Prod.) a nikoli jako součást
soukromých zdrojů koproducenta, to se týká i potvrzeného vkladu RTVS – měl by být uveden jako
samostatný zdroj. V rozpočtu jsem narazil na nejasnost u položky 24-03 (nájem střižny za uvedenou
paušální částku) – proč není započítána do celkové částky?
Na závěr oceňuji operativní řešení současných komplikací s COVID-19, k němuž se žadatel vyjadřuje
v producentské explikaci.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Stínohra

Evidenční číslo projektu

4195-2021

Název žadatele

Hangar Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Nataša Slavíková

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Zkušený profesionál působící ve filmovém průmyslu žádá o podporu projektu celovečerního, koprodukčního
filmu; jedná se o psychologicky laděný thriller. Téma snímku se váže na univerzální existenciální témata:
motivy pochybení, viny a trestu. V narativu díla je přítomná kritika systému coby aparátu, který není schopen
zajistit spravedlivé potrestání viníka; z toho důvodu pozůstalý oběti tzv. bere spravedlnost do vlastních rukou
prostřednictvím obětování sebe sama, kterým dosáhne potrestání viníka a zároveň se zbaví svého vlastního
pocitu viny na původním zločinu, kterému nedokázal zabránit.
Předložená režijní explikace svědčí o silném zaujetí tématem, kterým se režisér zabýval již ve své
předchozí tvorbě. Režisér rovněž prezentuje jasnou představu o umělecké realizaci filmu: osvětluje
promyšlené záběrování, nebo funkční užívání hudby a zvuků, které podpoří autentický účinek obrazů.
Předložený rozpočet je profesionálně zpracován; je transparentní, jednotlivé položky vychází z potřeb
scénáře, jejich výše je standardní. Celková výše rozpočtu odpovídá nárokům projektu a plánovanému počtu
natáčecích dní.
Finanční plán je vícezdrojový; vychází z možností zafinancování projektu daného typu. V tuto chvíli je
pokryt téměř z 90%.
Projekt je podán opakovaně s kladnými předchozími posouzeními (jak ze strany expertů, tak Rady
Fondu). Projekt je v dokončeném stadiu vývoje; je plně připraven k realizaci.
Výsledným produktem může být divácky atraktivní titul nabízející společensko-kritický žánrový film.

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)
Předložená žádost je srozumitelně zpracovaná; autorská a dramaturgické explikace umožňují udělat si
dobrou představu o výsledné podobě filmu. Všechna avizovaná LOI byla předložena. Koprodukční smlouva
s Barlettta s.r.o. garantuje věcnou účast společnosti; bohužel ale neobsahuje žádné upřesnění o plánované
povaze tohoto věcného plnění.
V případě užití filmové technologie je uvedená rozporná informace: producent na jedné straně avizuje
užití filmové suroviny (16mm), na stranu druhou je ovšem v koprodukčních smlouvách uvedena technologie
jiná (4K HD video). Rozhodnutí natáčet na filmový materiál tedy nebylo zohledněno v koprodukčních
smlouvách. Vzhledem k tomu, že režisér filmu je zároveň vlastníkem společnosti D.N.A. s.r.o., která je
koproducentem projektu, je zřejmé, že uvedený rozpor je spíše formální nedokonalostí.
Nebyla předložena smlouva s autorem námětu. Tím je žadatel Jan Bradáč. Tato informace nebyla
zmíněna ani v autorské smlouvě s autorkou scénáře Vendulou Bradáčovou. Z kontextu celé žádosti je však
zřejmé, že se opět jedná jen o formální a lehce odstranitelný nedostatek.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený aproximativní rozpočet ve výši 23.049.150,- není nadsazený; vychází z potřeb scénáře a je
transparentní, byť není detailně okomentován. Jednotlivé položky jsou kalkulovány v pásmu standardu.
Žádná z uvedených položek nevzbuzuje pochybnosti o její účelnosti.
Finanční plán je vícezdrojový; žadatel se na něm podílí cca 11%, Česká televize věcným (3,73%) a
finančním plněním (13%), zahraniční koproducent poměrem 21.69% a koproducent Barletta podílem 1,3%.
Významný podíl na celkovém finančním plánu má rovněž distribuční společnost Falcon s potvrzeným MG
ve vysoké výši 5.500.000,- (tj. 23,86%). Další vklad představují pobídky z Fondu kinematografie v poměru
14,75% na celkovém podílu. Požadovaná dotace ve výši 10,80% Fondu je zcela akceptovatelná.
Smlouva se slovenským koproducentem neobsahuje zdroje finančního plánu ani míru jejich
zabezpečení; veškerý závazek deklaruje společnost D.N.A. s.r.o. Jaký je v něm podíl RTVS, případně
slovenské televize, není v žádosti uvedeno.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
V době podání žádosti byl projekt ve fázi těsně před zahájením natáčením; finančně byl zabezpečený
téměř z 90%. Česko-slovenský štáb je složený z oborových sehraných profesionálů, kteří spolu na
některých projektech již pracovali. Vybrané lokace filmu jsou působivé; herecké obsazení je rovněž
atraktivní. Marketingová a distribuční strategii je v rukou žadatele Jana Bradáče, schopného profesionála;
od roku 1995 ředitele a člena představenstva jedné z největších tuzemských distribučních u a zároveň
ředitele sítě multikin CineStar. Není pochyb o tom, že Bradáč ve prospěch exploatace filmu efektivně
využije svých zkušeností. Pro PR budou využívána tradiční média, ale také „digitální“ marketingové
možnosti.
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Natáčení projektu bylo naplánováno v rozmezí 25.11.-25.4.2021; postprodukce by měla být provedena
do 30.8.2021; premiéra by měla proběhnout 14.10.2021. Do jaké míry může být harmonogram dodržen –
s ohledem na při současnou epidemiologické situaci – nelze dost dobře predikovat ani garantovat.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
.
Společnost Hangar Films, s.r.o. byla založena v roce 2012 Vendulou Bradáčovou a Janem Bradáčem,
který je v rámci filmového průmyslu zkušeným profesionálem. Osobnost Jana Bradáče je zárukou zdárného
dokončení projektu, včetně jeho následné exploatace .Kredit žadatele je tak vysoký.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Stínohra

Evidenční číslo projektu

4195-2021

Název žadatele

Hangar film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

29.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Zajímavý a dobře připravený projekt Stínohra je dalším příspěvkem v žánru psychologický thriller s důrazem
na dobře propracované postavy a jejich motivace a se snahou o kvalitní dramatickou zápletku. Projekt je ve
fázi těsně před začátkem natáčení, tedy z. Hlediska financování i personálního obsazení za i před kamerou
je v podstatě hotov jen začít točit.
Jedná se o divácky zaměřený ale na naše poměru nadprůměrně kvalitně připravený projekt thrilleru a to lze
považovat v kombinaci s kvalitním hereckým obsazením za hlavní silné stránky projektu. Je vidět, že projekt
prošel dlouhým vývojem a scénář řadou proměn a cizelování.
U žánrového filmu se vždy nabízí otázka nakolik taková tvorba odpovídá kritériím a cílům výzev SFK, jelikož
je cílena na divácký úspěch a je zde předpoklad, že projekt si na sebe vydělá. Zde je třeba hodnotit
pozitivně, že žadatel bere tato rizika na sebe a také že podíl SFK na financování byl zmenšen a projekt je
zaštítěn kvalitními partnery u nás i na Slovensku včetně televize a distribuce.
Projekt je dobře připraven a žadatl jej bude schopen i za současné situace uskutečnit v zamýšlené podobě.
Projekt k podpoře 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Poutavě a pečlivě napsaný scénář psychologického thrilleru o vině a spravedlnosti. Žánrový příběh je
napsaný s důrazem na poutavost a úspěch u diváků. Nikoliv však na úkor kvality. Je vidět, že se na
projektu pracuje intenzivně již delší dobu a že si žadatel vzal k srdci piřpomínky SFK. Postavy odpovídají
povaze scénáře, zapadají do celkového pojetí filmu a jeho stylizace. Oceňuji jak kvalitní práci dramaturgů,
dobrou volbu režiséra tak i předložené režijní a producentské explikace, které ukazují, že je to promyšlený
dobře připravený projekt po všech stránkách všetně umělecké.
Osobní postoj autora je na úrovni celkové myšlenky o spravedlnosti a vině jak je vidí naše současné
společnost a jedinec. Projekt se ale drží svého žánru, tedy vše spíše uměřeně. Projekt je dobře připraven k
realizaci. Naplňuje kritéria výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Stínohra je osobním projektem producenta Jana Bradáče a je na něm vidět, že byl dlouho a pečlivě
připravován. Scénář napsala Vendula Bradáčová, která nemá v tomto ohledu velké zkušenosti a působí tak jako
nejméně pevný, jistý bod celého týmu. Režie se Ujal P. Bebjak, který je známý SFK díky řadě svých projektů,
převážně žánrových filmů a seriálů, střihu jeho dlouholetý spolurapcovník Královský a kamery další dlouholetý
spolupracovník Žiaran. Bebjak tedy přivádí svůj sehraný tvůrčí tým.
Projekt zaštiťují dramaturgicky J. Sedláček za ČT a režisér Petr Zelenka. Jedná se o projekt, který tedy staví na
zkušenostech a praktickým dovednostech celého týmu. Ve fázi již realizační považuji personální zajištění
projektu za více než dostatečné.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Stínohra je zajímavý psychologický thriller, který je v rámci české kinematografie originální a přínosný.
Žadatel se zaměřuje na produkci divácky úspěšných snímků, což zároveň obvykle znamená, alespoň v
našem kontextu, zaměření na lokální publiku. Přesahy do evropské kinematografie budou patrně relativně
malé neboť v tomto žánru si většina zemí vystačí se svojí lokální produkcí a po zahraniční tvorbě se
nesahá. Samozřejmě s vyjímkou Slovenska, kde naopak je již dnes zajištěna distribuce a můžeme čekat
relativně velký divácký zájem.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je velmi dobře napsána a obsahuje všechny potřebné informace. Stejně tak je vidět, že i rozpočet a
celá strategie jsou ve fázi těsně před natáčením a rozhodně i díky finančnímu zajištění projektu můžeme
usoudit, že projekt je realizovatelný. Profil společnosti odpovídá projektu a žadatel je schopen a zjevně plně
připraven projekt realizovat i za současných ztížených podmínek.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Řekni to psem

Evidenční číslo projektu

4197 - 2021

Název žadatele

Cineart

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

15.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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O podporu žádá celovečerní romantická komedie Roberta Sedláčka “Řekni to psem”.
Příběh sepsaný autorkou literární předlohy Irenou Obermannovou. Původně tento scénář vyvíjen s režisérkou Rozálií Kohoutovou. Posléze předán (kvůli těhotenství režisérky) Robertu Sedláčkovi.
Scénář se vyvíjel během několika fází v průběhu 1,5 roku. Film o komplikovaných vztazích mezi lidmi na pozadí “pejskaření” - fenoménu Čechů.
Zajištěn zásadní výrobní štáb (hlavní profese), herecké obsazení vybráno. Lokace nalezeny vesměs v
Praze.
Natáčení naplánováno na červen 2021. Dosud zajištěné finanční prostředky jsou na 25%,
S I.Obermannovou uzavřena zatím jen Opční smlouva. Stejně tak s koproducentem Cinemart pouze stvrzující dopis o zájmu do projektu vstoupit.
Potvrzení o zájem kopit tv práva ze strany TV Prima.
Mediální spolupráce s Primou, TV Joj, českými i slovenskými rádii a dalšími médii.
Finanční plán zatím velmi teoretický, z pochopitelných důvodů většina potenciálních investorů čeká do poslední chvíle s podepsáním závazných smluv. V případě, že by Fond projekt podpořil v tomto stádiu alepoň
ze 3/4 požadované částky, je projekt dle mého soudu realizovatelný v uvedení podobě.
Rozpočet projektu standardní bez zásadních výhrad, počet natáčecích dní odpovídající.
Distribuční záměr realizovatelný a uskutečnitelný.
Z mého pohledu projekt realizovatelný za splnění výše uvedených předpokladů.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Projekt, jehož posouzení se mi dostává do rukou, je ve fázi příprav na natáčení.
Realizaci převzal režisér Robert Sedláček po Rozálii Kohoutové, která se projektu musela vzdát kvůli rodinné situaci.
Natáčení by mělo začít v červnu letošního roku, tedy za cca půl roku. V současné chvíli má producent zajištěn zlomek potřebných financí. 25% uvedených jistých financí se skládá z vlastních vkladů producentů,
hlavní položkou jsou peníze od Cinemart, ke kterým je přiložen pouze stvrzující dopis, nikoli však koprodukční smlouva. Tedy prozatím zajištěné finance nejsou podloženy platnou smlovou.
Na druhou stranu je ale fakt, že v této těžké covidové době většina vyčkává s uzavíráním závazků až do
poslední chvíle.
Příběh sepsaný autorkou předlohy paní Obermannovou zapadá do struktury diváků TV Prima. Dá se tedy
předpokládat, že Letter of Interest ze strany televize bude v dohledné době změněn na závaznou smlouvu.
Lokace jsou zajištěny v rámci Prahy, herecké obsazení je navrženo i s alternativami. Zásadní štáb kolem
hlavních profesí sestaven.
Harmonogram projektu realizovatelný v případě, že se podaří všechny uvedené finanční zdroje co nejdříve
dotáhnout do smluvních závazků, a v případě že Fond projekt nemalou částkou podpoří.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost řádně vyplněna, přiloženy požadované dokumenty.
Přiložen potvrzující dopis o záměru koprodukovat projekt ze strany Cinemartu - měla by už vzniknout koprodukční smlouva.
Přiložena opční smlouva na scénář paní Obermannové.
Letter of Interest ze strany TV Prima přiložen, podepsán šéfem akvizice.
Částky uvedené v jednotlivých dokumentech si neodporují.
Většina partnerů, štábu, herců atd. domluvena, až bude jistější realizace (vzhledem ke covidové sitauci),
budou uzavřeny závazné smlouvy.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Předkládaný rozpočet ve výši 22.404 850,- je standardním rozpočtem na danou produkci. Částky uvedené
pro autory (scénář, režie, kamera...) jsou na standardních výších. Naopak celková částka za střih (včetně
odměny střihači) je dle mého lehce podhodnocená (ale pravděpodobně takto dopředu dohodnutá).
V rozpočtu jsou rozumné částky za období příprav i likvidací jednotlivých profesí. Lokace nejsou předražené. Co bych uvítala, je větši rozpad položek za herce - celková částka 1,5mil nic moc neprozrazuje. Položky za využití filmových zvířat jsou vyšší, odpovídají ale logicky danému scénáři.
Celková částka uvedená za online se mi jeví jako vyšší, tuto bych případně rozporovala a žádala o detailnější rozpad.
Jinak je rozpočet ve standardních relacích a obhajitelný.
Finanční plán je teoreticky sestaven pěkně, nicméně realita bude pravděpodobně složitější. Požadovaných
6mil od Fondu je dle mého přílis optimistická představa. V případě, že by Fond touto částkou film nepodpořil, nebo poskytl markantně nižší podporu, nejsem si jistá úspěšnou realizací.
Další teoretický vklad je ze strany TV Joj. Nenašla jsem přiložený žádný stvrzující dokument, tedy jednání
jsou pravděpodobně zatím v běhu. Uvedená částka 1mil sponzoring také není ničím podložená.
Jak jsem ale již uvedla, v této covidové době pravděpodobně většina investorů čeká do poslední chvíle.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentova strategie je přizpůsobená povaze projektu.
Cílová skupina je v tomto případě celkem široká.
Mediální partnerství s TV stanicemi v Čechách i na Slovensku, stejně tak s rádio stanicemi. Záměr komunikovat film na sociálních mediích i standardní cestou propagace.
Natáčení naplánováno na 25 dní v létě. Standardní počet ND, letní počasí by nemělo komplikovat natáčení.
V rozpočtu nevidím žádný zásadní problém.
Harmonogram takto postavený je realizovatelný. Zásadní je samozřejmě včasné potvrzení teoretických
vstupů partnerů/koproducentů a tím pádem možnost rozjet přípravy na samotné natáčení.
Distribuce předjednána v Čechách i na Slovensku.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Cineart existuje na českém filmovém trhu desítky let, patří mezi nejzkušenější filmové
produkce v Čechách. V jejich portfoliu najdeme filmy a dokumenty s předními českými režiséry a tvůrci. Žadatel má za sebou dlouhou realizační kariéru, Cineart získal v průběhu let
několik ocenění a dlouhodobě patří mezi jistoty co do plnění závazků a schopnosti zajistit finanční zdroje.
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Expertní analýza
Název projektu

Řekni to psem

Evidenční číslo projektu

4197-2021

Název žadatele

Cineart TV Prague

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Společnost Cineart TV Prague je žadatelem o veřejnou podporu romantické komedie, kterou
podle scénáře Ireny Obermannové natáčí režisér Robert Sedláček. Jedním z koproducentů je
TV Prima. Jde o pozitivně laděné vyprávění o mladé ženě Ditě, které její přítel daruje psa, o
kterého nestála, a rozejde se s ní. Dita postupně nachází vztah ke zvířeti i dříve pohrdané
komunitě vinohradských „pejskařů“, ve které objevuje i nového životného partnera. Především
však nachází samu sebe.
Scénář je pozdním celovečerním filmovým debutem zavedené spisovatelky se zkušenostmi
z televize. Poskytuje humornou, místy až poetickou reflexi dotýkající se závažnějších otázek
(osamělost lidí ve velkoměstě, nedostatek komunikace v moderním světě). Zůstává však
především žánrovým dílem na kvalitativní úrovni českého komediálního mainstreamu, byť se
mu částečně vymyká. Jako překvapivý můžeme vnímat zájem režiséra Roberta Sedláčka, který
se rozhodl daný žánr „studovat jako matérii“, jíž se zatím nevěnoval, jež má jeho respekt a
proti jejímž základním pravidlům zřejmě ani nehodlá rebelovat.
Cílem projektu je tak zjevně oslovení nejširšího publika (s důrazem na ženy a „pejskaře“)
prostřednictvím přiznaně komerčně laděného produktu, který rozmyslně kalkuluje i s takovými
neselhávajícími a osvědčenými atributy, jako je roztomilost psích protagonistů.
Projekt je připraven k realizaci zkušeným žadatelem, v jehož portfoliu převažují artové
snímky. I jemu je tedy patrně zřejmé, že takto nastavený projekt – jakkoli sympatický – má
výrazně spotřebnější charakter než díla, která Fond zpravidla podporuje s ohledem na jejich
uměleckou kvalitu a originalitu, případně na uplatnění na festivalech a/nebo v mezinárodním
(evropském) kontextu. V rámci výzvy však zaznívá i volání po podpoře žánrové pestrosti,
takže – i ve srovnání s tematicky i umělecky významnějšími projekty hodnocenými v rámci
této konkrétní výzvy – doporučuji Řekni to psem podpořit (ovšem v míře úměrné
momentálním finančním možnostem Fondu).

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žánr romantické komedie je zpravidla kombinací citově angažujícího příběhu o hledání
ideálního milostného vztahu a komediálních dialogů a situací, obvykle s optimistickým a/nebo
„lidským“ nábojem. Jeho adresátem je ženské publikum. Pokud je i u tohoto
mainstreamového žánru měřitelná společenská hodnota námětu, pak je cílem podávat
zábavný, pozitivní a uklidňující obraz reality. Toto vše scénář Ireny Obermannové splňuje.
Stavbě scénáře lze vzhledem k nezkušenosti autorky s celovečerním filmovým tvarem mnohé
vytknout, pokud bychom jako vzor brali anglosaské romantické komedie (např. nelogicky, ba
chaoticky řešené linie některých postav) - nicméně daný fikční svět funguje spíše na bázi
atmosféry a sympatických lidských a zvířecích charakterů, které se ubírají k očekávanému
happy endu. (Znepokojivé ve vztahu k základní logice zůstávají jen svévolné detaily:
„poeticky“ tančící pes či totožná délka těhotenství / březosti hrdinky a hrdinovy feny.)
Pokud jde o originalitu, scénář o ni neusiluje, a v domácím žánrovém prostředí se to ani
nevyžaduje či neočekává. (Např. americké filmy Marley a já nebo Psí poslání jsou ovšem
dobrým příkladem plně funkční, originální struktury s použitím psího protagonisty).
Objednávkou bylo zřejmě vyhovět s inteligentním nadhledem pravidlům a požadavkům
žánru, což se autorce daří. (Jen dialogy bývají v romantických komediích vtipnější.) Autorka
se obešla bez záporných postav a s pomocí psychologické diskontinuity dává posléze šanci na
životní štěstí i nesympatickým postavám (Ditina matka, falešná kamarádka Gábina, láskou
zázračně proměněný pár Voráčková-Drnholec).
Z explikace nelze příliš odhadnout, jak bude režisér Robert Sedláček pracovat se zavedenými
vypravěčskými pravidly žánru. (Bude zřejmě pracovat i s vizuálním zapojením „psích
pohledů“, není však zřejmé, jak originální tato práce bude.) Z daných explikací se nicméně
zdá, že cílem je skutečně vkusná mainstreamová žánrová zábava, a té je a bude jistě potřeba
v celé „době kovidové“, do které pravděpodobně bude spadat i premiéra snímku.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Z přiložených explikací je zřejmé, že odevzdaná podoba scénáře (pátá verze) je vedle Ireny
Obermannové i dílem producenta Viktora Schwarcze, dramaturga Jaroslava Stuchlíka,
autorčiny dcery, původní režisérky filmu Rozálie Levé Kohoutové, a posléze i nového
režiséra Roberta Sedláčka. Scénář v této - už objektivně akceptovatelné - podobě dokazuje, že
základní složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby film mohl být
zrealizován. Realizační štáb je složen ze zkušených profesionálů, herecká sestava v čele
s druhou autorčinou dcerou Berenikou Kohoutovou je na úrovni odpovídající cílům projektu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Témata lidské osamělosti v moderním světě a problematického hledání vhodného partnera
jsou univerzálně srozumitelná a rezonují samozřejmě jak v domácí, tak ve světové
(evropské) kinematografii. „Psí“ filmy jsou velmi populární především proto, že
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kompenzace osamělosti prostřednictvím zvířecích miláčků je v městské realitě oblíbeným
trendem.
České romantické komedie založené na domácích reáliích, humoru a lokálních hereckých
hvězdách obecně nebývají použitelné pro zahraniční publikum (a naopak – filmy tohoto
žánru ze zemí střední a východní Evropy v našich kinech příliš nefungují, pokud se do nich
vůbec dostanou). Bude-li film mít nějaký přesah, který by zarezonoval za hranicemi, se
proto nedá přesně odhadnout.
Není moc pravděpodobné, že by projekt svým příběhem či stylem mohl přinést inovaci
v rámci české a evropské tvorby.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za srozumitelné. Materiály neobsahují rozpory či
protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožnilo žádost správě posoudit. Daný projekt
je realizovatelný s ohledem na rozpočet, který neobsahuje žádné nezvyklé položky. V rámci
výpravy je jen počítáno s vyšší částkou určenou na zvířata – ze scénáře vyplývá potřeba
nutného základního výcviku a „socializace“ psích neherců s lidskými herci.
Pokud jde o cílovou skupinu uváděnou v žádosti, nedovedu si představit, že by daný film
zajímal modelovou divačku ve stáří už od čtrnácti let: absence témat a konfliktů, které
mladiství diváci spojují se svým reálným životem, je v takto nastaveném projektu zřejmá.
Jistě však lze spoléhat na ženy ve věku cca od 21 let se zájmem o vztahové příběhy, a
samozřejmě na „pejskařskou“ komunitu.
Je pravděpodobné, že žadatel nejen projekt úspěšně zrealizuje, ale že nastaví správnou
marketingovou a distribuční strategii, přestože v jeho producentském portfoliu převažují spíše
artové snímky.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Betlémské světlo

Evidenční číslo projektu

4201-2021

Název žadatele

Biograf Jan Svěrák

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

17. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Režisér Jan Svěrák připravuje svůj jubilejní desátý celovečerní hraný film. Těch posledních šest již vedl také
sám z pozice producenta. Prakticky všechny jeho filmy skončily úspěchem a s největší pravděpodobností i
tento desátý neudělá ostudu ani značce „Svěrák“ ani české kinematografii.
Celý projekt je připraven pečlivě s velkou profesionalitou.
Vedle kvalitního scénáře je další silnou stránkou této žádosti finanční plán. Producent se rozhodl investovat
poměrně značné vlastní finanční prostředky a současně dokázal v průběhu vývoje také zajistit další domácí
a hlavně zahraniční finanční zdroje a to vše bez využití product placementu.
Slabé stránky projektu se těžko hledají, možná by za ně mohl někdo považovat určitou velkorysost
producenta ve vztahu k většině filmařských profesí, které se budou podílet na samotné realizaci. Na druhé
straně díky tomuto přístupu může producent vyžadovat od všech svých spolupracovníků maximální míru
kvalitní práce a zodpovědnosti.
Projekt doporučuji k udělení podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
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Doporučuji

1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná a kompletní.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celková suma rozpočtu se na prvý pohled pohybuje lehce nad průměrem podobných projektů, ale
producent předkládá celkem logické vysvětlení. Důvody, proč tomu tak je, jsou tři:
1) Podle režijního záměru bude celý film stylizován jednak v rámci natáčení (herecký projev,
barevnost kostýmů, dekorace, svícení a triky), ale také v postprodukci.
2) S touto stylizací a s hereckým obsazením souvisí potřeba většího počtu natáčecích dnů.
3) Posledním důvodem proč se rozpočet pohybuje lehce nad průměrem, jsem již uvedl v obecném
hodnocení.
Finanční plán.
Často je producentům vytýkáno, že nejsou schopni zajistit vícezdrojové financování svého projektu.
V tomto případě producent dostatečně zužitkovává svoji „značku“ a zatím předpokládá celkem devět
různých zdrojů financování, z nichž čtyři jsou zahraniční. Všechny zahraniční zdroje jsou doloženy v žádosti
buď jako Deal Memo, nebo LOI. Od České televize a domácího distributora AQS je přiložen LOI. Finanční
vstup producenta je doložen potvrzením z banky.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie odpovídá kvalitám a zkušenostem žadatele.
Jako zajímavost je možné chápat, že se v režijní explikaci dozvídáme také hodně o tom, co by režisér
nedělal, nebo neměl dělat. Naštěstí se tam hlavně dozvíme, jak to opravdu bude dělat.
Producentská strategie ohledně následného užití filmu je propracovaná a dokládá ten fakt, že Jan Svěrák,
jako jeden z mála producentů, se intenzivně věnuje svému filmu i dlouho po premiéře.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jan Svěrák, je v naší kinematografii pojem a považuji za zbytečné to nějakým způsobem dále rozebírat.
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Expertní analýza
Název projektu

Betlémské světlo

Evidenční číslo projektu

4201-2021

Název žadatele

Biograf Jan Svěrák

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba českého kinematrogarfického díl

Číslo výzvy

4201-2021

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Helena Slavíková

Datum vyhotovení

19.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Jak vypadá tvůrčí dílna spisovatele? Jak se rodí postavy a jak se jejich tvůrci s nimi žije, když je má pořád
v hlavě a tíží ho jejich komplikované osudy? A co když začnou žít postavy svým vlastním životem?
Stárnoucí spisovatel Šejnoha ,klíčový hrdina budoucí komedie ,píše tři povídky najednou a čtvrtou, tu svoji,
žije. Osudy Šejnohových postav (včetně jeho vlastní) jsou spojeny do umné magické ,místy až surreálné
koláže,v níž prostor a čas nejsou nijak závazné discipliny. Do spisovatelovy fantaziie vstupují postavy
z reálného světa a naopak, fiktivní postavy se stávají na plátně realitou a dokonce naléhají na svého tvůrce,
aby je vmyslel jinak ,aby jim změnil osud. S tím jsou potíže, zdroje komických situací, ale všechno zároveň
prostupuje filozofické zamyšlení, co je vlastně lidské štěstí, jak dosáhnout v životě rovnováhy , co obětovat
a ve jménu čeho. Postava fotografa Matěje obětuje dokonce své vlastní já, jen aby mohla být s milovanou
bytostí, postava tatínka lehce retardovaného ,ale snaživého a milého Vojty ,si přeje tak usilovně synovo
uzdravení, že by mu nevadilo, kdyby Šejnoha vymyslel místo Vojty vlastně nějaké jiné dítě.Vojtova
maminka naštěstí miluje Vojtu, jaký je, takže s tím spisovatel nakonec práci nemá. Opravář aut Bakalář má
ženu Ludmilu, která si vysloužila nezištností a láskou k druhému dar mimořádných schopností. Podaří se jí
nakonec zachránit silou vůle dopravní letadlo Ruslan před havárií a pomůže také Šejnohovi. V dilematu
nechá Šejnoha jejího manžela, Bakaláře, ten neví, jestli má opravovat auta anebo vsadit na svou ženu a
zázračně léčit. A co hrdinové čtvrté povídky, totiž Šejnoha sám a jeho obětavá žena Helenka , kterou
manželovo sepisování literatury odsoudilo v manželství k druhořadé roli ? Dvojice se pokusí si splnit na
poslední chvíli některá celoživotní předsevzetí, ale nedopadne to .Nezbyde než resignovat nebo se vnitřně
smířit s danou situací. A je to prohra nebo životní moudrost? Podobné otázky neklade už Šejnoha ,ale
autor filmu. Co je to vlastně betlémské světlo? Je to svatý plamen z místa Ježíšova narození ,nebo to je
pokojná záře domácího smíru, i když hřeje jen díky autorově ironii. Nevíme to. Nevíme to ani ve filmu ani
v životě.

Doporučuji)
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Myšlenka díla je originální. Jde o adaptaci několika povídek Zdeňka Svěráka, jednoho z nejoriginálnějších
tvůrců v Česku. Scénář Jana Svěráka nezůstává ve filmové vynalézavosti za literaturou nijak pozadu.
Nakonec strukturu příběhů i osudy jednotlivých postav pochopíme, ale chvíli to trvá, což je pochopitelně
záměr. Scénárista a budoucí režisér zvolil složitou formu ,kde se prolíná několik rovin časových i
významových. Tím ovšem vzniká napětí ,protože divák bude muset vynaložit jisté úsilí, aby se dobral
vyprávěčského módu. Odměněn je jemnou komikou, laskavou ironií ,nevšedními figurami a situacemi,
které ani nejsou všechny z tohoto světa: Odehrávají se před námi např. surreálné sny, jejichž podoba zprvu
děsí - vždytˇ si zahrávají se smrtí a s rakvemi, ale pointou obrazů je vtip a legrace. Ostatně ani postavy ve
většině případů nejsou reálné, protože existují ve spisovatelově fantazii, ovšem aby toho nebylo málo,
nejen tam, nakonec žijí svým vlastním životem..To už jsem ostatně zmínila, zajímavé je, jaké zvolí režisér
stylistické prostředky k odlišení tolika rovin. J.Svěrák se vstupy ireálných postav nebude na plátně podnikat
žádná kouzla, prostě do obrazu vejdou či se na ně švenkne. Jsou to divákovi reální partneři, bez ohledu na
to,v jaké rovině vědomí existují. Jednotlivé motivy budu také barevně tónované, bude se pracovat
s časovými posuny obrazu(zrychlení, záběry pozpátku) apod.
Cílem je také vykreslit svět stárnoucího muže, se všemi anachronismy vůči dnešní době, ovšem zároveň
tu dnešní dobu dobře postihnout.
I tato komedie J.Svěráka nabádá k smírné toleranci vůči lidským slabostem, k lásce k bližnímu a také
poskytuje návod ,jak nebrat život až zas tak vážně. On na svou závažnost s pravidelnou naléhavostí
upomíná bohužel sám.
Projekt splňuje výzvu SFK:

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jan Svěrák patří mezi naše významné režiséry, dokonce Oscarové , netřeba jeho dílo představovat. Tato
komedie bude formálně trochu jiná než bývá u tohoto režiséra zvykem, jak on sám říká, bude to magický
realismus. Ale laskavý pozitivní duch příběhu, tvůrčí značka ostatně obou Svěráků, bude určující .

Půjde o koprodukci, jíž se účastní Slovensko,VB, Dánsko a Polsko.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Jde o obecně lidský příběh, moderně vyprávěný a jako takový bude přínosem nejen pro českou
kinematografii, ale i pro evropskou, samozřejmě. Navíc zřejmě přinese díky způsobu vyprávění inovaci ve
filmové řeči.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Všechny informace v materiálech byly dostatečné a ráda jsem dospěla k pozitivnímu hodnocení a
doporučení projektu do výrovy.
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Expertní analýza
Název projektu

Betlémské světlo

Evidenční číslo projektu

4201-2021

Název žadatele

Biograf Jan Svěrák

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cviková

Datum vyhotovení

24.01.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Nový projekt značky Svěrák-Svěrák, v ktorom Jan Svěrák spracováva tri populárne
poviedky autora Zdeňka Svěráka na jednej strane pokračuje v hlavných rysoch vo
svojom láskavo, vtipne a jemne kritickom pohľade na človeka, ale zároveň doň
prináša nové a prekvapiivé elementy. Ako uvádzajú autori, ide o civilnú komédiu s
nádychom magického realizmu. Hlavnou postavou je stárnúci spisovateľ, ktorý je
spolu so svojou manželkou uväznený vo svojom stárnúcom manželstve. Na druhej
strane je tu surealistický element ožívania postáv z troch poviedok, ktoré sa stávajú
súčasťou spisovateľovho života. Sprevádzajú ho, rozprávajú sa s ním o svojom
ďaľšom osude, vyjednávajú s ním o ňom a prichádzajú s vlastnými požiadavkami.
Komediálne momenty vznikajú hlavne vďaka faktu, že postavy sú pre manželku
neviditeľné. Vizuálne má režisér predstavu oddeľovať snové vízie pisovateľa a
farebne ich štylizovať. Podľa slov scenáristu a režiséra Jana Svěráka bolo jednou
z najväčších výziev scenára organicky prepojiť tieto tri poviedky vzájomne, ako aj so
samotným životom spisovateľa. Až siedma verzia scenára bola predložená
dramaturgičke Kláre Lidovej a zároveň preložená a predložená koproducentovi a
dramaturgovi z Veľkej Brotánie, Jackovi Sidey. Skvelou správou je tiež, že hlavnej
role stárnúceho spisovateľa sa po rokoch znovu pán Zdeněk Svěrák, diváci sa určite
znovu majú na čo tešiť. Projekt je z producentského hľadiska profesionálne
pripravený, vrátane predbežných prísľubov a LOI čo sa týka koprodukcie, pre-sales a
MG a možnej kinodistribúcie, tiež možnej alternatívnej distribúcie následkom
postkoronového obdobia.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Podľa slov autora je leitmotívom tohto veselého príbehu životný kríž postáv, ktorý si
každá z nich so sebou nesie, tak ako každý z nás. Podľa slov dramaturgičky Kláry
Lidovej sa scenáristovi podarilo z devätnástich poviedok vybrať tri vzájomne
kontrastujúce príbehy a účelne ich prepojiť do vyššieho dramaturgického celku,
pričom pridaná postava spisovateľa a jeho interakcia s postavami je prekvapivá a
vtipná. Pani dramaturgička i ďalej veľmi trefne a precízne scenár analyzuje, osobne
sa s jej komentármi veľmi stotožňujem a pri čítaní scenára som si živo jednotlivé
scény vedela predstaviť. Asi vďaka tomu, že scenár je skvele napísaný, ale aj vďaka
tomu, že v našich priestoroch máme kultúrne referencie aj v predchádzajúcich
dielach Jana Svěráka a Zdeňka Svěráka. Opis vizuálneho riešenia reálnych situácii
a farebná štylizácia spisovatelových predstáv sa mi zdajú výborným riešením a autor
k nim došiel po dlhších úvahách a uvažovaním nad inými možnými alternatívami,
ako napríklad č/b verzia filmu a pod. Jan Svěrák vo svojej režijnej explikácii používa
ako vizuálnu referenciu film Améliu z Montmartru, ktorý tiež veľmi subtílne narába
s farebnosťou filmu a ktorú si ako diváci ani neuvedomujeme. Alebo silnejšiu
štylizáciu akú používa W.Anderson. S analýzou Jacka Sideya som sa osobne až tak
nestotožnila, bolo z nej cítiť iný kultúrny kontext, či záujmy koproducenta. Neviem si
napríklad predstaviť ním navrhovaný voice-over. Český (svěrákovský) humor je
natoľko silný a špecifický, že ho podľa mňa nepotrebuje. Bolo by zaujímavé prečítať
si konečnú verziu scenára. Mne osobne sa už táto verzia zdá plnohodnotnou a
zbytok kreatívnej práce bude vznikať v praxi, počas natáčania filmu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Popri skvelej literárnej predlohe Z.Svěráka a jeho stvárnenia predstaviteľa hlavnej
role, je okrem scenáristu a režiséra Jan Svěrák skvele obsadený aj celý tvorivý
filmový štáb. Kameraman Jan Smutný, už spomínaní dranaturgovia, architekt Jan
Vlasák, hudobný skladateľ Ondřej Soukup a mnohí iní, vrátane významných
zahraničných koproducentov. Nemám k tomu čo dodať, profesionalita je
garantovaná.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený
rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má nepochybne sľubný potenciál stať sa diváckym hitom v ČR a na
Slovensku, kde sa Jan i Zdeněk Svěrák a ich diela tešia obľube a úcte. Ich renomé
však siaha aj ďaleko za hranice Strednej Európy, čo dokazujú LOI zahraničných
partnerov z VB, Dánska a Poľska, a distribútora v ČR -AQS. Žáner kvalitnej komédie
v arthouse cinema je veľmi vzácny a o to viac žiadaný. S referenciami na štylizáciu a
humor W.Allena či W.Andersona si vieme predstaviť, že tento na jednej strane
typicky český humor s elementami situačného humoru osloví a očarí široké publikum
aj medzinárodne.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený
rozsah: max. 1000 znaků)
Predstavovaný projekt je precízne vypracovaný a hotový k realizácii.
Producentka Martina Moudrá spomína navýšený rozpočet a odôvodňuje ho počtom
35 natáčacích dní a farebnou štylizáciou filmu. V prepočte je celkový rozpočet
38.700.000 CZK menej než 1,5 milióna euro, čo je na európsky film regulérny
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rozpočet a mne osobne sa nezdá prehnaný. Projekt je doplnený osobnými listami a
LOI domácích aj zahraničných koproducentov a potenciálnych partnerov. Rozpočet
ako aj finančné zabezpečenie filmu sa mi vidia logické a reálne. Z domácich
možných partnerov má záujem o spoluprácu CZ TV, zo slovenskej strany je to
RTVS. Od SFK sa žiada 8 miliônov CZK, čo představuje 20,67 % celkového
rozpočtu. Dobre vypracovaná je aj PR stratégia a stratégia možnej distribúcie.
Osobne by som privítala, keby k projektu boli pridané aj nejaké vizuály vo forme
moodboardu, alebo fotiek lokácií a pod. V tomto štádiu výroby ich producenti
nepochybne majú k dispozícii.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Vlak

Evidenční číslo projektu

4203-2021

Název žadatele

Elekta Prague

Název dotačního okruhu

Výroba celovečerního hraného filmu

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

25.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
K posouzení se mi dostává celovečerní hraný film divadelního, a teď už i filmového, režiséra Jiřího Havelky
“Vlak”.
Příběh inspirovaný skutečnou událostí, kdy se rozjel vlak s cestujícími bez strojvedoucího. Základ převzatý z
reality, pozadí postav fiktivně vytvořeno.
Díky podpoře, kterou dostali na vývoj projektu, vytvořili tvůrci test kamerové techniky, kterou hodlají použít
při samotném natáčení. Laickým pohledem by se mohlo zdát, že se film dá natočit v podstatě jednoduše téma cestující ve vlaku (v tomto případě jednovagonové lokálce). V podstatě jedno prostředí, stejní herci. Z
přiloženého testu je ale patrné, jak obtížné je docílit dojmu, že se film odehrává právě v danou chvíli, za
specifických denních podmínek.
Finálně zvolená technika řízené LED stěny bude pravděpodobně optimální, bude to ale znamenat jisté
navýšení nákladů.
Harmonogram projektu připraven s časovou rezervou, producent bude mít prostor na dofinancování. V tuto
chvíli má zajištěnou třetinu plánovaných nákladů, natáčení začne za více než půl roku. Velmi důležité pro
producenta je zajištění plánovaného vstupu televizní stanice. V kombinaci s výší případně udělené podpory
ze stranu Fondu bude toto zásadní pro realizaci.
Slabou stránkou projektu je předložený rozpočet, který je naddimenzovaný a rozhodně je v něm možné najít
úspory. Chybí vysvětlující komentář.
Vhodně zvolená forma propagace a distribuce filmu, založená na předešlém úspěchu režisérovy prvotiny
“Vlastníci”.
Přes větší výhrady ohledně rozpočtu, který pravděpodobně bude muset projít revizí, projekt k podpoře doporučuji.

Strana 1

Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Předkládaný projekt patří mezi zajímavé počiny.
Pro diváky i koproducenty je zajímavý určitě dvěma rovinami - jednak osobou režiséra Havelky, který má za
sebou velmi úspěšné uvedení filmu “Vlastníci”, jednak tématem - opět se jedná o inspiraci skutečností, tentokrát novinářskou zprávou o rozjetém vlaku bez strojvedoucího.
Projekt získal na vývoj podporu od Fondu, za kterou byl schopen investovat do testů natáčení.Vznikl tak
důležitý materiál, ze kterého se dá předvídat, jak vlastní projekt bude vypadat.
Štáb bude v podstatě totožný z Vlastníků a přechází do další společné realizace. Herci jsou předvybráni,
včetně alternativ.
Průzkum realizace také proběhl, o technologii i místech natáčení je více méně rozhodnuto.
Finanční plán je sestaven rozumně, nicméně je v této chvíli spíše na začátku svého naplňování. Požadovaná podpora od Fondu je vcelku vysoká, pravděpodobně nebude dosažena v plné výši. Předpokládaný
vstup některé TV stanice není rovněž jistý a tudíž bude pro producenta ještě těžká cesta k zajištění financí
k plnému rozjezdu natáčení.
Projekt se mi jako celek velmi líbí, nicméně mám větší výhrady k předloženému rozpočtu, viz komentář
níže.
Jiné zásadní výhrady nemám.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Žádost je řádně vyplněná, bohužel nesedí celková částka včetně vývoje (26 632 466,- v Žádosti vs. 26 863
154,- v rozpočtu).
Přiložena smlouva na scénář. Přiloženy potvrzující dopisy ze strany Cinemartu.
Ze strany České televize není doloženo žádné vyjádření o stavu vyjednávání.
Není přiložen komentář k rozpočtu, který je naddimenzován.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Rozpočet
Celkový rozpočet 26.632 466,- je dle mého soudu naddimenzovaný. Možná by byl producent schopen vysvětlit některé vysoké položky, komentář ale chybí. V detailním rozpočtu jsou stejně uvedené celkové
částky. Herci za 3.795 000,- nejsou nijak rozvedeni a jedná se o obří částku. Osvětlovací technika za
1.615 000,- je předražená, i s vědomím toho, že se jedná o speciální technologii. Doprava kostýmů za 195
000,- !!!, basecampy za 280 100,-, maskéři ze téměř půl milionu - za co? když se jedná o civilní líčení?.
Takto by se dalo pokračovat dál a dál. V rozpočtu by se našly “úspory” určitě 15-20%.
Finanční plán
Finanční plán je sestaven velmi jednoduše. Podstatnou část (dohromady 7.700 000,-) představuje vstup
Cinemartu (potvrzen dopisem). Požadovaná částka od Fondu je podle mě příliš optimistická a těžko dosažitelná (8.000 000,-), i když se jedná o režiséra, který sklidil svým prvním celovečerním filmem velký úspěch.
Třetí zásadní položkou plánu je vstup České televize ve výši 6.000 000,-, který ale není bohužel ničím podepřen ani doložen dopisem. Producent v explikaci uvádí, že jedná s více TV subjekty a konkrétní dohodu
předloží ještě před jednáním Fondu o udělení podpory. Chápu, že v této těžké době se televize hůře rozhoupají než nějaký projekt podpoří. Tato částka z televize je vcelku zásadní pro rozhodování jestli projektu
dát z mého pohledu zelenou nebo nikoli. Producent má ale ještě dostatek času před zahájením natáčení.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Producentova strategie je standardně poskládaná a promyšlená. Je logicky postavena na předešlém úspěchu Havelkova filmu “Vlastníci”. Producent vyčerpávajícím způsobem uvádí širokou škálu marketingových
nástrojů na propagaci a distribuci filmu. Teorie je to pěkná, bohužel v současné situaci ohledně covid se dá
těžko předpokládat, jak vlastní uvedení filmu bude vypadat a kdy k němu dojde.
Cílová skupina je široká, téma filmu jednoduché a dává možnost Havelkovi rozehrát jednotlivé postavy dle
vlastní fantazie.
Hlavní štáb by měl být sestaven téměř totožně z Vlastníků, v Žádosti ještě všechna konkrétní jména uvedena nejsou.
Herecké smlouvy zatím také přiloženy nejsou, ale casting je vyjasněný, i s alternativami.
Počet natáčecích dní odpovídá rozsahu projektu.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Elekta Prague vznikla na konci roku 2020. Spojil se v ní producent Vlastníků Marek
Jeníček a Cinemart. Pravděpodobně právě za účelem vyprodukování tohoto filmu. Nedají se tedy posuzovat minulé projekty a festivalové úspěchy společnosti.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Vlak
4203-2021
Elekta Prague
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
26. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Komedie Vlak se z velké části odehrává v „samojedoucím“ vagónu, v němž se spolu ocitne uzavřená skupina
náhodně propojených osob. V průběhu jízdy bez strojvedoucího se tato skupina snaží zachránit a přitom se
odkrývá i osobnostní pozadí jednotlivých protagonistů. Ze „samojedoucího“ vagónu se zároveň stává
mediální událost, kterou řeší politici od komunální po celostátní úroveň.
Scénář rozvíjí autorský styl scenáristy a režiséra úpěšných Vlastníků. Ocenit lze na něm hbité dialogy,
postupně gradující situace nebo typově dobře odlišenou skupinu rozmanitých postav s vlastním vývojem.
Zatímco linie uvnitř vagónu působí realisticky a i ve svém humoru přirozeně, vně vagónu naopak převažuje
poněkud odlišná, silnější nadsázka. S ní do scénáře proniká určitá vykonstruovanost a některé figury na
hranici karikatur. Ve scénáři a v explikacích autoři také zdůrazňují roli sebereflexivity, odkazování na různá
média a fikce ve smyslu tematizace „obrazu jako reprezentace světa“. Zůstává však otázkou, nakolik tato
rovina ze scénáře (a potažmo i z chystaného filmu) sama o sobě skutečně vyplývá (viz dále).
I přes jisté výhrady lze chystaný snímek vnímat jako ambiciozní pokus vykročit mimo ustálené jistoty české
filmové komedie. V tomto kontextu lze předložený projekt jako celek hodnotit nadprůměrně, a proto mu také
doporučuji udělit podporu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Skupina cestujících ve vlaku se při jízdě nečekaně ocitne bez strojvedoucího. Zatímco uvnitř
„samojedoucího“ vagónu pozorujeme měnící se chování lidí v uzavřeném prostoru, venku se z vagónu
uhánějícího krajinou stane mediální událost, která se řeší od starosty, přes ministry až po premiéra. Při do
značné míry konverzačním pojetí scénáře a omezeném prostoru děje jsou důležité dialogy a interakce mezi
postavami. To vše se ve scénáři daří – dialogy odsýpají, postavy jsou rozmanité a typově dobře odlišené,
uvěřitelné a vyvíjejí se. Čtenář se nenudí a s chutí čeká, jak se situace bude vyvíjet dál.
Obecně scénář funguje lépe uvnitř než vně vagónu. Od přirozenosti a civilního humoru, které postupně v
závislosti na situacích uvnitř vagónu suverénně gradují do nadsazených poloh, se venku přechází k jinému
tónu. Chápu, že tvůrcům jde o odlišení těchto dvou „světů“, ale počáteční věrohodnost se tím poněkud
vytrácí. Realismus střídá silná nadsázka, která působí jako z jiného typu komedie a trochu „tlačí na pilu“ – v
určité vykonstruovanosti a překombinovanosti (do jaké šíře a na jaká místa se celá kauza v daném
časovém rozpětí rozvine), ale i v pojetí figur. Zvlášť postavy politiků jsou na hranici karikatury, u nichž se
vsází na prvoplánový humor a které nadbíhají rozšířeným představám o politicích (intelektuální omezenost,
faleš a manipulace, sprostá mluva...).
Ve scénáři i v explikacích je zdůrazňován také motiv sebereflexivity. Ve scénáři hrají svou roli média /
komunikační prostředky a pravidelně se v něm objevují stylizované pasáže odkazující na konkrétní filmy či
žánry. Vtírá se otázka, zda cílové publikum (naladěné na komedii) tuto vrstvu zaznamená či pochopí.
Zachytí diváci odkazy na Sorrentina nebo Smrt čeká všude, pochopí odhalení praxe natáčení v závěru
snímku...? Narážím na to, jestli budoucí dílo samo o sobě skutečně dost srozumitelně a funkčně zrcadlí ono
„téma obrazu jako reprezentace světa“? Domnívám se, že myšlenková sofistikovanost explikací zde
převyšuje reálné vyznění a že v tomto konkrétním případě hrozí právě to, čemu se režisér chce dle
vlastních slov vyhnout – dojem samoúčelnosti. Ve svém celku jde nicméně o projekt pečlivě připravovaný a
v rámci české filmové komedie nadprůměrný.
1

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

Projekt z různých hledisek navazuje na úspěšné Vlastníky, a to včetně personálního zajištění štábu. Jde o
trojici scenárista a režisér Jiří Havelka – dramaturg Jaroslav Stuchlík – producent Marek Jeníček a k tomu i
některé další profese (střihač, kostýmní výtvarnice). Typově sedí i herecké obsazení, což je možné posoudit
také na základě natočeného testu přímo ve vagónu. K žádosti byla připojená i kameramanská explikace
Martina Němečka, která rozptyluje případné obavy z natáčení ve studiu s využitím LED stěny. Celkově tedy
z hlediska personálního zajištění nelze mít k projektu připomínky.
2

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

Chystaný snímek je vítaným vykročením mimo ustálené jistoty české filmové komedie. Má nemalou šanci
oživit tento typ tvorby, v níž pociťujeme dlouhodobější nedostatek vkusnějších či originálnějších filmů.
Neřekl bych, že jde přímo o revoluci v české filmové komedii, ale nepochybně o nadstandardní počin
(minimálně v tom smyslu, jak se scénář snaží vycházet z realistických typů a situací). Určitý mezinárodní
přesah projektu nelze vyloučit, ačkoli nejde o prioritu (což si žadatelé uvědomují například z hlediska
festivalových ambicí).
3

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

Žadatelem je společnost Elekta Prague zastoupená Markem Jeníčkem, který kromě Vlastníků produkoval i
jiné divácky úspěšné filmy jako Tátova volha nebo Bezva ženská na krku. Projekt, který v minulosti získal
od SFK podporu na vývoj, je v naznačené produkční strategii realizovatelný (televizní koproducent byl v
době podání žádosti prozatím v jednání).
Žádost byla vypracována v mnoha ohledech nadstandardně – viz podrobná režisérská a dramaturgická
explikace (naprosto věcně a konkrétně sepsaná), ale i explikace kameramana. Žadatelé mají s předstihem
jasné představy a plány o marketingu, distribuci (včetně LOC) apod.

V producentském záměru chyběl komentář k rozpočtu, což by se alespoň u některých položek hodilo (v
podrobném rozpočtu nebyl specifikován „druh jednotky“ a u „počtu jednotek“ se u všech položek uvádí
hodnota 1). Vzhledem k charakteru projektu se také pozastavuji nad jeho určením coby kulturně náročným
kinematografickým dílem.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Jen se mi nedívej do očí

Evidenční číslo projektu

4205-2021

Název žadatele

BFilm.cz s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Veronika Kührová

Datum vyhotovení

24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předložený projekt je minoritním/paritním projektem, který iniciovala sesterská slovenská firma Bfilm s.r.o.
Jedná se o barevnou noirovou komedii, která čerpá žánrovou inspiraci např. u Amélie s Montmarteru.
Film je původně slovenský, v době žádosti u SFKMG nemá zajištěné slovenské financování na výrobu.
Doložené financování je v některých bodech velmi sporné a nemělo by být ve finančním plánu vůbec
započítáno, tedy deklarované zajištění v době podání žádosti není 14,29%, ale pravděpodobně jen 6% (a a
ni to není doloženo).
U žádosti nacházím další nedostatky u doložených deal memos (ani jedno není platné), chybí vlastní
dobrozdání producenta, existují 2 LOI na českou distribuci.
Velmi netradičně se k nezkušenému režisérovi producent rozhodl zaangažovat dalšího režiséra, který
zároveň působí jako dramaturg a bude film supervizovat i v postprodukci. Obavy vyvěrají již z přiložené
ukázky, kde se onen velmi barvitý svět v režisérské explikaci, přesvědčivě nedokládá.
Přiložený harmonogram je velmi napjatý, počítá s natáčením v srpnu 2021.
I přes tříletý vývoj považuji projekt za producentsky nepřipravený. Nejen že není vůbec definovaný cílový
divák, či distribuční a propagační strategie, ale finanční plán je sestaven z 80% z veřejných zdrojů, což
v podobě LOI, které říká, že je možné bavit se o MG, tedy o potenciálně komerčně úspěšném filmu, by
veřejné financování nemělo překročit 50%.
Ač je mi sympatická snaha o žánrový film, bohužel tato žádost mne nikterak nepřesvědčila.
Projekt nedoporučuji k podpoře.

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 sice odevzdaná kompletní, ale informace v jednotlivých přílohách jsou protichůdné. Projekt je
iniciovaný slovenskou firmou Bfilm s.r.o., tedy se jedná o minoritu, nebo paritu. Slovenské financování není
doloženo, podle veřejného zdroje AVF byl projekt na výrobu předložen již 2x, a to v roce 2019 (450Tis E) a
2020 (550tis E), v obou případech se mělo jednat o slovensko-francouzsko-chorvatskou koprodukci. Jedná
se o adaptaci dvou slovenských knih spisovatele Viliama Klimáčka, který je i autorem scénáře – děj se
odehrává v Bratislavě. Projekt má 2 režiséry – Viliama Vadnala (SVK) a Ivo Trajkova (ČR). Ivo zde působí
spíše jako mentor, pomáhal přepsal scénář, vyrobit technická scénář apod.
Žadatel odevzdal dvě deal mema. První je z 9/2019 a je mezi Bfilm s.r.o. a francouzskou firmou Caimans
Productions o dvoustranné koprodukci (80x20). Toto deal memo je již neplatné, vypršelo ke dni 31.3.2020.
Druhé deal memo je z 11/2020 a je mezi Bfilm.cz a Bfilm s.r.o., kde se udává, že budoucí koprodukce bude
SVK 50%, ČR 40% a FR 10%. Deal memo podepsala ale jen česká strana, tedy je neplatné.
Velký problém vidím ve finančním plánu. Žadatel dokládá do slovenského financování na výrobu dotaci od
AVF na vývoj ve výši 20tis E, která měla být podle přiložené smlouvy vyúčtována do 30.9.2018, tedy
takovýto doklad financování nemá ve výrobě co dělat. Dalším je zdroje Media Development. Žadatel
dokládá potvrzení o obdržení slate funging ve výši 125tis E, kde alokoval 40tis E právě na tento projekt.
Media má tzv. date of action po dobu 36 měsíců od podání žádosti, což podle rozhodnutí bylo 2/2018, a
proto se musí ukončit ke 2/2021. Aby ale žadatel splňoval všeobecná pravidla GBER, tak oněch 40tis E
musel utratit mezi 11/2020 (což je podání žádosti na SFKMG) a 2/2021. Pokud tomu tak je, je zdroj
financování platný, jinak zde také nemá co dělat.
Dále jsou doloženy 2 LOI o distribuci. Jedna z 2019 s Forum Film pro ČR a SVK a druhá je Bontonfilm
ze 2020 ohledně české distribuce. Ani u jedné není vyčíslena MG, ale žadatel uvádí do finančního plánu
500tis u každého.
K žádosti je přiložena ukázka, u které jsem doufala, že mi osvětlí onen květnatý režisérský styl, který
Vadnal popisuje, ale bohužel se tak nestalo.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je stanoven na cca 980.000 EUR, respektive na 24,5mil CZK. Žadatel předpokládá koprodukci 3
zemí.
Hybatelem projektu je Bfilm s.r.o. (Slovensko), který uzavřel 2 deal mema, každé s jinými informace. První
z roku 9/2019 se společností Caimans Productions (Francie), které vypršelo 3/2020 a ze kterého vyplývalo,
že se jednalo o SVK (80%) x FR (20%). Druhé nepodepsané (tedy neplatné) deal memo z 11/2020 mezi
Bfilm s.r.o. (Slovensko) a Bfilm.cz s.r.o. (ČR), kde se píše, že SVK má 50%, ČR 40% a FR 10% - jedná se
tedy o minoritní (paritní) film bez potvrzeného slovenského financování. Podle informací AVF projekt žádal
na výrobu, v roce 2019 (450tis E), 2020 (550tis E). V obou případech se jednalo o SVK-FR-Chorvatskou
koprodukci.
SVK – 50% financování – předpokládá z AVF 10mil CZK, z čehož dokládá 500tis jako doložený – jedná se
o vývoj, který žadatel obdržel v roce 2017 ve výši 20tis E. Není mi zcela jasné, jak se vývojové peníze
mohou dostat do výrobního rozpočtu. Nejenže jsou již vyúčtované (podle smlouvy s AVF tak mělo být do
30.9.2019), ale jsou použity před podáním žádosti na SFKMG, tedy takovýto zdroj financování (peníze
utracené před podáním žádosti) porušují směrnice GBER. Dále počítá s 1mil CZK od veřejnoprávní RTVS a
750tis Kč vlastní vklad slovenského producenta Bfilm, který není doložen dobrozdáním. V neposlední řadě
se jedná o zdroj MEDIA. Žadatel uvádí, že si ze slate funding MEDIA ve výši 125tis E (podáni 2/2018 – platí
36 měsíců) vyčlenil 40tis E (1mil) na vývoj tohoto projektu. Tyto peníze je možné použít do výroby, ale platí
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pro ně stejná pravidla GBER. Tedy lze je započítat pouze v případě, že byly utraceny mezi podáním žádosti
na SFKMG (12/2020) a ukončením projektu MEDIA, což je 2/2021. Pokud žadatel v tomto období utratil
celý jeden milion, pak není problém. Dále žadatel předpokládá 500tis presales.
ČR – 40% - 7,5mil CZK je žádost na SFKMG, dále předpokládá 500tis jako MG od Bontofilmu (zájem
distributora je přiložen, ale MG není vyčísleno). Vlastní vklad producenta ve výši 750tis E (500tis cash a
250tis inkind) není doložen.
FR – 10% - předpokládá žádost na 2mil na CNC a 500tis vlastní vklad producenta, který není doložen.
Sice žadatel uvádí, že výše finančního zajištění je v době podání projektu 14,29%, žádné z nich není
doloženo nebo je neplatné a proto, lze pravděpodobně počítat jen vlastní zdroj producenta ze Slovenska a
Česka (jedná se o tu samou firmu a ani ta nejsou doložena), pak je zajištění k době podání žádosti pouze
1,5mil, tedy 6,1% a naopak 1,5mil ve finančním plánu chybí (500tis AVF, 1mil Media a 500tis vlastní vklad
francouzského producenta).
Poměr veřejných financí je v současném stavu vysokých 80% a to se mi při povaze projektu, což je
komedie, u které mají distributoři zájem s MG, nepřiměřeně vysoká a měla by být max 50%.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel zvažuje projekt vyrobit v koprodukci se Slovenskem a Francií. Projekt je původně slovenský, má již
od AVF dotaci na vývoj z roku 2017. Původně byl projekt plánovaný jako slovensko-francouzskochorvatská koprodukce, ale kvůli dvěma neúspěšným žádost na výrobu u AVF se žadatel rozhodl změnit
strategii a žádá o první peníze v ČR u SFKMG, tedy jako minoritu nebo paritu. Slovenská i česká firma mají
stejného majitele, producenta Petera Badače. Jako plán B počítá s koprodukcí s Lotyšskem.
Problémy s financováním či doloženými deal memy jsou popsány již výše.
Výrobní harmonogram, který žadatel odezval, nedovoluje žádné chyby. Natáčení je v srpnu 2021 a to
znamená, že počítá s tím, že bude česká žádost podpořena souběžně s třetí žádostí na AVF.
Zcela chybějící je potom jakákoliv definice cílové skupiny, či marketingová a distribuční strategie. Jediné, co
se dozvíme je, že by chtěl žadatel využít zkušeností z distribuce filmu Špína a dát jej do kin a že při
marketingovém workshopu dozvěděl několik zajímavých věcí. Nic konkrétního ale ne. Chybí i jakákoliv
festivalová či zahraniční strategie obecně, nezmiňuje ani svůj vysněný premiérový festival, pokud vůbec
takovou strategii má.
Vzhledem k tomu, že bere za vzor distribuci filmu Loli paradička, velmi úspěšný film rodiny Staviarských,
který byl natočen šarišsky, v ČR nebyl uveden, pouze okrajově na Febiofestu 2020, protože jim to samotný
slovenský distributor nedoporučil. Šlo o velmi regionální film, o což se snažila i sama producentka Maria
Staviarská (tento film v roce 2017 žádal pod názvem Veronka u SFKMG o minoritu a nezískal ji). Už proto
by měl mít žadatel připravenou perfektní distribuční strategii, eventuálně oslovit Bontonfilm, ať mu
podobnou připraví.
Dále se producent rozhodl zaangažovat druhého režiséra do projektu. Vzhledem k tomu, že Viliam Vadnal
nemá prakticky žádné filmové zkušenosti, je to pochopitelné. Na AVF mu takovýto krok doporučovali.
Žadatel krom ukázky nepřiložil ani jeden ze dvou krátkých filmů, které režisér vytvořil, je tedy velmi těžké si
udělat představu, zda nedostatek zkušeností dožene talentem. Doložená pracovní ukázka natočená
k připravovanému filmu je ale velmi nepřesvědčivá. Ze životopisu se dozvídáme, že ony dva krátké filmy
byly promítány pouze na lokálním francouzském festivalu a dále se věnuje spíše reklamě a videoklipům.
Zda-li bude tato spolupráce úspěšná, je složité odhadnout.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel Bfilm.cz s.r.o. je sesterskou slovenskou produkcí Bfilm s.r.o., kterou vlastní stejný producent Peter
Badač. Ten se věnuje převážné animovanému filmu. Z hraných filmů koprodukovat mezinárodně úspěšný
film Špína režisérky Terezy Nvotové.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Hrdelní proces

Evidenční číslo projektu

4207-2021

Název žadatele

Balkanfilm

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Vandas

Datum vyhotovení

22.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Přestože soudní prostředí skýtá množství dramatických příběhů, filmy s touto tématikou jsou v Česku (na
rozdíl od americké produkce) spíše vzácné. Možná, že kontinentální principy práva a odlišné způsoby
fungování přísedících soudů na rozdíl od amerických porot jsou pro tvůrce málo inspirativní. Přesto právě
Hrdelní proces vychází z podobné situace jako Dvanáct rozhněvaných mužů. Už sám fakt, že zjevné nemusí
být pravdivé a obecně otázka možného poznání pravdy je právě jedním z ústředních bodů připravovaného
projektu. Jeho druhou silnou stránkou je, že vychází z literární předlohy, jejíž autor je s justičním prostředím
detailně obeznámen a sám aktivně celoživotně účasten. Petr Ritter coby autor knižní předlohy je
spisovatelsky dlouho aktivní a plodný autor (https://www.ritter-stastny.cz/publikace) a hned několik jeho knih
se dočkalo adaptací. Jeho kniha Popravčí četa oslovila Ivo Trajkova, který projekt připravuje již od roku 2017
(viz. přiložená licenční smlouva s P. Ritterem/Dilia na literární předlohu i na spolupráci na scénáři) ve své
produkční a distribuční společnosti Balkanfilm (fungující od roku 2016).
Projekt byl v roce 2019 podpořen Olomouckým krajem z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji“,
kde by měla proběhnout i samotná realizace (doložena podpora Moravského divadla Olomouc stejně jako
několika soukromých subjektů z regionu).
Film je koncipován jako třístranná koprodukce se zapojením slovenské společnosti Punkchart Films, RTVS
(doloženo akceptačním listem pro Punkchart Films) a makedonské společnosti Story Scope Production
(spřízněná společnost I. Trajkova).
Projekt s mezinárodním potenciálem, obecně nadčasovným morálním tématem i intenzivním začleněním
realizace do regionu považuji za možný k podpoře.

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)
Po producentské stránce je projekt dobře připraven, žádost obsahuje veškeré potřebné náležitosti, smlouvy.
Tyto jsou uzavřeny v průběhu předcházejících 4 let, Ze strany autora je v honorářích vidět velká empatie a
sympatie k projektu, honoráře jsou velmi přátelské a umožnily žadateli fázi výroby profinancovat s podporou
olomouckého kraje a vlastními vklady.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Vzhledem k tomu, že se jedná o dobovou – byť komorní látku – je rozpočet nastaven skromně, ale
realisticky, předpokládá 31 natáčecích dnů v průběhu příštího roku. Projekt má velmi dobře
propracovanou strukturu mezinárodní koprodukce, která i s ohledem na charakter zemí s nízkým
produkčním potenciálem má vysokou šanci využít i panevropské financování Eurimages, které si
ale producentská společnost ponechává jako záložní variantu financování. Tuto skutečnost bych
doporučil blíže vysvětlit při slyšení Fondu. V rámci financování jsou do projektu koprodukčně
zaangažovány společnosti io post a Bystrouška.
Do projektu jsou zapojeni i soukromí investoři/sponzoři z olomouckého regionu, další financování
z regionu žadatel ještě předpokládá.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Žadatel má velmi dobře propracovanou strategii financování i budoucí realizace, vše zapadá do
promyšleného harmonogramu, kde žadatel předpokládá natáčení v létě 2022. Společnost Balkanfilm
(člen ufd) chce být i distributorem filmu. Balkanfilm má v současnosti ve svém katalogu
(https://drive.google.com/file/d/1mdHYLfQ7Qkz77uHL_aPuu6cZTUm8BS9g/view) více než 2 desítky
celovečerních filmů z regionů bývalé Jugoslávie, bohužel jejich distribuční výsledky se většinou
nepodařilo dohledat (ale podle mezinárodní databáze například film Jižní vítr vidělo v ČR v roce 2019
1004 diváků, chorvatský Agape z roku 2017 pak 97 diváků). V tuto chvíli žadatel odhaduje možnou
návštěvnost filmu mezi 30 - 90 tisící diváky.
Vedle standardní distribuce Balkanfilm plánuje projekce spojené s přednáškou a diskusí pro širší i
odbornou veřejnost, zejména pro studenty středních a vysokých škol.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Balkanfilm se od svého vzniku orientuje na distribuci filmů z bývalé Jugoslávie, věnuje se i
publikační, výstavní a vzdělávací činnosti. Projekt Hrdelní proces je jejím producentským debutem. Pro Ivo
Trajkova (společníka Balkanfilmu) ale jde o 11. celovečerní film.
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Expertní analýza
Název projektu

Hrdelní proces

Evidenční číslo projektu

4207-2021

Název žadatele

Balkan Film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt Hrdelní proces navrací do českého filmu spíše klasický žánr soudního procesu, který je pro účel
dramatické linky a napětí zároveň kriminálním příběhem, ve kterém jeden se jeden z protagonistů snaží
dobrat pravdy a zjistit, zda je obžalovaný skutečně vinen. Celý příběh se oedhrává na pozadí pádu
komunistického režimu a s ním i konce trestu smrti v Československu. Projekt je kvalitně připraven a scénář
je připraven k realizaci. Silnou stránkou je i kvalitní a pestrý realizační tým.
Hlavní slabinou je samotný žánr filmu v kombinaci s tématem. Je těžké pro pro film o soudním procesu
nadchnout diváky, udržet jejich pozornost a vzhledem k tématu je i nalákat do kin. Tím tento celý žánr trpí a
projekt nabízí spíše filozofické, nadčasové zamyšlení nad trestem smrti než třeba aktuální politickou otázku,
což by možná k úsěchu přispělo spíše. Přes zjevnou snahu o filmovou řeč by se projekt dal realizovat jako
divadlo nebo televizní inscenace a zde leží velká výzva pro všechny kreativní složky štábu.
Výše zmíněné jsou hlavní překážky pro divácký úspěch filmu a bude se s nimi třeba vyrovnat.
Projekt je dobře připraven a odpovídá cílům výzvy. Je připraven k realizaci a žadatel jej bude schopen
uskutečnit v zamýšlené podobě.
Projekt k podpoře 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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Hrdelní proces navrací do české kinematografie film o soudním procesu, klasický žánr, který se snaží
jemně inovovat a zasadit do reality těsně před revolucí v roce 1989. Děj je srozumitelný, charaktery postav
jsou mírně tezovité ale zapadají do celkového pojetí filmu. Projekt je dobře připraven k realizaci.
Jak již bylo řečenou v souhrnném zhodnocení. Projekt pracuje s velmi náročným žánrem, který kombinuje
hledání pachatele vážného činu (znásilnění a vražda) se soudním procesem, ve kterém se střetnou
zkušený soudce a jeho mladý nástupce. Ve hře je lidský život, protože se soudní proces odehrává v
Československu ve chvíli, kdy zde ještě platil trest smrti.
Postavy jsou živě napsané a scénář je psaný tak aby diváky vtáhl do děje, do popisování událostí a
postupného odhalování pravdy. Postavy působí živě ale jsou reprezentací určitých typů což přispívá k
jakémusi teatrálnímu působené scénáře. Jenže soud je vždy spíše divadlo než film a nutně upovídané.
Dovolím si poznámku, že tohle je a bude problém všech těchto filmů a je proto důležité se ptát, proč danou
látku natáčet. Narozdíl například od žánru akčního nebo krimi, kde prostě držíme diváky v napětí, zde mají
prostor pro zamyšlení což je ale zároveň i prostor se od filmu odpoutat úplně.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální zajištění projektu je velmi kvalitní. Jedná se o zajímavý mix dlouhodobých spolupracovníků Ivo
Trajkova a nových, mladších a mladých filmových profesionálů. Všíchni mají za sebou odpovídající a velmi
zajímavé projekty. V této oblasti je projekt velmi kvalitně připraven.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má přínos pro českou kinematografii, nejedná se o žánr, který by v současnosti byl příliš častý a
zajímavě propojuje historii, debatu o trestu smrti a český kontext. Význam a přínos pro evroskou
kinematografii úměrný pozici českého filmu v Evropě a ve světě.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
- Projekt je kvalitně připraven a zpracován. Žádost obsahuje všechny potřebné informace. Žadatel má
dostatečné zkušenosti, aby byl schopen projekt realizovat dle harmonogramu a v předloženém rozsahu.
Rozpočet a financování odpovídá cílům projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Hrdelní proces

Evidenční číslo projektu

4207-2021

Název žadatele

Balkanfilm spol.s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

25. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Soudní drama scenáristy a režiséra Ivo Trajkova (podle předlohy právníka Petra Rittera) představuje v naší
kinematografii žánrově neobvyklý počin, v němž se pojednává společensky závažné témata trestu smrti na
pozadí historického zlomu kolem listopadu 1989. Potenciálně zajímavý námět bohužel troskotá na
neobratném a tezovitém scénáři s vykonstruovanou zápletkou a schematickými postavami, který má být
případovou studií a současně společenskou alegorií o střetu starého s novým. Přesvědčivě nepůsobí ani
přiložená ukázka vyvedená v dekorativním stylu a s popisným komentářem vypravěče. Celkově to vypadá
spíše jako konverzační televizní inscenace s „hranými“ dotáčkami (obligátními kriminálními rekonstrukcemi
ve formě subjektivních představ) než jako kinematografický film.
Realizace je postavena jako mezinárodní koprodukce s dominantním českým podílem 81% a s účastí
Slovenska (12%) a Severní Makedonie (7%). Finanční plán je sice značně členitý, vesměs jde ale o malé
částky a celková struktura je nevyrovnaná - dominantní zátěž leží na podpoře Fondem ve výši 8,8 mil, tj.
přes 44%. Některé položky nejsou potvrzeny: chybí doklad o vkladu žadatele, příslib AK Ritter – Šťastný
neobsahuje konkrétní finanční podíl, klíčová podpora ze strany České televize je teprve v jednání a není
přiloženo ani vyjádření předběžného zájmu. Je také otázkou, zda je oprávněný deklarovaný status kulturně
náročného díla a tím pádem nárok na veřejnou podporu ve výši 70%, domnívám se, že nejde o projekt
umělecky či technicky náročný a ekonomicky limitovaný, což paradoxně dokládá i předložený finanční plán
se zastoupením řady komerčních subjektů a reklamních či recipročních plnění.
Projekt se předkládá opakovaně, aniž je to zdůvodněno a řádně vysvětleno podstatným posunem
v předprodukčním vývoji, zejména ve scénáři a ve finančním zajištění, což byly hlavní výhrady dle
expertních analýz při minulém podání.
Ve prospěch projektu hovoří jméno výrazného režiséra, společensky angažované osvětové téma a natáčení
mimo centrum v krajích střední a východní Moravy. Umělecká kvalita projektu a jeho finanční a produkční
zabezpečení však nejsou dostatečné, zásadním a podle mého nepřekonatelným problémem je literární
konstrukce procesu. Projekt v zásadě splňuje podmínky a cíle výzvy z hlediska žánrové diverzity a podpory
mezinárodních koprodukcí, postrádá ale potenciál mezinárodní konkurenceschopnosti.

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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Základní umělecký problém projektu spočívá ve scénáři, který je postaven na právní tezi, nikoli na lidském
příběhu. V žádosti se vykazuje čtvrtá verze scénáře, která je zřejmě považována za konečnou: jsou v ní dle
komentáře zapracovány všechny předcházející připomínky a podíleli se na ní dva dramaturgové – interní a
externí. Dle dramaturgické explikace byl odstraněn vypravěč, což je určitě dobrý posun (v AV ukázce ale
zůstal).
Z vyprávění se něco dozvíme o autorovi, totiž že z právních a morálních důvodů odmítá trest smrti, ale nic
se nedozvíme o postavách, které mají toto dramatické apelativní poselství zprostředkovat, jejich pohnutky a
cíle jednání zůstávají nejasné, ačkoli jinak jednají přímočaře.
Ideově-právní spor starého soudce s mladým čekatelem je předvídatelný, ale s ohledem na jejich odlišné
hierarchické role dost nepravděpodobný (z hlediska vlivu na rozhodování soudu), situace nejsou
propracované a opodstatněné (sekvence na chatě), místy postrádají elementární logiku (útěk čekatele
z chaty), odhalení historické zátěže starého soudce (účastnil se v 50. letech justičních zločinů) je
dramaticky zcela nefunkční a ideově polopatické, soudci z lidu stejně jako domnělý vrah jsou jen
dramatickými statisty atd.
Režijní koncepce sice vypadá zajímavě, ale scénář ani ukázka tento dojem nepotvrzují. Režisér navíc např.
uvádí, že chce kvůli autentickému efektu neokoukané herecké obsazení, ale tři hlavní herci patří mezi
pražské televizní hvězdy.
Nejasná je cílová skupina: v žádosti je definována jako 18+, což je zcela vágní kategorie. Pochybuji o
kinodistribučním potenciálu filmu. Zajímavě se jeví speciální projekce pro právní a školní publikum,
představa, že by šlo plošně exploatovat všechna gymnaziální města, se ale nejeví moc realisticky.
Pochybnosti vzbuzuje sám smysl a účel takového filmu: co se právě dnes a právě takto chce vlastně říci,
jaká je autorská a společenská motivace takového projektu, to že trest smrti představuje právní a etický
problém, není nic nového. Celý příběh je zpracován spíše pro právní kazuistiku než pro filmové vyprávění.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým má vesměs potřebné zkušenosti a lze předpokládat, že je schopen projekt realizovat.
Dramaturg nevykazuje žádný dramaturgovaný filmový titul, lze předpokládat, že nedostatek zkušenosti
na této pozici je příčinou nedostatečného vývoje scénáře, což nenapravily ani konzultace s dodatečným
externím dramaturgem Janem Gogolou st.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tématem ani stylem a formou vyprávění nevykazuje projekt nějaký inovativní potenciál a není
pravděpodobné, že by se mohl uplatnit nějak podstatněji v mezinárodním prostředí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatel postrádá potřebné zkušenosti, jde o první producentský projekt distribuční společnosti.
Producentské a finanční zajištění projektu není dostatečné a neskýtá záruku úspěšné realizace.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ostrov

Evidenční číslo projektu

4209-2021

Název žadatele

Logline Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

10.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Úplná a přehledně sestavená žádost se týká výroby českého celovečerního (95 min. dle
údaje ve formuláři Popis projektu, kde o něco níže, v producentské explikaci, se asi správněji
píše o „ploše téměř 100 min.“) filmu, jehož celý děj se odehrává v současném exotickém
prostředí.
Problematickým se možná může jevit název filmu, neboť světová kinematografie zná mnoho
stejnojmenných filmů.
Rozpočet činí (velmi) přijatelných 19 426 087 Kč, požadovaná podpora Fondu znamená výši
(též akceptovatelných) 4 000 000 Kč.
Finanční plán již v předložené verzi prokazuje snahu žadatele o diverzifikaci zdrojů (více viz
níže).
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 opak, zahájení 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)

Strana 1

Žadatel uvažuje o koprodukci pouze s domácími subjekty, v rámci informace o takových
jednáních uvádí CinemArt a.s. (s níž již má podepsanou distribuční smlouvu, viz níže) a
korporaci innogy Česká republika a.s., avšak nepřikládá žádnou formu LOI od některé
z uvedených firem.
Žadatel píše i o spolupráci s televizními vysílateli v České republice a na Slovensku, ač
neuvažuje o koprodukci, ale o předprodeji práv. Volba zřejmě padla na TV Prima (FTV Prima
s.r.o.) zde a na slovenskou TV JOJ resp. Slovenskou produkčnou a.s. (z JOJ Group
vlastněné J&T Media Enterprises), smlouvy ani LOI však přiloženy nejsou.
V této době značně nesnadná realizace projektu je vzhledem k ději a motivům zvoleným
výhradně v zahraničí odkázána na lokální (thajskou) servisní produkční firmu. Žadatel píše o
With Us Film z Bangkoku, jejíž pracovníci se již podílejí na průzkumu realizace; podle
dostupných informací jde o renomovanou společnost. Z jejích služeb vyplývá i reálný příslib
ekologické „udržitelnosti“ natáčení, ač půjde zřejmě o lokace v thajských přírodních
rezervacích.
Data v Realizačním harmonogramu se shodují s údaji v Žádosti, zahájení fáze vývoje dne
27.11.2020, premiéra filmu je odvážně plánovaná na 22.9.2021, vlastní realizace od
21.3.2021 do 2.5.2021 při 21 FD. Tato data ostatně potvrzuje i komentář producenta
v Popisu projektu, kde se detailně píše o aktuálních podmínkách natáčení v zahraničí, resp.
konkrétně v Thajsku.
Čímž lze snadno přejít k „rozpočtové“ části analýzy.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Podobně, jako jsou – předpokládám po studiu rozpočtu – do různých položek rozepsány
služby thajské servisní produkční firmy (pol. 02-14 obhlídky za 100 000 Kč všechny výkony
rozhodně neobsáhne, ale např. pol. 21-01 nájmy lokací v sumě 948 860 Kč část výdajů už
spíše), bychom se asi měli dozvědět, co se konkrétněji skrývá pod paušály v pol. 25-08
Animace ve výši 200 000 Kč (ze scénáře důvod vyčíst nelze), či v pol. 25-07 VFX ve výši
300 000 Kč (tedy v položce, v níž se obecně vyskytují částky, které stanovují „od boku“
dodavatelé VFX služeb).
Obvykle je zmiňován souběh pol. 31-04 Production fee (zde ve výši 659 525 Kč) a pol. 03-01
producent (900 000 Kč). Zároveň však producent obdivuhodně vůbec nerozpočtuje pol. 3101 Contingency a pol. 31-03 Režijní náklady.
Je nutno zopakovat: rozpočet je konstruován racionálně, je úměrný látce, zbytečně neplýtvá.
Jak již naznačeno v obecné části expertní analýzy, Finanční plán naznačuje poctivou snahu
o diverzifikaci zdrojů, některé z nich jsou dokonce potvrzené smluvně. Nevím, jak je míněna
– a jak je reálná – pol. 8.1 Filmová pobídka.
3. -Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Za cílovou skupinu diváků považuje žadatel 30+, ač ji nepovažuje za časté návštěvníky kin
na rozdíl od pravidelných návštěvníků, které nalézá mezi diváky ve věku kolem dvaceti let.
Žadatelem zvolenou marketingová strategii a PR kampaň lze označit za rozumně
konzervativní včetně důrazu na spojení s televizním vysílatelem a (již kontrahovaným)
distributorem. Tím je CinemArt, a.s. – viz přiložená smlouva a údaje ve Finančním plánu.
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Žadatel nevynechává ani plán zahraniční distribuce a prodejů, které dle svých komentářů
připravuje s bratislavskou firmou S-MEDIA.TV s.r.o.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Firma Logline Production s.r.o. existuje od roku 2011, přes drobné peripetie prakticky ve
stejných rukách (Martina Maternová, Radek Bajgar, Petr Erben, který je žadatelem v tomto
případě), a zejména díky intenzívní spolupráci s českými televizními vysílateli – a později i
samostatnější aktivitou na poli celovečerního filmu – se může vykázat úctyhodným portfoliem
sitcomů, seriálů a dalších titulů.
Bohaté zkušenosti producenta potvrzuje i skladba výrobního štábu.
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Expertní analýza
Název projektu

Ostrov

Evidenční číslo projektu

4209-2021

Název žadatele

Logline Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

29. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Romantická komedie, manželská krize, jednota místa a času
Hlavní silné stránky projektu: nekomplikované vyprávění se dobře pojí s žánrem komedie
Hlavní slabé stránky: Nevěrohodné chování postav, absence zvratů a napětí, chybí režijní koncepce
Konečné hodnocení
Připravovaný film Ostrov je romantickou komedií o dvou bohatých českých dovolenkářích
uvízlých na opuštěném ostrově kdesi v jihovýchodní asii. Dramatický oblouk se klene mezi
návrhem na rozvod a jejich druhou ostrovní svatbou. Identifikaci s postavami stěžuje to, že se
kromě sobectví postrádají další výraznější vlastnosti. Přerod z rozchodu do nové lásky není
motivován jinak, než uběhnuvším časem stráveným na ostrově, žádných větších činů se
hrdinové nedopustí. Humor je postaven především na dialozích, hrdinové se v nich ale po
většinou jen navzájem urážejí. Děj dospěje téměř bez peripetií k očekávatelnému závěru.
Ostrov lze hodnotit jako běžnou komedii, bez větších uměleckých, či myšlenkových ambicí a
která ani nevyniká kvalitním provedením. Předkládaný projekt tak nespadá do cílů výzvy.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

−

Ústřední myšlenka námětu není originální a ani zpracování ničím nevyniká.

−

Děj je srozumitelný, avšak očekávatelný. Chybí napětí: vztah, respektive cesta k jeho obnovení,
se vyvíjí víceméně lineárně a bez překvapení.
Charaktery jsou problematické. Jejich chování neodpovídá situaci ve které se ocitly. Celý ostrov
působí spíše jako bezpečný lunapark. Lze souhlasit s dramaturgyní, že pád letadla je jen
premisou a ostrov atraktivní kulisou, která generuje humorné situace, nicméně kinematografie
vyžaduje i v žánru romantické komedie určitou míru realističnosti, a to zejména v chování postav.
Hrdinové nijak zvlášť netrpí obavami o život, že mají doma dceru si vzpomenou až druhý den po
pádu letadla, že s nimi letěl pilot jim dojde až druhý den, kdy se žena srazí s jeho mrtvolou při
koupání v moři. Celkově Richard s Alicí působí dojmem bohatých sobců se kterými je obtížné
soucítit, což jde proti duchu romantické komedie.
Dynamika vztahu není postavená na ničem, než počáteční animozitě vyvěrající z
opotřebovaného vztahu, žádné výraznější vlastnosti hrdinů do děje nevstupují. Oba jsou na sebe
vulgární, mají podobnou energii, jejich vztah není nějak hierarchizován.
Režijní koncepce není z dodané explikace jasná. Obsahuje jen deklaraci režiséra, že je do
projektu nadšený.

−

−

−

2

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

3

4

Na filmu spolupracuje sehraný tým, který má s tímto žánrem zkušenosti a není pochyb, že je
schopen film realizovat v dostatečné kvalitě.

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

Ostrov nebude přínosem pro Evropskou kinematografii a ani nemá tu ambici.

−

Pro české publikum vznikne další z komedií, kterých každoročně vzniká několik. Koneckonců i
obsazení hlavní role Jiřím Langmajerem k podobné produkci odkazuje.

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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−
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Realizace filmu Ostrov není (vyjma transportu štábu do Thajska v čase covidu) nějak náročná a
rozpočet tedy odpovídá záměru. Projekt zapadá do portfolia žadatele a je schopen jej úspěšně
dokončit.

Expertní analýza
Název projektu

Ostrov

Evidenční číslo projektu

4209-2021

Název žadatele

Logline Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Štern

Datum vyhotovení

21.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Alice (42) a Richard (52) jsou na dovolené na exotickém ostrově. Během ní vypukne manželská krize:
Richard se přizná k poměru s jinou ženou a oznámí, že se chce rozvést. Šokovaná Alice se chce ihned
vrátit. Narychlo je jen spoj malým letadlem Cesna. Při letu na pevninu se letoun porouchá a havaruje. Oba
manželé přežijí (pilot zahyne) a se zbytkem sil se doplazí na pevninu. Zde následně zjistí, že jde o
neobydlený ostrůvek uprostřed oceánu. Dochází jim, že se musí připravit na dlouhé čekání na záchranu.
Ani v této krajní situaci nezapomenou oba manželé, že se rozvádějí. Stále rozzuřená Alice odmítá
spolupracovat s Richardem a navrhne rozdělit ostrov na dvě půlky, do kterých si navzájem nepolezou. To je
samozřejmě nesmysl, protože z důvodu přežití musí na mnoha věcech spolupracovat, takže původní
rozhodnutí drhne a vznikají "komické" situace. Komediálnost komedie je založená na tom, že rozhádanost
manželů převažuje nad skutečnou vážností situace a oba dávají přednost hádkám před řešením
existenčních problémů. Postupně hádky ustupují a dokonce si v nouzi vzájemně pomáhají - Alice ošetří
Richardovi zraněnou nohu, to jdou hádky úplně stranou. Pak přejdou na směnný obchod: Alice Richardovi
zašije kalhoty a on jí za to dá kokosy.
Časem Richard zjistí, že se mu Alice opět jako kdysi líbí a dokonce jí sleduje z křoví, když se nahá koupe.
Postupně mu dochází, že udělal velkou chybu a že přišel o nejlepší ženskou svého života. Chce jí
vybojovat zpět a Alice mu už uvěří, když si ale přečte jeho deníky, kde o ní opovržlivě píše. Hluboce
zraněná prchne do hloubi ostrova. Richard jí hledá a najde jí ležící v bezvědomí zraněnou po pádu ze skály.
Odnese jí do tábora a tam se o ní stará a bojí se, že o ní definitivně přijde. Když se Alice uzdraví, tak si
uspořádají novou svatbu, která má začít novou éru jejich života. Do toho se objeví domorodec na kánoi a
žasne, koho na ostrově vzdáleného od všech cest najde. S domorodcem se vrací zpět do civilizace, i když
oběma se už z ostrova, na němž našli sami sebe, moc nechce.
Silnou stránkou projektu je celkem dobře napsaný scénář, který je rozhodně lepší než jak to vypadá ze
synopse. Obsahuje řadu hezkých a občas i vtipných scén, herci budou mít rozhodně co hrát. Obsazení (Jiří
Langmajer a Petra Hřebíčková) odpovídá přesně charakterům postav a je rovněž silnou stránkou projektu.
Projekt má potenciál na povedenou divácky úspěšnou romantickou komedii v exotickém prostředí.
Slabou stránkou je, že tento projekt je čistá zábava. Zde není nic navíc kromě zábavy a příjemného
pokoukání. Je to prostě čistá komerce bez jakéhokoliv druhého plánu, bez snahy něco říct o světě a o
lidech. Je to projekt, který má jen ambici pobavit a vydělat. A v tomto ohledu dle mého jde o velmi
pravděpodobně úspěšný projekt. Konec konců myslí si to i distributor, který do projektu dává nemalé
prostředky.
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Projekt je žánrový film (romantická komedie) a v této kategorii je svojí kvalitou nadprůměrný. Proto by SFK
měl tento projekt podpořit jako výraz uznání jeho kvality ve svém žánru, ale menší částkou, než o níž se
žádá, protože přece jenom jde o čistou komerci. Za sebe doporučuji projekt k podpoře ale menší než
žádanou částkou.

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)
Ústřední myšlenka námětu originální není, je to kolikátá variace na téma zůstali sami na opuštěném
ostrově. Děj je prostinký, po ztroskotání na ostrově prožívají rozhádaní manželé různé provozní lapálie
spojené s obživou, které ale spíš slouží jako odrazový můstek pro komické situace.
Charaktery obou hlavních postav jsou klišé: on úspěšný, bohatý architekt, stále v práci, nemá čas se
pořádně věnovat rodině, zamilovaný do mladší ženy, kterou si chce vzít. Ona stále ještě hezká manželka
úspěšného muže, v domácnosti, nyní zaskočená jeho nevěrou a rozhodnutím se rozvést. Vědomí rozchodu
jí však na izolovaném ostrově posiluje, nachází svojí podobu samostatné a sebevědomé ženy, kterou v
manželství ztratila. To, že postavy jsou klišé, ale nevadí, protože jde o komedii a všechno se děje v jakési
nadsázce. I děj na ostrově není plně realistický. Postavy, jejich spor, děj, to všechno jenom má vést ke
komickým a milým situacím, a na konci to má dobře dopadnout, vrátí se k sobě a opět se milují, prostě
klasická romantická komedie.
Jde o žánr romantické komedie, čemuž odpovídá příběh i stylizovaný způsob vyprávění, kdy děj a líčené
události nelze úplně brát vážně. Postavy projdou celkem jednoduchou cestou, vystaveni náročným
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podmínkám na ostrově poznají, jaké jsou pravé hodnoty života, že se stále milují a rozvod by byl omyl a že
jejich láska je důležitější než pracovní kariéra.
Obsazení hlavních rolí Alice - Petra Hřebíčková a Richard - Jiří Langmajer odpovídá přesně charakterům
postav. V případě Jiřího Langmajera scénárista psal postavu přímo na něj.
Dialogy jsou svižné a vtahující, situace jsou vybudovány s jemným humorem, není to řachačka, spíš je to
milé, což je dobře.
Ve svém žánru (romantická komedie) jde o nadprůměrný projekt, takže v tomto smyslu splňuje projekt cíle
výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér a spoluautor scénáře Rudolf Havlík režíroval komerčně velmi úspěšné filmy (Bábovky, Po čem
muži touží). Kameramanem je Václav Tlapák - filmy Bábovky, Život je život, Kozy léčí, seriál Znamení koně.
Velmi zkušeným producentem je Petr Erben - producent filmů Poslední zápas Pepy Hnátka, Teorie tygra,
Teroristka, Bábovky. Jde o velmi silný tvůrčí a producentský tým, který je zárukou úspěšné realizace
projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma není významné pro českou nebo evropskou kinematografii, nemá zahraniční přesah. Projekt
nepřináší významnou inovaci v rámci české nebo evropské kinematografie.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace obsažené v projektu jsou úplné a srozumitelné. Žadatel je schopný s ohledem na rozpočet a s
předloženou strategií tento projekt zrealizovat.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Neboštíci neškmraj
4210-2021
Golden Bull production s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Celovečerní hraný film
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Společnost Golden Bull production vznikla teprve v říjnu minulého roku. Nicméně její majitelka a současně
žadatelka MgR. Ivana Šustová je velmi zkušená vedoucí výroby s více než třicetiletou praxí. Nyní žádá
Radu Fondu o podporu výroby filmu scénáristy Daniela Miňovského (Řachanda 2016, Daria 2020) v režii
zkušeného Petra Nikolaeva.
Jedná se o pohádku vzdáleně připomínající filmy o Asterixovi, tentokrát zasazenou na území dnešní ČR,
která by dle soudu distributora Falcon mohla mít distribuční potenciál.

1.

Hlavní silnou stránkou projektu je velká zkušenost v podstatě všech realizačních složek, které jsou
v žádosti deklarovány.

2.

Hlavní slabou stránkou projektu je vysoký rozpočet a především nízká míra momentální
profinancovanosti v kontextu blížícího se natáčení.

3.

Konečné hodnocení
– Tato analýza nehodnotí autorskou část projektu. Ekonomická část je až na drobné nejasnosti
sestavena dobře. Pokud by se podařilo na požadované slyšení doplnit potvrzení o účasti
uváděných subjektů, je možné žádost doporučit.

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 v zásadě jasná a pochopitelná. Trošku zvláštní je, že scénárista má doručit finální text do
31.12.2021 a přitom se film má točit již mezi červencem a zářím 2021. Patrně jde však o překlep. Jinak je
jediná přiložená smlouva standardní a honorář 700 000 Kč je jistě solidní.
Celkově je vidět žadatelčina zkušenost s realizací mnoha projektů, takže lze říci, že film bude na výdajové
stránce rozpočtu nepochybně dobře připraven. Naopak producentská část, tj. příjmová část, je chudičká a
kromě LOC distributora není doložen prakticky žádný partner, což u takto drahého projektu s natáčením za
6 měsíců je velmi nebezpečné.
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet ve výši 47 764 Kč je dostatečně robustní, aby se za něj tato konverzační pohádková komedie
dala natočit. Drtivá většina položek je ve vzájemném poměru a obvyklé výši. Překvapí odskok honoráře
producentky (vývoj+realizace) je 1,4 mio a režiséra 1,5 mio oproti ostatním složkám. Např. kameraman
má dohromady 730 000 Kč, Achitekt 550 000 Kč, kostýmní výtvarník 240 000 Kč a vedoucí výroby 270
000 Kč. Podobně zvláštní je položka Bankovní poplatky za 200 000 Kč a naopak audity a účetní služby
jen 25 000 Kč.
– Finanční plán je, jak bylo zmíněno, nejslabší částí žádosti. Je deklarován jako vícezdrojový, nicméně
doloženo je pouze LOC od distributora Falcon na 3 000 000 Kč. Zlínský a Liberecký kraj má teoreticky
přispět 3 500 000 Kč, český koproducent má dokonce přispět částkou 6 800 000 Kč, TV Nova velmi
odvážnými 6 000 000 Kč, TV Markýza naopak uvěřitelnými 750 000 Kč, maďarský koproducent Peter
Ferenc teoretickými 2 500 000 Kč, sponzoři 5 400 000 Kč a samotná žadatelka dokonce 6 200 000 Kč.
– Po Fondu je pak požadováno 6 000 000 Kč a dalších 7 600 000 Kč je počítáno z pobídek. Jak je vidět,
pro kladné rozhodnutí je potřeba na požadovaném slyšení doložit alespoň část z výše deklarovaných
vkladů, neboť riziko spojené s natáčením v červenci je opravdu značné.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Realizační strategie je zcela standardní kinodistribuce pro žánrové filmy první dekády tohoto století na
území ČR. Obávám se, že současné on-line trendy umocněné již roční pandemií posunuly celý
průmysl jinam. Nicméně v části věnované realizaci výroby filmu je vidět žadatelčina nesporná
mnoholetá zkušenost.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Nejmenší kredit má scénárista, avšak jeho část práce je v žádosti přiložena k posouzení. Ostatní
členové týmu mají kredit výrazně vyšší a proto riziko nepochybně snižují.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

NEBOŽTÍCI NEŠKEMRAJ
4210-2021
Golden Bull Production
Výroba českého kinematografického díla
Celovečerní hraný film
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Marta Nováková
1. února 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Tři nekňubové jsou povoláni na misi, kterou ale vlastně ani nesmějí splnit (nezdar akce je
jištěn vyslaným zabijákem). Postupně překonávají nejrůznější úskalí, odhalí nekalé plány
krále Hleďsebise a nakonec dobro zvítězí nad zlem a láska k tomu!
1. Hlavní silné stránky projektu:
2.
Zručně napsaný vtipný scénář.
3.
Chytrá ústřední myšlenka – i outsideři mohou uspět.
4.
5. Hlavní slabé stránky projektu:
6.
Absence přesahu – základní rozvržení a princip pohádek (dobro vítězí nad zlem, láska
vítězí nad vším) jsou prezentovány (servírovány) tak přímočaře, že ztrácejí svou sílu.
7.
Nedostatečně připravený projekt – až odbyté texty (režijní explikace).

8. Konečné hodnocení:
9.
Vzhledem k tomu o jak realizačně náročný film se jedná (kombinovaný trikový film), jsou
předložené materiály naprosto nedostatečné, resp. jsou ve stadiu spíše pro žádost na vývoj
projektu, nikoli na výrobu. Ze scénáře se dá vytušit, že jde o ryze komerční projekt, který
může naplnit kina, nemá však žádnou další (obsahovou ani formální) přidanou hodnotu, pro
kterou by si zasloužil být podpořen SFK.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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.

Strana 1

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Zručně napsaný scénář, který naplňuje základní kritéria pohádek, ale nijak nápaditě
s nimi dál nepracuje, nerozvíjí je. Děj je lehce překombinovaný a čtenář scénáře se snadno
ztratí, dramaticky (ve smyslu napětí) je však nekomplikovaný, s minimem zvratů. Naši
hrdinové postupují téměř bez překážek vpřed ke zdárnému konci.
Schází důkladnější (resp. není žádná) prezentace obrazové koncepce, prezentace
způsobu natáčení tohoto kombinovaného filmu. Postavy, které budou zřejmě komplet
vytvořeny v trikové postprodukci (pišišvoři?), jsou jen ve výtvarných návrzích, resp.
ilustracích (!). Stejně tak kostýmy. Lokace jsou prezentovány skrze fotografie krajiny
a stavby ve filmovém studiu v Maďarsku (čili bez jakýchkoliv výtvarných, scenografických
návrhů).
Projekt nenaplňuje kritéria a cíle výzvy.

2

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

Ač byl osloven zkušený režisér, zkušený kameraman, architekt, jejich tvůrčí vklad je
v této fázi naprosto nedostatečný: vágní režijní explikace, žádné zamyšlení nad realizací
náročného trikového filmu. Jejich zapojení do projektu je zatím téměř nulové. Dramaturgyně
(zkušená Milada Těšitelová) byla oslovena těsně před podáním žádosti a není dosud
potvrzena.
3

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

Celý projekt má výhradně komerční potenciál. Bez dodaných autorských textů se nedá
odhadnout ani případná inovace v rámci stylu. V rámci žánru se o žádnou inovaci nejedná.
4

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

Informace obsažené v žádosti jsou formálně úplné a srozumitelné a umožňují správně
posoudit žádost.
V této fázi nelze posoudit realizovatelnost projektu vzhledem k rozpočtu (ze žádosti nelze
např. vyčíst poměr trikové postprodukce a reálného natáčení).
Překvapí velmi vysoký honorář pro scenáristu a spíše vyšší honorář pro režiséra
(i vzhledem k jeho dosud minimálnímu tvůrčímu vkladu).
I tato nedostatečně připravená žádost napovídá, že jsou tu opodstatnělé pochybnosti,
je-li žadatel schopen realizovat tento projekt.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Princezna stokrát jinak

Evidenční číslo projektu

4211 - 2021

Název žadatele

Bio Illusion

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení

25.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost o podporu projektu Princezna …, kterou předložila společnost Bio Illusion nedoporučuji.
Strohé konstatování na začátku má důvod v nesouladu informací mezi explikacemi a přílohami
typu rozpočet a finanční plán. Rozpočet není v souladu se záměrem natočit výpravnou pohádku
a finanční plán není dostatečně uvěřitelný pro tento typ projektu. Obě napadené přílohy jsou
rozebrány v podrobné části.
Je předložena právní situace, kdy žadatel disponuje oprávněním dílo realizovat.
Pokud je projekt skutečně v takovémto stavu, není dán dostatečný předpoklad k úspěšné
realizaci dle producentské explikace.

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)

Jedním z hlavních nedostatků je absence komentáře k položkám v oblasti finačního plánu a
rozpočtu. Oba tyto dokumenty se stávají neprůkaznými a jsou v rozporu s informacemi
v žádosti.
Přílohy k žádosti, které ukazují připravenost odborných složek a podporují vyjádření
v explikaci o náročnosti projektu, nemají odpovídající odezvu v oblasti produkčního
zabezpečení.
Je možno si položit několik otázek k vztahu Harmonogramu a Rozpočtu.

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

Rozpočet.
Předložený rozpočet je netransparentní s velkým množstvím položek, jejichž skutečná časová
hodnota je daná Harmonogramem, tyto jsou však posunuty do paušální oblasti.
Naprosto nesrozumitelná se tak stává položka 8, kde nelze ani odhadem stanovit dobu
nasazení jednotlivých profesí.
Položku 9 – Produkce, lze hodnotit podobným způsobem. Např. Harmonogram pro
přípravné období je od 1.4. – 31.8.2021, což je cca 110 pracovních dní. Počet FD je 32. Tím
vzniká předpoklad nasazení vedoucího produkce na 142 pracovních dní za honorář 250 000,Kč.
Je to 1 761,- Kč na 1 pracovní den. Lze se jenom dohadovat, že tato funkce nebude nasazena
od počátku příprav, ale absence komentáře k rozpočtu nedává jinou možnost než vytvářet
tyto dohady. Nehledě na to, že takováto výše honoráře je v rozporu s konstatováním o
charakteru projektu.
Naprosto paradoxní je údaj o spotřebě materiálu, který je jako jediný jednicovaný na dny,
kde je předpoklad čerpání přijatelné částky po dobu 40 dní. Co to je to za číslo není jasné.
Použití paušální částky je pro mne u této položky naprosto přijatelné.
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Položka 10 – Kamera.
Naprosto stejný pohled. Štáb kamery se dá přesně charakterizovat v návaznosti na
Harmonogram. Není tomu tak.
Opět paradox. 10-12 Materiál je jednicovaný na kusy, a to 2ks po 6 000,- Kč. Opět bez
vysvětlení a tím nejasné.
Položka 11 – Osvětlovací technika –
Opět neprůhledné informace o nasazení osvětlovačského štábu.
Otázkou je, proč agregátníci nejsou svázani s pronájmem agregátu.
Agregát je pronajat na 22 dní. A zde začíná další oblast nejasností, a to je vztah mezi počtem
FD(32), pronájmem agregátu(22) ( 1 ks a cena 4 500,- Kč ????) a pronájmem lokací a
studií(4). Toto rozeberu u lokací. Pro tuto položku je zde otázka, jak bude probíhat natáčení
v těch 6 dnech, kdy není agregát a není natáčení ve studiu.
Nákup PHM je mimo mísu. Určitě nebude 1 454,- Kč v průměru na den.
Položka 19 – Kostýmy.
U této položky jsou předloženy návrhy kostýmní výtvarnice a je zřejmé, že její představa
odpovídá popisu projektu v producentské explikaci. Jsou přesvědčivé a velmi popisné.
Je možné diskutovat o dostatečném zabezpečení této položky v oblasti vzniku kostýmů, nelze
však souhlasit s předloženým návrhem na nasazení kostymérek v přípravě na 8 dní.
Zde se objevuje výrazný moment o možné nepřipravenosti na zahájení natáčení.
Částka na dopravu kostýmů – kostýmní autobus – je naprosto nedostatečná.

Položka 21 – Lokace,Ateliery,Kanceláře.
Je zde nesoulad mezi 28 FD v lokacích a 22 dny nájmu agregátu a s tím souvisí i samotný
údaj o nájmu studia na 4 dny, což odpovídá počtu FD. Kladu si otázku o stavbě, přípravě a
zařizování tohoto studia.
Naprosto komicky působí fakt, že nejdražší položkou v této oblasti je úklid.
Částka 646 000,-Kč by umožnila uklízet někde ještě za rok.
Rozpočet nepočítá s přesčasovou prací.
Komentoval jsem pouze ty nejkřiklavější případy. Bohužel jsem nabyl dojmu, že takovýto
rozpočet, kde nejsou respektována vztahová pravidla mezi jednotlivými položkami, není
dobrým základem pro výrobu projektu.
Finanční plán.
Finanční plán představuje zajištění projektu postavené na koprodukční spolupráci 4
subjektů za třech zemí. Tím je nastíněna možnost vícezdrojového financování.
Kvalit několika informací ve Finančním plánu je však sporná.
LOI od společnosti TV NOVA potvrzuje zájem tohoto subjektu se podílet na koprodukci
tohoto projektu, avšak bez názoru na očekávaný podíl v koprodukci. Částka 7 000 000,- Kč,
která představuje 21,3% celkové částky je vzata z producentské explikace a mluví se o ní
jako v jednání.
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LOI belgického partnera je ještě skromnější na údaje. Deklaruje zájem se podílet na
spolupráci na tomto projektu. O např. uvažované výši podílu není ani slovo. Koprodukční
podíl je ve finančním plánu ve výši 10,65%. Odkud se vzala částka 3 500 000,- Kč uváděná ve
Finančním plánu je bez komentáře.
Optimisticky se jeví výše příspěvku Zlínského kraje.
Finanční plán má slabé místo při porovnání údajů z Popisu projektu a Finančního plánu
v části charakterizující koprodukční podíly slovenského a belgického partnera.
Rozdíly jsou nepodstatné, ale za zmínku stojí fakt, že oba materiály vznikaly a byly
předloženy současně a tak by měly obsahovat stejné údaje.
Nejsem tak optimistický jako je konstatování v Producentské explikaci, že nic nebrání tomu,
aby pohádka vznikla.
Bez komentáře nechám otázku výše podpory a dotace.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Realizační strategie je představena v producentské explikaci a konstatuji, že je přijatelná.

Popisuje důvody vzniku tohoto projektu a producentské kroky k zajištění přípravy realizace.
S tímto je však v rozporu předložená produkční strategie v rozpočtu, který přináší více
otázek jak odpovědí.
Distribuční strategie je představena jako kombinace distribuce na území jednotlivých
koprodukčních států s kombinací salws agenta pro zbytek světa. Pro území ČR je garantem
distribuce společnost FALCON, která svůj zájem potvrdila v LOI včetně stanovení příslibu
na MG.
Dále jsou představeny kroky pro realizaci práv výrobce pro oblasti VOD a dalších práv.
Harmonogram výroby představuje několik období výroby. Období příprav a natáčení však
nekorespondují s předpoklady nákladů v rozpočtu.
Období natáčení od 10.9.2021 do 31.10.2021 (dle Harmonogramu) představuje cca 7 týdnů a
realizovat za tuto dobu 32 FD dle rozpočtu je plánováno v 6 týdnech. Tím je vytvářen
z hlediska harmonogramu nemístný tlak na dodržování natáčecího plánu a není zde moc
místa pro změny v natáčení.

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

Jsem přesvědčen, že žadatel pečlivě zvážil veškerá rizika výroby takto náročného výtvarně
pojatého projektu. Přesto očekávám množství krizových situací, na jejich řešení bude muset
žadatel hledat cesty, po kterých ještě nekráčel, a to i přes velmi obsáhlou historii této
společnosti v oblasti filmové produkce.
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Expertní analýza
Název projektu

Princezna stokrát jinak

Evidenční číslo projektu

4211-2021

Název žadatele

Bio Illusion

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

19. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář vychází z tradice české filmové pohádky a používá klasické pohádkové modely, jako
znepřátelená království, zakletá princezna, láska princezny a chudého mladíka, nebo zlý panovník,
který si princeznu chce vzít za ženu. Tyto motivy jsou obohaceny o řadu originálních nápadů a
především o divácky vděčný situační a slovní humor. Výsledkem je hravě pojatý příběh se svižným
dějem, živými dialogy a výraznými postavami. Tato pohádková komedie může pobavit celou rodinu a
tak je také koncipována. Primárně je určena domácímu divákovi, a tomu je také přizpůsobena. Svým
tématem i zpracováním je látka hodně lokální a nepřináší žádnou zásadní inovaci. Těmto ambicím
odpovídá i složení tvůrčího týmu. Nicméně s belgickým koprodukčním partnerem je zde jistá šance, že
by film mohl proniknout i do zemí Beneluxu, případně do německy mluvícího teritoria, kde je na
televizním trhu o tradiční české pohádky stále zájem. Z dramaturgické explikace je zřejmé, že scénář
prošel významným vývojem, a to správným směrem k zjednodušení, soustředění se na hlavní téma a
na jeho zpřesnění, a také k psychologické věrohodnosti postav.
Žadatelem je producent Miloslav Šmídmajer, který ve své společnosti Bio Illusion zrealizoval řadu
divácky orientovaných snímků určených primárně pro domácích trh, a to včetně několika pohádek.
Projekt do jeho producentského profilu dobře zapadá. Odpovídající rozpočet by měl být financován
z více zdrojů, z nichž některé jsou už potvrzeny. Vzhledem k fázi, ve které se projekt nachází, by mohla
být distribuční a marketingová strategie více propracovaná.

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)
Scénář vychází z tradice české filmové pohádky a používá klasické pohádkové modely, jako například
znepřátelená království, zakletá princezna, láska princezny a chudého mladíka, nebo zlý král (tady
císař), který si princeznu chce vzít za ženu. Tyto motivy jsou obohaceny o řadu originálních nápadů
(např. kouzlo způsobující bizarní proměny princezny) a především o divácky vděčný situační a slovní
humor. Výsledkem je hravě pojatý příběh se svižným a často zábavným dějem, jehož silnou stránkou
je lehkost a výše uvedený humor. Ve výsledku se jedná spíše o pohádkovou komedii než o klasickou
pohádku. Ke kladem textu patří i výrazné a zapamatovatelné postavy a živé a většinou vtipné dialogy,
kterých je ovšem někdy přes míru. Projekt může pobavit celou rodinu a tak je také koncipován. Použití
vánočního motivu naznačuje snahu o „vánoční pohádku“, i když není tak okatá, jak je tomu u
některých jiných příkladů tohoto sub-žánru. Zajímavá je jistá psychologická aktualizace – princezna
musí začít mít ráda sama sebe a přijmout se taková, jaká je, aby se zbavila zlého kouzla, které si
navodila sama. Z dramaturgické explikace je zřejmé, že scénář prošel významným vývojem, a to
správným směrem k zjednodušení, soustředění se na hlavní téma a na jeho zpřesnění, a také k
psychologické věrohodnosti postav. Z režijní explikace vyplývá, že režisér má poměrně jasnou
představu o vizuální stránce, která odpovídá charakteru projektu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autorem námětu scénáře je Tomáš Belko, jenž je činný také jako hudebník, textař a muzikálový autor.
Scénář napsal společně s režisérem Tomášem Krejčím. Ten má na svém kontě několik většinou TV
produkcí včetně několika pohádek. Jako producent vyvíjel léta nezrealizovaný megaprojekt Poslední
z Aporveru, jenž měl také režírovat.Žadatel Miloslav Šmídmajer má zkušenost se žánrem pohádky
nejen jako producent, ale také jako režisér a může být přínosem i v kreativním procesu. Tvůrčí tým je
složen ze zkušených profesionálů. Scénář byl konzultován s 3 dramaturgyněmi.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt je primárně určen pro domácího českého plus slovenského diváka, a tomu je také
přizpůsoben. Svým tématem i zpracováním je látka hodně lokální. Nicméně vzhledem ke skutečnosti,
že v projektu figuruje i belgický partner, je zde jistá šance, že by film mohl proniknout i do zemí
Beneluxu, případně dalších. To se týká zejména německy mluvících zemí, kde je na televizním trhu o
tradiční české pohádky stále zájem, i když nepřinášejí žádnou zásadní inovaci.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je producent Miloslav Šmídmajer, který ve své společnosti Bio Illusion zrealizoval řadu
divácky orientovaných snímků určených primárně pro domácích trh včetně několika pohádek. Projekt
do jeho producentského profilu dobře zapadá. Má se jednat o koprodukci mezi ČR, SK a Belgií, oba
partneři jsou potvrzeni. Rozpočet vyčíslen na 32,865 mil Kč by měl být financován z více zdrojů,
z nichž některé (např. NOVA TV, český distributor Falcon s MG a slovenský distributor Continental)
jsou už potvrzeny. Žadatel chce požádat o podporu Zlínský kraj, kde se film má natáčet. Projekt cílí na
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celou rodinu a tomu bude přizpůsobena i marketingová strategie, ve které chce žadatel spolupracovat
i s některými obchodními řetězci. O zahraniční prodeje by se měla starat kolumbijská společnost
Metro Television, která prodává i starší pohádku žadatele Peklo s princeznou. Vzhledem k fázi
projektu by mohla být distribuční a marketingová strategie projektu více propracovaná a obsahovat
více konkrétních kreativních nápadů. Harmonogram s dokončením projektu na konci srpna 2022 lze
považovat za realistický.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Prašina

Evidenční číslo projektu

4212-2021

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

MgA. Michal Kráčmer

Datum vyhotovení

31. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatel předložil žádost o podporu rodinného filmu napsaného na základě populární knihy pro děti se
zaměřením na skupinu 12 – 18. Projekt byl podpořen ve výzvě na vývoj celovečerního hraného filmu a
žádost o podporu výroby byla požádána podruhé, s tím, že v předchozí výzvě byl projekt radou bodově
dobře hodnocen, ale na projekt nezbyla finanční alokace. Projekt prošel dalším vývojem od minulé žádosti,
především ve formě nové verze scénáře.
Silné stránky:
Známá a populární knižní předloha
Cílení na mladého diváka (young adult)
Žánrovost filmu
Slabé stránky:
Příliš komplexní finanční plán
Nereálné exspektance z dalších zdrojů financování ze zahraničí
Disonance v distribučním cílení projektu na český a slovenský trh (s malým namířením na polský
trh) versus naprosto diametrálně odlišná finanční strategie a nepřiměřeně vysoký rozpočet
Nejasnosti v rozpočtu – viz níže
Neobhájená výše rozpočtu
I přes nedostatky popsané výše i níže si myslím, že si takovýto film podporu zaslouží. Nicméně doporučuji
radě SFKMG, aby se nejprve ptala na otázky vycházející z mých poznámek o výšce rozpočtu, finančním
plánu a nesrovnalostem v jednotlivých položkách rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji po dovysvětlení

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 byla podána kompletně s bohatými nepovinnými přílohami. Informace v dokumentech si neprotiřečí
až na některé strategické body, které rozebírám níže. Přílohy mi umožnily správně posoudit žádost.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
ROZPOČET
První poznámka je o celkové výši rozpočtu. Na charakter filmu se zdá být velmi nadhodnocen a to
až o cca 30% a bez vysvětlení. Bedlivě jsem četl všechny přílohy a marně jsem hledal vysvětlení,
proč žadatel zvolil takto vysoký rozpočet na výrobu. Na první pohledy by se mohlo zdát, že
vysvětlením bude např. obsazení hereckých hvězd. Tomu tak není, obsazení je standardní na
český film a odpovídá i cenovému plánu v rozpočtu. Dalším vysvětlením by mohla být náročnost
vizuálních efektů, přeci jenom se jedná o dobrodružný film s nadpřirozenými či fiktivními prvky.
Nicméně režijní explikace nás ujišťuje, že film má být primárně civilně natočen a pokud se bude
něco točit na green screen, tak jedině v reálu nebo s malou dostavbou. Jediný moment, který
osvětluje větší rozpočet než obvyklé, je to, že žadatel plánuje 50 natáčecích dní oproti standardním
30. Nicméně ani to nenafoukne rozpočet na trojnásobek průměrného českého rozpočtu. Žádné jiné
vysvětlení v komentářích není.
Některé položky jsou až extrémně naddimenzované bez vysvětlení a některé zase
poddimenzované. Ty naddimenzované položky podle mých odhadů tvoří až 12 000 000 Kč. Tedy
skoro 15 % celého rozpočtu! Jednoduchými úvahami jsem byl schopen zlevnit film o takovou sumu.
O co se jedná konkrétně? Začněme těmi největšími položkami. Žadatel rozpočtuje jak natáčení na
reálných lokacích (za 80 000 Kč na ND, což už je samo o sobě dost velká částka na civilní
natáčení), dále pak ale rozpočtuje ateliér na 90 dní za 25 000 Kč na ND. Nicméně štáb je
rozpočtován jen na 50 ND a přípravy. Navíc režisér v ateliéru točit nechce. Celkem se rozpočtuje
za pronájem ateliéru 2 250 000 Kč. Dále je v rozpočtu položka ostatní nájmy ve výši 900 000 Kč.
Bez vysvětlení. Služby spojené s ateliérem 420 000 Kč. Poplatky městům a státu a TSK ve výši
1 800 000 Kč. To lze cca o polovinu zmenšit např. dohodou se samosprávami. Položka ostatní
315 000 Kč bez vysvětlení. Dále je rozpočtováno za dopravu celkem 2 100 000 Kč, ale pak vzápětí
je rozpočtováno v cestovních nákladech ostatní cestovné za 1 000 000 Kč bez vysvětlení. U VFX je
odhad na vyšší hraně nákladů. Za 5 500 000 Kč lze pořídit už VFX hollywoodského střihu.
Nicméně zase se podívám na slova režiséra, který chce film dělat primárně bez triků a civilně.
V příloze není VFX breakdown, aby se dala tato položka přesně posoudit, ale budí rozpaky. Stejně
tak je na osvětlení rozpočtováno neuvěřitelných 6 000 000 Kč. I polovina této ceny byla moc. Za tu
cenu lze ty lampy už koupit. DIT je rozpočtován skoro za 500 000 Kč a vzápětí se rozpočtuje data
management za cca 300 000 Kč. Obě položky vypadají, že se kompletně překrývají. Pomocný
režisér má větší plat než kameraman a architekt dohromady. To také nedává smysl. A
v neposlední řadě 1 000 000 Kč za pojištění je opravdu velmi nadhodnocené. Completion bond je
v rozpočtu za 0 Kč, takže předpokládám, že jde opravdu o pojištění. To se i tak pohybuje v nižších
stovkách tisíc Kč i na tak velký film.
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V kontrastu s tím je podhodnocení např. v položkách HDD (jen 20 000 Kč, ale data management a
DIT 800 000 Kč) nebo není vůbec rozpočtován asistent střihu na přípravné práce nebo
synchronizaci. Na komparz a epizody je rozpočtováno jen 425 000 Kč, přitom i na mnohem
menších filmech je tato položka spíše přes 1 000 000 Kč, protože je finančně náročná. Grading je
rozpočtován na 10 dní. To je na tak náročný film opravdu velmi málo. To odpovídá spíše malému
dokumentu než velkofilmu za 85 000 000 Kč. Není rozpočtován zvukový mezinárodní pás na film
za 85 000 000 Kč s ambicemi dobít německý trh, kde je dabing povinnost.
Celkově opravdu jen hrubá úspora může být 12 000 000 Kč.

FINANČNÍ PLÁN
Lokální film pro české (potažmo slovenské) publikum je plánován jako česko-polsko-slovenskolotyšsko-rumunská koprodukce. Ta věta sama o sobě nedává smysl, ale i tak popisuje strategii
žadatele. Pokud se člověk podívá na plánované vstupy a náklady na ně jednotlivých zemí, dospěje
k zajímavým údajům. V Rumunsku jsou pobídky 35% a s nimi počítá finanční plán žadatele
v Rumunsku především. Aby žadatel dosáhl na deklarovanou částku 5 466 825 Kč z rumunských
pobídek, musí tak logicky v Rumunsku utratit alespoň 15 619 500 Kč. Dále podle explikace žadatel
plánuje natáčet 10 dní v Rumunsku, což dělá cenu 1 561 950 Kč za 1 ND v Rumunsku. To prosím
srovnejme s ČR, kde se i při vysokorozpočtových snímcích dostaneme sotva na hranici 1 000 000
Kč za ND. Pojďme se podívat do Lotyšska. V Lotyšsku je kombinovaná pobídka až 40 %
utracených peněz. Podle finančního plánu (v producentské explikaci) chce žadatel získat
z Lotyšska 4 320 000 Kč celkem z pobídek. Tzn. že by musel v Lotyšsku utratit alespoň 10 800 000
Kč v hotovosti. V Lotyšsku žadatel plánuje 8 ND. Tedy 1 ND v Lotyšsku vyjde celou produkci na
1 350 000 Kč, což je zase o mnoho více než při natáčení v ČR. Ano, můžou se v daných zemích
konat i postprodukční aktivity, ale to není jasné z projektu, kde se bude dělat zvuk nebo obraz a
navíc žadatel vlastní postprodukční firmu v Praze. Otázka tedy zní, proč bych šel natáčet do
chudších zemí svůj film a utrácel tam peníze kvůli pobídkám, když můžu stejnou věc natočit v ČR o
více než polovinu levněji? Odpověď na tuto otázku žadatel nenabízí. Když ale pominu tento
europudding, tak i jednotlivé položky ve finančním plánu vykazují znaky nevěrohodnosti.
Konkrétně z Eurimages je plánována podpora 500 000 EUR, což je nejvyšší možná částka. I když
500 000 EUR je cca 16% z celkového rozpočtu a splňuje tak normu max. 17%, tak je tato částka
pro české hrané projekty nedosažitelná. 500 000 EUR dává Eurimages projektům ze západních
zemí, které mají rozpočet 5 a více milionů EUR. A navíc ve východní Evropě je alokována spíše
pro animované filmy. Tedy šance na získání této částky je z říše snů. Navíc žádost o podporu
Eurimages může žádat producent s projektem jen jednou. Tedy taková žádost by se spíše rovnala
sebevraždě, když ještě vezmeme v potaz lokální distribuční potenciál, jak o něm píše žadatel.
Navíc si nejsem jistý, že Eurimages uzná za veřejné potvrzené zdroje pobídky z Rumunska a
Lotyšska, což je podmínka možnosti žádat o podporu Eurimages. V podmínkách se píše o
veřejných zdrojích nebo TV prodeji či minimální garanci a navíc v době žádosti musí být každá
země zafinancována z alespoň 50%, což je u Rumunska a Lotyšska hraniční bez místní selektivní
podppory.
Dále je zvláštní, že žadatel nepočítá s podporou Prague Film Fund, ačkoli se celý projekt odehrává
v Praze. Myslím si, že to je opravdu chyba a žadatel by tak měl možnost získat i vyšší jednotky
milionů korun.
Další částkou ve finančním plánu z říše snů je podpora od Polského filmového institutu. Polsko
začalo reálně dávat minoritní koprodukce cca před 4 lety. Nejvyšší možnou částku, kterou lze
z fondu získat na minoritu je cca 200 000 EUR a to jen ve výjimečných případech velké polské
účasti, což by v tomto případě snad i mohlo být. I tak je ale tato částka o polovinu menší, než ji
plánuje žadatel. 400 000 EUR, které plánuje žadatel z PIF je na úrovni polského majoritního filmu a
je pro český projekt naprosto nedosažitelná. U regionálních fondů záleží na konkrétních
podmínkách, ale zdá se mi nereálné, že by štáb tolik cestoval po Polsku
V neposlední řadě je smutné, že i když žadatel plánuje udělat lokální kinohit a zároveň ho chce
propojit s vydáním komiksu, hry, seriálu a dalších aktivit, neplánuje film financovat z žádných
soukromých zdrojů typu sponzoring nebo product placement. Je ale velká šance, že právě o takový
film by spousta komerčních partnerů zájem měla.
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U potvrzených zdrojů se předpokládá, že žadatel získá pobídky ve všech zemích automaticky a ostatní
zdroje jsou potvrzeny kromě grantu Media, jehož potvrzení o získání není k žádosti přiloženo.
Hlavní otázka tedy zní, proč producent zvolil strategii velmi vysokého rozpočtu na civilně natáčený film
v koprodukci 5 zemí východní Evropy. Namísto toho se nabízí prosté snížení rozpočtu (což opravdu lze
a razantně) a financování z vícero soukromých zdrojů v rámci ČR nebo případně SROV.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Celkově vzato jsou hlavní problémy strategie nastíněny výše, takže zde jen dopíši, že harmonogram je
zvolen naprosto v pořádku a je zvládnutelný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Bionaut má na svém kontě velké množství úspěšných filmů i televizních projektů. Naposledy
zazářila její hvězda před cca měsícem, kdy společnost získala prestižní mezinárodní Emmy za seriál
#martyisdead. Společnost má rozhodně dostatečné zkušenosti k realizaci projektu.
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Expertní analýza
Název projektu

Prašina

Evidenční číslo projektu

4212

Název žadatele

Bionaut s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Renomovaná společnost Bionaut žádá o veřejný příspěvek na rodinný dobrodružný film
vznikající v koprodukci s Polskem, Lotyšskem, Slovenskem a Rumunskem. Jde o adaptaci
první části plánované knižní trilogie Vojtěcha Matochy, která je dílem scenáristy Štefana
Titky. Režíruje ji jako svůj celovečerní debut Štěpán Vodrážka.
Jde o příběh trojice dospívajících dětí, které se vydávají do (fiktivní) staré čtvrti v centru
současné Prahy - Prašiny. Jde o prostor, kam se nikdy nepovedlo zavést elektřinu a nefungují
tam moderní technologie. Když se Prašina začne rozpínat a ohrožovat život v okolní Praze, je
jen na třech odvážných a chytrých dětech, aby „zachránily svět“ – našly záhadný vynález
zemřelého českého génia, který se vymkl kontrole, a překazily plány všeho schopného
spekulanta. Především však mladiství hrdinové tváří v tvář nebezpečí a smrti dospívají a
zkoušejí si na vlastní pěst, co to znamená láska, přátelství i jeho zrada.
Rozpočet je na domácí poměry vysoký (85 milionů korun), čemuž odpovídá i požadovaná
částka. Jde však o ambiciózní koprodukční snímek splňující náročná měřítka kladená na
moderní, mezinárodně srozumitelný dobrodružný film s akčními a mysteriózními prvky
určený rodinnému publiku. Projekt získal 600 000 korun na vývoj, žadatel ho předkládá
opětovně. Silnými argumenty pro udělená podpory jsou nyní vypravěčsky vyvážený,
důvěryhodný scénář, výrazně zpřesněný a zkrácený (ale stále ještě zakládající metráž 140
minut), atraktivní vizuální podoba příběhu a zřetelný plán koprodukčního financování, vázaný
ovšem samozřejmě na podporu SFKMG.
Můžeme – alespoň podle materiálů přiložených k žádosti - předpokládat, že debutující režisér
s podporou zkušeného žadatele a celého týmu náročný projekt zvládne.
Projekt je nekompromisním pokusem vytvořit inteligentní, moderní a tematicky i vizuálně
atraktivní podívanou v nejlepších tradicích napínavých českých / československých příběhů
pro mládež (včetně sympatických hrdinů, jedinečného prostředí Prahy a vyznění vyžadujícího
myšlenkovou a etickou spolupráci publika). Současně Prašina může vyhovět požadavku na
rodinný dobrodružný snímek evropských parametrů, který nepochybně může zaujmout i
zahraniční diváky a festivalové publikum.
Projekt je nyní velmi pečlivě připraven k realizaci a vřele doporučuji ho podpořit.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Knížka Vojtěcha Matochy získala nominaci na cenu Magnesia Litera, což naznačuje mimo
jiné i nové vnímání hodnoty daného žánru literatury pro mládež (autor knihu koncipoval jako
první část trilogie, což žadatele inspiruje k představě filmové trilogie). V souladu s předlohou
(zohledňující reference typu Foglar, Verne, Lindgrenová, ale i Jo Nesbø, Dan Brown) je i její
adaptace ambiciózním projektem vnímajícím historické souvislosti dobrodružného žánru, ale
současně vytvářejícím autonomní, dynamickou filmovou strukturu.
Spolupráce scenáristy Štefana Titky a debutujícího režiséra Štěpána Vodrážky dala vzniknout
scénáři, který působí důvěryhodně. Hlavní hrdinové – kluci Jirka a Tonda a dívka En – jsou
sympatičtí a jejich vztahy jsou očekávané, ale uvěřitelné a neschematické (trojúhelník vztahů i
samotné dění komplikují láska, pocity opuštěnosti a zrady). Padouch Klement Hrouda a jeho
pohůnci vnášejí do vyprávění atmosféru skutečně smrtelného nebezpečí, a příběh vynálezce
Hanuše Nápravníka zakládá „steampunkovou“ linii spojenou s tajemstvími skrytými v historii
i podzemí titulní čtvrti. Finále s překvapivým zvratem je ovšem stále ještě příliš zapeklité - a
motiv tmy potřebné ke zviditelnění světla sice zakládá zajímavou filozofickou podstatu
konfliktu, ale rovněž by mohl být rozvíjen postupně a nikoli se objevit až ve finále.
Scénář je nicméně ukázkou poctivé, nápadité a zodpovědné práce s předlohou i možnostmi
žánru. Cenné je, že hlavní adresát – mladistvý divák – je brán skutečně vážně, tvůrci
respektují jeho inteligenci, emotivitu i rozsáhlé znalosti současných trendů.
Nezbývá než důvěřovat Vratislavu Šrajerovi, že látka i cílová skupina diváků snesou
„nadměrnou“ metráž (např. u prestižních anglofonních látek tohoto žánru je to běžné).
Pečlivé rozpracování vizuální stránky vyprávění i ukázka storyboardu slibují film, při kterém
by se autoři, diváci ani odborná veřejnost nemuseli cítit trapně ve vztahu k nákladným a
rozmáchlým zahraničním filmům pro rodinné publikum. (Také se mi zdá, že i akční scény by
nemusely vyznít tak amatérsky, jak tomu bývá v domácích filmech zvykem.)
Je potěšující, že znalost současné anglofonní produkce podněcuje tvůrce k vytvoření
originálního světa, který pracuje s českými prvky, a to i historickými (dílo Jaroslava Foglara,
magie města Prahy), nikoli s představami o možném napodobování zahraničních vzorů. Cítím
zde silnou osobní angažovanost autorů i žadatele a pevně věřím, že na vývoj projektu bude
navazovat úspěšná realizace a výsledek bude v souladu s cíli dané výzvy.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Prašina působí jako typ „producentského“ filmu – tým se zformoval kolem producentů
Bionautu, Vratislava Šrajera a Jakuba Košťála. Bionaut se na něm úzce podílel od samého
začátku, počínaje zakoupením práv na zfilmování předlogy. Scenárista i režisér mají
zkušenosti s kratšími formáty, a i když Štefan Titka je kmenovým dramaturgem Bionautu,
jsou oba v rámci celovečerní hrané metráže debutanty. To působí v souvislosti s tak náročným
projektem trochu riskantně. Scénář v odevzdané podobě je však výsledkem pečlivé
dramaturgické práce (Šrajer, Kirsten Bonne Rask), a přílohy k žádosti dokazují, že i další
členové týmu intenzivně sdílejí stejnou vizi. Respekt si zaslouží i koprodukční producenti
z Rakety a Kosmonauta. S takovým personálním zajištěním je realizace filmu dobře
představitelná.
V rámci koprodukce zůstává Prašina jasně českým dílem, a to jak po stránce obsazení štábu,
castingu i lokací.
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Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Pokusy navázat na „československé rodinné stříbro“ filmů pro děti a mládež, které byly kdysi
i hodnotným vývozním artiklem, vesměs selhávají, protože potřeby cílové skupiny už
dlouhodobě formují anglofonní blockbustery. Realizovat srovnatelnou produkci je i v rámci
Evropy problémem, a to nejen z ekonomických důvodů, ale i z důvodů kvality vyprávění.
Prašina je však rozmyslným a ambiciózním pokusem natočit dobrodružný film pro mládež,
který respektuje existenci současných rodinných filmů, ale současně nerezignuje na domácí
tradici, způsob myšlení, hodnotový systém a české prostředí. Nápad pracovat s Prahou jako
místem s „kouzelnou“ čtvrtí může oslovit i zahraniční diváky. Tvůrci i žadatel zdatně pracují
se současnými vypravěčskými standardy, což projekt sice ekonomicky zatížilo, ale pořídit
konkurenceschopný film na evropské úrovni ani jinak nejde.
Prašina je samozřejmě jedinečným pokusem v rámci domácí kinematografie. Jsem
přesvědčena, že pokud se ji povede realizovat v podobě dané touto žádostí, může být současně
důkazem mezinárodní životaschopnosti české kinematografie a schopnosti ČR být nejen
rovnocenným a důstojným koprodukčním partnerem, ale stát se i inspirátorem a hybatelem
takto náročně nastavených produkcí.
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
ani protichůdné informace, naopak je napsána se zjevným cílem maximálně zorientovat
čtenáře v komplikovaných otázkách dosavadního vývoje a plánované výroby filmu. Impulsem
je zřejmě jednak zamítnutí předchozí žádosti, jednak samotný charakter projektu. Za velmi
užitečné považuji přílohy týkající se vizuální podoby filmu a způsobu vyprávění (explikace
kameramana Dušana Husára, explikace režiséra k lokacím a zvláště storyboard). Projektů,
které vstupují do vývoje s tak jasnou a konkrétní představou o způsobu natáčení, není mnoho
– a považuji to za užitečné právě u autora v celovečerním formátu debutujícího.
Pokud jde o organizační a finanční zabezpečení, je k nim v rámci ČR způsobilá právě i
společnost Bionaut, která pracuje koncepčně jak s výrobou artových, tak žánrových projektů,
a to i v rámci středoevropské koprodukční sféry (sesterské společnosti ze Slovenska a Polska
jsou dobrou zárukou harmonické spolupráce). Také v otázce marketingu a distribuce podává
žadatel přesvědčivé odpovědi na všechny důležité otázky.
Prašina má tak velkou šanci stát se dalším divácky i kriticky úspěšným projektem Bionauta,
který může aspirovat i na mezinárodní festivalové uvedení.
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Expertní analýza
Název projektu

Prašina

Evidenční číslo projektu

4212-2021

Název žadatele

Bionaut

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Štern

Datum vyhotovení

20.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Uprostřed Prahy existuje zóna nazývaná Prašina, kde nefunguje elektřina, mobily, lidé zde žijí na technické
úrovni konce 19.století. Dědeček Jirky tam také žije. Jirka se má o něj přes víkend starat, rodiče jedou pryč.
Jirka vyrazí za dědečkem a u něj narazí na nepřátelsky se tvářícího Patrika. Jirka evidentně dědečka s
Patrikem od něčeho vyrušil. Dědeček Jirku vypakuje a doprovodit ho má Patrik, protože Prašina není
bezpečná. Nějací lidé začnou Jirku s Patrikem pronásledovat, Patrik cosi - jakési žárovky schová do
knihovny v jednom bytě, pak při úniku z bytu po venkovní římse zahyne.
Jirka se vrací vyděšený domů. poprosí Tondu a En, aby ho doprovodili za dědečkem, který je v ohrožení.
Dostanou se k dědečkovi a ten jin sdělí, že potřebuje žárovky, které Patrik schoval. Tondovi se moc nechce,
ale nakonec všichni tři pro žárovky vyrazí. Opět se jim zavěsí na paty pronásledovatelé vedení Krausem.
Jejich cesty se rozdělí, Tonda prchá jinudy, protože Jirka s En mu nestihnou pomoct přes zeď, když se blíží
pronásledovatelé. Jirka s En dorazí do staré knihovny, kde je před pronásledovateli zachrání stará
knihovnice. Ta jim vypráví historii Prašiny i příběh vynálezce Nápravníka a jeho partnerky Anny. V
souvislosti příběhem Nápravníka se z neznámého důvodu v Prašině od určité doby zastavil technický vývoj.
Kraus nakonec Jirku s En dostihne, ale jim se podaří utéct. Dorazí k dědečkovi, kde už je Tonda, který je ale
přesvědčen, že ho kamarádi podrazili. Dozvídají se o stroji, který zadržuje temnotu a je příčinou existence
Prašiny. Stroji dochází energie a přestávají fungovat regulátory, proto ty otřesy půdy a šíření Prašiny dál do
Prahy. Pronásledovatelé chtějí, aby se takto stroj choval dál, protože klesají ceny nemovitostí okolo Prašiny
a jejich šéf Hrouda je skupuje. Až stroj přestane fungovat a přestane blokovat elektřinu, tak se z Prašiny a
okolí stane developerský ráj. Proto chtějí zabránit opravě stroje.
Jirka, En a Tonda se vypraví najít stroj a doplnit mu energii tekutinou z žárovek, kterou En prozíravě přelila
do své čutory. Tonda vidí, že Jirka s En jsou si blízcí, a to ho dál utvrdí v tom, že ho úmyslně podrazili a
opustí je. Jirka s En najdou pracovnu Nápravníka a v ní uvidí truhlu s krystaly, které jsou energií pro stroj.
Zjistí, že krystaly z truhly se dostaly do rybníka, v němž se rozpustily. Vrátí se k dědečkovi, ale tam poznají,
že Tonda je prozradil a navedl Krause k dědečkovi, kterého unesli. Nakonec najdou stroj a zkouší ho opravit
s pomocí vody z rybníka, v němž se krystaly rozpustily.
V závěrečné scéně se všichni potkají u stroje: Jirka, En, Tonda, Hrouda, dědeček. Jirka se od dědečka
dozvídá, že dědeček chce, aby stroj stále fungoval, a tím zajistil existenci Prašiny. Každý má právo se
rozhodnout, zda chce žít postaru, nebo se stát součástí technického pokroku. Jirka je v šoku, nasazovali s
kamarády život, aby ukončili fungování stroje. Hrouda se mu směje: celou dobu ti dědeček lhal. Dohady
přeruší ukončení fungování stroje, energie z regulátorů mu došla. Nejprve je klid, mobily začínají fungovat,
elektřina také, když stroj zase obživnul. Hrouda i dědeček jsou v šoku. Stroj začíná zesilovat svojí činnost.
Vidíme, jak se pražské ulice a domy otřásají, elektřina se všude vypíná, Praha kolabuje. Dědeček vezme
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žárovku a vloží do stroje, krystalky v žárovce se aktivují a stroj se nahodí do regulovaného chodu. Dědeček
přitom chytí energetický výboj, který ho zabije. Hrouda se ještě pokusí žárovku odmontovat, ale En ho
zažene, má ho natočeného, jak jim vyhrožoval.
Jirka s En přebírají po dědečkovi roli světlonošů, kteří pečují o řádný chod stroje. Prašina je zachráněná.
Jde o ambiciosní projekt fantasy filmu pro dospívající mládež a rodinné publikum, který má potenciál stát se
diváckým trhákem. Má v sobě tajemno, napětí, akci a záhady, které trio dětských hrdinů musí rozplést při
záchraně lidstva. Navazuje na tradici kultovních Foglarovek.
Velmi silnou stránkou projektu je režijní explikace, moodboard a storyboard, které názorně a přesvědčivě
ukazují, jak se bude film točit, jaká bude jeho vizualita, jaké budou lokace, výprava a kostýmy, jaká bude
barevnost a atmosféra filmu, jak se bude pracovat se zvukem. Z prezentace je vidět, že režisér přesně ví,
jak bude při natáčení pracovat. V našich poměrech je taková režijní explikace výjimečná.
Slabou stránkou projektu je stavba příběhu. Scénář je napsaný poutavě, scény i dialogy jsou přesvědčivé,
ale základní zápletka je překombinovaná a tudíž těžko srozumitelná a hlavně nelogická. Hrdinové po celý
film bojují, utíkají před pronásledovateli, nasazují život pro něco - zastavení stroje tvořícího Prašinu, což se
ukáže, že tak vlastně nemá být. Dědeček hlavního hrdinu obelhává a nechá ho z neznámých důvodů
bojovat za něco, proti čemu on sám celou dobu je. Teprve na konci to Jirkovi pod tlakem okolností sdělí.
Další slabinou je neúnosně velký podíl honiček na ději celého filmu, což je řešitelné v rámci vývoje další
(režijní) verze scénáře.
Projekt vzhledem k tomu, že jde o výjimečný počin v naší kinematografii, i přes značné výhrady ke scénáři
doporučuji k podpoře.

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)
Námět scénáře je originální a je zpracovaný osobitým způsobem.
Bohužel děj není ani srozumitelný, ani soudržný. Hlavním problémem je zmatek v základní zápletce.
Hrdinové příběhu jdou pomoct zachránit svět před stále se rozšiřující zónou Prašina, které probíhá formou
otřesů půdy, výpadku elektřiny a narůstajícím chaosem mezi obyvatelstvem Prahy. Chtějí pomoct
dědečkovi jednoho z nich, který je zapojí do záchranné akce, při níž jsou pronásledováni tajemnými muži
operujícími v Prašině. Přitom později se ukáže, že jim jde o to samé, oč jde pronásledovatelům: zastavit
stroj, který Prašinu vytváří a rozšiřuje. Proč jim dědeček neřekl pravdu, že naopak on stroj udržuje v chodu,
proč je nechal jednat v omylu, že jde o zastavení stroje. Dětští hrdinové nasazovali život, aby se ve finále
dozvěděli, že dědečkův cíl byl opačný. Velice těžko se to chápe a emočně je to zcela odcizující. Vlastně
jako divák ani nemůžu mít radost z toho, že naši hrdinové to dokázali, když oni to dokázat neměli. Na
poslední chvíli se obrátí znaménka toho, co je správné a co špatné.
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Pak je tu pochybnost, jestli udržování a rozšiřování Prašiny je dobré. Úplně to tak nevypadá, když si
vezmeme, jaký chaos a hrůzu rozšiřování Prašiny (otřesy půdy, výpadky elektřiny) sebou nese. Pro tohle
měli nakonec naši hrdinové nasazovat životy? Ukazuje se, že vynálezce Nápravník tu zanechal opravdový
vynález zkázy. Dokud se bude stroj regulovat pomocí krystalů, pak bude Prašina fungovat (což znamená,
že v Prašině se zastaví čas), ale jakmile by to někdo chtěl vypnout, dojde ke strašné katastrofě. Naši
hrdinové nebudou stroj udržovat ani tak z lásky ke starobylému způsobu života v Prašině, jako z obavy ze
zkázy celého světa. Je to málem zvláštní příběh o tom, jak se lidé stanou nedobrovolným rukojmím
vynálezce. Připomíná mi to motiv ze seriálu Lost, kde musel neustále někdo sedět v bunkru u jakéhosi
panelu, který odtikával count down doprovázený stále většími otřesy a musel vždycky count down
odstartovat znovu, jinak hrozila nesmírná katastrofa, ale nikdo to nevěděl jistě. V rámci seriálu Lost to byla
vítaná podivnost, ale zde je to hlavní zápletka.
K nepřečkání jsou honičky po Prašině. Vlastně celý film se sestává z těchto honiček, jinak je děj velmi
prostý. V dramaturgické explikaci se píše, že se honičky už jednou zkracovaly, dle mého soudu ale málo.
Jediný osobní motiv je Tondovo zklamání, když ho Jirka s En nechají před zdí napospas
pronásledovatelům, které přeroste v přesvědčení, že to udělali ze lhostejnosti, protože jsou zaujati sebou
navzájem. Tonda jim to nejprve promine, ale když je uvidí v intimním rozhovoru, tak je dokonce začne
podezřívat, že to udělali schválně. Což je nereálné, protože co by z toho měli. A je nepravděpodobné, že
by tomu Tonda uvěřil. Je tady trochu uměle vyvoláván konflikt mezi Tondou a Jirkou s En, Tonda pak
vyzradí místo pobytu dědečka, aby se pomstil. Celý motiv domnělé zrady Tondy je trochu nelogický.
Jde o dětský fantasy film a v tom to žánru příběh funguje dobře.
Expozice je vystavěná dobře a končí smrtí Patrika, která nastartuje celý příběh. Příběh pak pokračuje celou
řadou konfliktů a dramatických situací, které se dějí při pronásledování našich hrdinů temnými postavami v
Prašině vedenými Krausem a Hroudou. Dramatičnost příběhu se vystupňuje, když se naši hrdinové dozví,
jak nebezpečný je základ Prašiny a že jde o to zabránit katastrofě. Příběh vyvrcholí u stroje, kde se všichni
aktéři potkají a Jirka s En se dozví, jak to vlastně doopravdy je, a dědeček se obětuje při záchraně stroje.
Jirka urazí během příběhu velkou cestu. Bude muset na poslední chvíli přehodnotit, oč vlastně se svými
přáteli bojoval, o co usiloval. Musí pochopit, proč se dědeček i s nasazením života staral o stroj a tedy
zachování Prašiny. A nejen to, po dědečkově smrti musí převzít jeho štafetu světlonoše. Je to správný kluk,
vždy na straně dobra, ale poněkud se mu zrelativizovalo, co je správné.
Tonda musí unést, že zradil své kamarády kvůli klamnému zdání, že jej přátelé podrazili. Mnohé napravil v
závěrečné scéně, kdy se postavil na stranu svých přátel, ale ještě musí svoje selhání vydýchat. Je těžké
uvěřit tomu, že by si opravdu myslel, že ho kamarádi schválně zradili.
En se velmi sblížila s Jirkou, stane se jeho parťákem při starání se o stroj a tedy i Prašinu.
Dialogy jsou vtahující, autor víc ukazuje, než vypráví. Scény ženou příběh dopředu, pouze délka honiček a
jejich podíl na celkovém vyprávění poněkud snižuje napětí. Scény jsou dost visuální, příběh je nesen
hlavně obrazem.
Příběh má šanci oslovit velkou diváckou obec, může to být úspěšný film.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisérem filmu je Štěpán FOK Vodrážka, který má za sebou dráhu úspěšného režiséra reklam. Toto bude
jeho první hraný film. Z režisérské explikace je vidět, že přesně ví, jaká film točit, jaká bude vizualizace, v
tom se zohledňuje jeho zkušenost s reklamní tvorbou. Snaha o maximální nasazení ve výtvarné a vizuální
stránce filmu se projevuje i v elitním obsazení výpravy - Jan Vlasák a kostýmů - Andrea Králová. Otázkou je
nasazení rovněž reklamního kameramana Dušana Husára, který má za sebou jeden film (Domestik).
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Producent projektu Vratislav Šlajer má za sebou řadu úspěšných filmů a seriálů (Pouta - Český lev, Mamon
- Český lev, Svět pod hlavou, Smradi - Český lev). Tento tým je určitě zárukou úspěšné realizace projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma či spíše žánr je určitě významné pro českou kinematografii. Takových fantasy filmů moc v naší
kinematografii nemáme. Přitom jsme země, která byla kdysi velmocí v oblasti filmů a seriálů pro děti a
mládež. Projekt je také určitě zajímavý i pro zahraničí. Z režijní explikace vidíme, že projekt má potenciál
být stylem inovativní v rámci české a možná i evropské tvorby.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Na otázku, zda je projekt realizovatelný s ohledem na
rozpočet a předloženou strategii, mohu odpovědět jen, že projekt musí být realizovatelný v rámci daného
rozpočtu. Toto je ten typ projektu (scénáře), který může bez problémů stát i dvakrát tolik. Žadatel je zkušený
producent a jistě dokáže i takový projekt zvládnout a realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Manipulace

Evidenční číslo projektu

4235-2021

Název žadatele

Actoress Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

30. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Mysteriózní, válka sekt
Hlavní silné stránky projektu : děj má spád
Hlavní slabé stránky projektu: naivní, popisné dialogy, kameraman je režisér, nákladné
Konečné hodnocení
Manipulace vykresluje boj tajuplné (snad zednářské) sekty v čele s mimořádně prohnaným
Velmistrem a tajné církevní rady, kterou vede Arcibiskup. Velmistr se snaží získat kámen
mudrců, Arcibiskup ochránit církev svatou. Mysteriózní drama bohužel od začátku připomíná
spíše žánrovou parodii. Nechtěná komičnost, absurdity (zednáři mučí důmyslným zařízením
děti zavřené v kleci), laciné tajemno a vůbec celková naivita scénáře je v kontrastu s tvrzením
režiséra, že scénář vychází z jím dokumentovaných výpovědí, a že zobrazované události se
skutečně staly.
Nízká kvalita scénáře, málo přesvědčivý předchozí debut režiséra a vysoké ambice nedávají
vysoké šance, že vznikne smysluplné dílo.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

−

−

−

−

−

−

2

NÁMI...VŠUDE,DENNĚ (sic!) A NENÍ TO JENOM FIKCE.
Přesto, že autor zdůrazňuje reálnost zobrazovaných událostí, jedná se o čistě žánrový zábavný
film pro široké publikum. Ději se nedá upřít spád, zvraty a místy i napětí. Problém je ve vážném
pojetí celé věci.
Autor a producent uvádí, že konečným impulsem k napsání scénáře byla konzultace s PR
agenturou. To dobře ilustruje autorův vnitřní rozpor, kdy sdělení pro něj podstatné výpovědi
podmiňuje komerčním potenciálem. Tyto dvojí ambice jsou evidentně v rozporu.
Konzultace dialogů se zástupci Římskokatolické církve jistě uvedly repliky do souladu s jejich
učením, ale výsledek je ve své podstatě propagační film, což celou věc značně znevěrohudňuje.
Dialogy jsou popisné, postavy často hovoří spíše k publiku, než k sobě navzájem. Promluvy
Mistra připomínají více než cokoliv jiného padouchy z Jamese Bonda.
Charaktery jsou čitelné a podléhají klišé. Záludný Mistr sekty, hodné katolická děvče, protřelý
investigativní novinář, srdečná kostelnička Miládka… všichni hrají role přesně podle očekávání.
Je pravdou, že to vytváří svým způsobem uklidňující jistotu, že nebudeme vystaveni pochybám a
děj se tak dobře sleduje.
Stylistické prostředky jsou stejně očekávatelné jako charaktery. Nájezdy a odjezdy kamery
podpořené dramatickou hudbou, estetika magické Prahy, šerosvitné atmosféry, smyčce a
sborový vokál etc... vše podle očekávání, bez hlubšího smyslu.

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

3

Syžet stojí na naivní představě sekty nejspíše svobodných zednářů. Již úvodní titulek má navodit
dojem, že děj není příliš vzdálený skutečným událostem, ale jeho až příliš dramatická dikce
ukazuje spíše k žánru parodie, než k vážnému společenskému dramatu: ŽIJÍ MEZI

Režisér je zároveň také kameramanem filmu (a také scenaristou a producentem). To
samozřejmě není vyloučeno, ale pokusit se o to ve svém druhém filmu s rozpočtem 45 milionů
korun a s Christopherem Waltzem před kamerou je vyložený hazard. V této dvojroli natočil autor
i předchozí film Narušitel a ani kamera, ani režie nedosahuje potřebné kvality.

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
−
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Ačkoliv tvůrci chtějí oslovit evropské publikum a za tím účelem chtějí angažovat světoznámé
herecké hvězdy (Collin Frith, Christopher Waltz), nelze na základě dodaných materiálů
předpokládat, že výsledný film bude v zahraničí úspěšný.

−

4

Inovativní není Manipulace v žádném ohledu.

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
−
−
−
−
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Vzhledem k tomu, že film je ze současnosti a lokace jsou v dostupné, je celková suma rozpočtu
45 milionů vysoká.
Investice do zahraničních herců nemá vzhledem ke kvalitě scénáře opodstatnění.
Společnost Acctores production úspěšně vyprodukovala zatím jeden celovečerní film. Takto
velkoryse pojatý projekt bude pro ni novou zkušeností.
Informace v žádosti jsou dostatečné pro posouzení filmu.

Expertní analýza
Název projektu

Manipulace

Evidenční číslo projektu

4235-2021

Název žadatele

Actoress Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení

18. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Druhý snímek Davida Baldy (Narušitel) je výpravným mysteriózním thrillerem, u nějž tvůrci předpokládají
celosvětovou distribuci díky mezinárodnímu obsazení a atraktivnímu tématu (osvobození od sektářské
manipulace). Jeho originalita je nicméně domnělá, zvláště, pokud jsou volena příliš zjednodušující a
přímočará žánrová řešení, která dnes nepůsobí uspokojivě ani pro běžnější diváky. Deklarovaný exkluzivní
přístup k faktům (tajné rozhovory s oběťmi sekt) bohužel naráží na jejich fabulační aplikaci, upřednostňující
atraktivní efekt před přesvědčivostí výpovědi. V tomto ohledu se opakuje hlavní problém předchozího
režisérova snímku, který k historické věrohodnosti a výchozím faktům přistoupil se značnou ledabylostí.
Společensky se tvářící téma předkládaného projektu se mi zdá být příliš překryto zveličenou konspirační
zápletkou (sekta prorůstající celým systémem, zanechávající na každém kroku oběti, ocitající se ve
spikleneckém souboji s arcibiskupstvím, navíc její neoriginální napojení na nejtradičnější rudolfinské
propriety, které spíše rozmělňují pozornost). Zvolený přístup rozhodně nepovažuji za objevné ztvárnění
problematiky, jež by vybočovalo ze zaměnitelných motivů běžných mysteriózních thrillerů. Zásadní je, že i
když budu předpokládat na základě autorových slov východiska založená na skutečných, utajovaných
událostech, nad takto namixovaným „senzačním“ dějem bude mít divák spíše tendenci přivírat oči, než aby
získával podněty se nad plíživými manipulativními praktikami aktivně zamýšlet či znepokojovat, vztahovat je
k vlastní realitě a hrozbám, týkajícím se bezprostředněji jeho osoby. Z takto přepjaté zápletky pro něj tíživý
efekt nevychází, na to v ní vše působí až příliš exkluzivně a odpoutaně. Navíc právě volbou žánrového obalu
se specifičnost situací stírá - manipulace členů vydíráním a zastrašováním, tedy propojení sekty s prvky
vlastními každému společenství, které stojí na nekalých praktikách, nepřináší momenty, které by byly pro
diváky výrazněji nové a pozoruhodné.
Ztvárnění zkrátka příliš spoléhá na banalizující žánrovou nadsázku a efekt slibované hry s divákem, která by
správně měla důvtipně pracovat s napětím a nejistotou, je velmi oslabován doslovností (divák musí být od
počátku u všeho, což výrazně oslabuje jeho prožitek; až urputná snaha držet se lineární kontinuity, která je
důsledkem naddimenzované stopáže) a příliš návodně užívanými stylistickými prostředky, které nadbytečně
umocňují černobílý kontrast zveličené zkorumpovanosti sekty a čistoty správné víry/lásky.
Mnoho indicií (žánrový obal, obsazení, distribuční strategie, financování…) podporují můj dojem, že jde o
snímek primárně komerčního charakteru a že z tohoto hlediska by si zasloužil přehodnotit celý finanční plán
– podpora z veřejných prostředků je nahraditelná jinými zdroji v případě, že tvůrci dokáží přesvědčit o svých
ambicích a distribučním potenciálu snímku (přiložená distribuční strategie nyní přesvědčivě nepůsobí).
Velkým nedostatkem je také absence jakýchkoliv dokladů o dosavadních finančních vkladech – bez nich
vysoký podíl zafinancování ze soukromých zdrojů není pro posouzení směrodatný.
I když se projekt zdá být ve vysoké fázi připravenosti a scénář je i přes své nedostatky dostatečným
podkladem pro realizaci, vzhledem k uvedeným skutečnostem nedoporučuji podporu z veřejných zdrojů.
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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Z podkladů k projektu je zřejmá poměrně důkladná literární příprava, z níž vyplývá i konkrétní představa o
ztvárnění jednotlivých scén, co se týče vizuálních akcentů, navození atmosféry, poznámek o kýžených
dojmech na straně diváka. Rozsáhlý příběh s množstvím postav a prostředí je vyprávěn přehledně a
srozumitelně, drží se lineární kauzality (někdy až příliš – hl. u významově redundantních „artových“
montážních sekvencí, jen aby byla za každou cenu udržena kontinuita plynutí času) bez zapojení
nelineárních prvků vyprávění do sofistikovanějšího budování napětí a nejistoty.
Z této pečlivosti je zřejmá cílevědomost iniciátora projektu, na druhou stranu však scénář a představa o
jeho realizaci naráží na nepříliš dostatečnou zkušenost a erudici, která sebou nese nedostatečný odhad
míry u předjímaného působení dějových situací i podléhání značně konvenčním a pro současné publikum
již poněkud přežitým představám o atraktivním žánrovém oživení společenského tématu.
O banalizujícím přístupu k žánru vypovídá způsob budování napětí – autoři scénáře se příliš často uchylují
k prvoplánovému vnášení falešného napětí prostřednictvím náhodných podnětů (zavření okna ve větru,
postava zavadí o předmět při skrývání před pronásledovateli…) a spokojují se s přílišnými fabulačními
zkratkami (Matteo odhalen na základě dvou náhodných přeřeknutí). Navíc tíhnou k návodným akcentům,
které se předem zbavují pro daný žánr důležitého faktoru nejednoznačnosti – excesivně působí výrazy
postav, které jdou příliš naproti jednotvárné charakterizaci a její průhlednosti (kolikrát se jen na plátně
vystřídají úlisné úsměvy pro diváka a další podobné „pomrkávání“), vizuální nálady jsou efektní, leč
doslovné, mysterióznost předpokládaného hudebního doprovodu jasně nahrává žánrovým konvencím
(dramatické smyčce a vokály). Hra s divákem, kterou tvůrci hodlají provázat bezprostřední percepční
zkušenost s jednoduchostí manipulace, podle mě také přeceňuje svou poznávací funkci – omezuje se jen
na oddalování dílčích odhalení, na které jsou opět diváci u zvoleného žánru zvyklí a nepřikládají mu zvláštní
pozornost, pokud se nejedná o výraznější „šarádu“, která by je nevědomky dovedla k nové překvapující
perspektivě – odhalení identity velmistra je však jen poznáním jednoho z dalších nástrojů uplatňované moci,
která v podstatě nic zásadně nezpochybňuje.
Chybějící přesah napětí, jehož budování by překračovalo několik vypjatých situací, vyplývá zejména z jeho
minimálního napojení na osobní perspektivu protagonisty. Matteova ztráta důvěry probíhá zejména skrze
šokující svědectví a zjednodušující zkratku lásky, která ihned mění člověka k lepšímu – nikoli na úrovni
přesvědčivého prožitku s příležitostmi pro jeho divácké sdílení. Už zpočátku se jeví Matteův vztah k sektě
jednostranně skrze podněcování jeho nesympatického já – hl. pocitu „vyvolenosti“, jenž se kryje s jeho
sebevědomím „fracka“ v souladu s negativními představami o zlaté mládeži – s jeho výchozí pozicí v objetí
sekty se nelze ztotožnit, tím pádem se nemůže diváka více dotknout ani jeho rozčarování a ztráta iluzí,
čímž je velmi oslabena výpovědně nosná perspektiva „oklamaného“. Divák je jí naopak vzdalován výsadou
téměř vševědoucí pozice, díky níž má hned přehled o zákulisním fungování sekty a jejích plánech. Tím se
výrazně uzavírají možnosti pro budování méně instantního a ne tak vnějškového napětí, jež by vyplývalo
z intenzivnější nejistoty sdílené postavou a divákem, vkrádajícího se podezření a postupného odhalování
skutečné povahy věcí. Takový základ by spíše odpovídal rafinovaně vystavěnému modernímu thrilleru na
úrovni současných standardů zahraniční pozice, jenž by lépe vstřebal i společenský přesah.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Ambice a realizační náročnost projektu nemá příliš přesvědčivou podporu v současném složení týmu –
David Balda má za sebou celovečerní projekt, jenž zaujal spíše nadšeneckým odhodláním než
uvěřitelným odvyprávěním skutečného příběhu. Nedá se mu však upřít, že alespoň vizuálním působením
(i když se sebeopojnými tendencemi) z něj dokázal mladý tvůrce setřít pel amatérského díla. Scénář a
režisérská představa posouzená v předchozím oddílu nenaznačují příliš posun vpřed ve vědomí správné
míry a v tvůrčím odstupu od konvenčních předobrazů. Spoluautorka scénáře, jež může těžit nanejvýš
z redaktorské zkušenosti, a dramaturg (s honorářem 160 000 Kč!), k jehož předchozí dlouhodobé
spolupráci na celovečerních snímcích nelze dohledat žádné informace, se nezdají být dostatečnou
oporou pro výraznější kvalitativní posun.
Nejsem si také jístý, zda kostymérka, dosud spolupracující na několika nevýpravných televizních
seriálech ze současnosti, je vhodnou volbou pro tento výtvarně náročný snímek. Martin Rálek jako
architekt spolupracující na výpravných zahraničních produkcích je již zkušenější člen týmu, významný
střihač Jan Mattlach zatím potvrzen není.
Potvrzené herecké obsazení stojí primárně na komerční zajímavosti populárních tváří, u nichž nelze příliš
předpokládat, že výrazněji obohatí prvoplánovou a zkratkovitou charakterizaci postav (zejména pokud jde
o angažmá herecky nezkušených tváří populární hudby – Jordan Haj – snad nejde o hl. představitele
dospívajícího Mattea? , Jakub Moulis). U vágně zmíněného úsilí o zahraniční hvězdy není přiblíženo,
s jakými rolemi se pro ně počítá, nicméně nepředpokládám, že by se u nabízejících se postav jednalo o
pro agenty natolik zajímavou příležitost, která by je motivovala upřednostnit projekt teprve začínajícího
tvůrce. O výraznější váze pro globální distribuci mám u obsazení neprvořadých zahr. herců do vedlejších
rolí také pochybnosti – takových projektů se v současnosti vyskytuje mnoho a řada z nich pozornosti
uniká.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Obecnější téma vlivu manipulace na lidské životy je atraktivní a aktuální, v neoriginálním žánrovém
zaobalení stírajícím odraz reálných zkušeností však působí až banálně a bezzubě a ztrácí přesvědčivé
spojnice se společenskou realitou. Tvůrci považují ztvárněnou zkušenost opouštění sekty za originální
námět, pokud je však pojat jako střet náhle prohlédnuvšího s mafiánskými praktikami, jejichž spouštěčem
je v tomto případě jen démonizovaný fanatismus, výsledek příliš nevybočuje z celé řady obdobně
strukturovaných zápletek. A snímků o jedincích proti nebezpečným konspiračním společenstvím také již
vznikla celá řada. Naopak, oproti žánrově svěžímu a intenzivnímu pojetí samotné zkušenosti
individuálního osvobozování v rámci thrilleru, např. ve snímcích Martha Marcy May Marlene (2011) a
Tore Tančí (2013), se tento projekt drží příliš v zajetých kolejích. V přístupu, který hodně sází na
prvoplánové efekty a komerční cílení, nevnímám žánrovou inovaci ani v rámci české kinematografie. O
plánované celoevropské distribuci v kinech mám ze zmíněných důvodů pochybnosti – distribuční
strategie i uvažování o cílových skupinách je značně nadhodnocené (např. i předpoklad budoucího
úspěchu snímku v Ruské federaci na základě „náboženského názorového rozdílu“).
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt se zdá být vzhledem ke smlouvě s panem Glancem a jeho společností de facto 100% zajištěn,
jelikož dle jejího znění bude německý subjekt schopen vyrovnat rozdíl, i když se nepodaří získat
prostředky žádané u třetích stran – ani dotace Fondu tím pádem není bezpodmínečně nutná. Z tohoto
přístupu odvozuji, že film je chápán spíše jako návratná investice a podle scénáře, obsazení a distribuční
strategie na mě skutečně působí jako dílo vysloveně komerčního charakteru, jehož financování by se
obešlo bez veřejné podpory.
Společnost Fortuna Film und TV Gmbh je pro mě velká neznámá – nefiguruje v německém rejstříku
společností (nejedná se o berlínskou společnost Fortuna Film), neexistují o ní žádné dohledatelné
informace (ve smlouvě nemá ani identifikační číslo). I bez tohoto otazníku je pro zohlednění podpory
bezpodmínečně nutné vklady od soukromých subjektů doložit – není k dispozici ani výpis z účtu o
disponibilních prostředcích, ani čestné prohlášení o vkladu. Částky ve finančním plánu nefigurují ani
v uzavřené smlouvě mezi oběma subjekty. Dále by bylo vhodné dodatečně doložit i sponzorské vklady
vč. těch co by měly být dojednány v průběhu ledna.
Vzhledem k povaze projektu se pozastavuji nad tím, proč se tvůrci po minulém neúspěchu obracejí na
Fond aniž by využili např. schůdnější možnosti ucházet se o filmovou pobídku. Více mě však zaráží
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absence minimální garance distributora, pokud producenti skutečně prosazují tak výrazný divácký
potenciál filmu a zmiňují spolupráci na zatím nerealisticky působící distribuční strategii s přední
společností Bontonfilm (nedoložen ani LOI). Ve finančním plánu nebyla zmíněna žádost u Prague Film
Fund ve výši 3.5 milionu Kč, podaná v záři 2020 a rozhodnutá v lednu 2021 (snímek nepodpořen).
Také je třeba přiblížit aktuální stav spolupráce mezi českým a německým producentem vzhledem k tomu,
že se nepodařilo dodržet smluvní závazek natočit film do února 2021 (nebylo by vhodné řešit dodatkem
smlouvy?).
Spolupráce se společností Actoress Film na výkonné produkci vč. převodu prostředků by také měla být
založena na smlouvě, kterou by bylo vhodné doložit. Stejně jako v případě spol. Balda Film jde o
začínající produkci spojenou se jménem tvůrce D. Baldy a jeho předcházejícím filmem Narušitel – na
realizaci výpravného díla s mezinárodními ambicemi nedisponuje výraznými zkušenostmi, ale nedá se
říct, že by předchozí snímek vzniklý ve shodném zázemí působil z produkčního hlediska méněcenně –
v tomto ohledu nelze upřít obratná řešení podpořena režií snímku. Nezdá se mi, že by samotná realizace
v intencích předloženého scénáře byla neschůdná, celkově mi však nepřijde nutnost podpory z veřejných
zdrojů dostatečně zdůvodněná (originalita samotného tématu je spíše přeceněna), stejně jako vstupní
motivace německého subjektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu

MANIPULACE
4235 - 2021
Actoress Production s.r. David Balda,,M.Hrubešová
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021 – 2 - 2 - 7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
12.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Filmová společnost Actoress Production s.r.o opětovně žádá Fond o podporu
výroby filmu Manipulace. Realizačně i finančně náročný projekt který se zabývá
problematikou Sektářského spolku,/fanatické sekty/, která chce ve světě nastolit nový
světový řád a to prostřednictvím alchymických objevů, které navazují na práce ze
dvora Rudolfa II . Obecně se jedná o manipulaci s lidmi a to při vstupu tak i při
výstupu z tohoto společenství.
Film v délce 140 minut a 40 filmovacích dnů má rozpočet 46,385.000 Kč a výška
podpory Fondu 8 milionů Kč.
Jedná se o koprodukci mezi ČR a SRN v poměru 50 ku 50% a spolupráci se
Slovenskem,Polskem a Itálií.při natáčení a náročném hereckém obsazení.
Plánovaná realizace od 9/2019 do 31.10.2021 .Premiéra 18.11.2021.
Film má velice realizačně i finančně náročný a dějově složitý scénář Tvůrčí štáb má
relativně malé zkušenosti s celovečerní tvorbou, profesní kredit producenta,který na
projektu pracuje rovněž jako,spoluautor scénáře,režisér a kameraman ???, není příliš
výrazný. Vysoké realizační náklady a podpora Fondu, domnívám se, že není úměrná
očekávaným výsledkům filmu. Proto Fondu nedoporučuji vyhovět žádosti výrobce.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Žádost je úplná s drobnými nepřesnostmi / např. časové údaje v harmonogramu
výroby/. Obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje dostatek informací pro
její posouzení.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je sestaven ve standardní skladbě a cenách, ve výši 46,385.000 Kč.
Z toho přímé náklady 42,035.000 Kč. Scénář 753.000 Kč, ostatní náklady vývoje
1,096.000Kč,. Režie 620.000 Kč, odměny herců 18.480.000 Kč ??? - pokládám
za předimenzované.
Současné zafinancování 82,11%. Vedle 8 milionů Fondu, 300.000 Kč Krajský
fond, 16,800.000 Kč zahraniční koproducent Miloslav Glac Fortuna Film a Tv
a dtto český vklad žadatele.
4,485.000 Kč sponzoring /???

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

Realizační strategie,marketing a distribuční údaje jsou v žádosti podrobně
popsány – domnívám se, že subjektivně nadnesené.
Harmonogram výroby ,s ukončením 31.10.2021 a prvním filmovacím dnem
20.3.2021, pokládám za nereálně zrychlený.

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

Filmovou společnost Actoress production založil David Balda a vytvořil film
Narušitel , uvedený na FTV PRIMA. Dále vytváří hudební videoklipy. Má smlouvu o
spolupráci s německou firmou Fortuna, která mimo jiné koprodukovala film Trojan
režiséra Ondřeje Trojana.
Vedle této filmové společnosti vlastní David Balda firmu Balda Film,která vytvořila
scénář i tohoto filmu / Markéta Šlauerová a David Balda /,který byl pak smluvně
přenesen na Actoress produkction.
Na filmu dále spolupracují dramaturg Vladimír Jetel, výtvarník Martin Rálek,kostýmní
navrhy Romana Luxová,zvuk Jiří Klenka a hudební skladatel Jiří Janouch.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Šnajdr

Evidenční číslo projektu

4236-2021

Název žadatele

Evolution film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

25.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
ověřený tvůrčí tým, zavedený producent
česko-slovenská koprodukce
projekt podpořen Fondem v rámci vývoje
Hlavní slabé stránky
chybí potvrzený zájem České televize
nízké procento finančního zajištění v době podání žádosti
Miroslav Krobot svůj další film připravuje už delší dobu. Po neúspěšných žádostech na Fond došlo ke
změně producenta a nový producent získal pro projekt podporu Fondu na vývoj. Vývoj byl úspěšně
dokončen a projekt je připraven pro realizaci. Rozpočet je standartní, požadovaná dotace adekvátní.
Distribuční a marketingová strategie odpovídají projektu. Harmonogram projektu je reálný. Autoři i producent
jsou zárukou úspěšné realizace projektu.

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 česko-slovenská koprodukce, Deal memo přiloženo. V příloze i
LOI distributora s potvrzenou minimální garancí. Chybí potvrzení zmiňovaného zájmu České televize o
projekt.
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. Při natáčení
budou uplatňovány metody udržitelného filmového natáčení, konkrétní návrhy jsou reálné.
O dotaci projektu je žádáno opakovaně, a to s novým producentem a po vývoji podpořeném Fondem.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je standartní, požadovaná dotace adekvátní.
Jednotlivé položky rozpočtu jsou odůvodněné, odpovídají projektu. Producent si nepočítá žádné
production fee.
Zajištění projektu v době podání žádosti je poměrně nízké (cca 6%). Finanční plán je však realistický.
Trochu netradičně je vlastní vklad minoritního koproducenta vyšší než vklad žadatele. Koprodukční
podíly uvedené v Deal Memo odpovídají finančnímu plánu (finanční plán uvedený v Deal Memo je mírně
odlišný od finančního plánu na formuláři Fondu, ale tyto nuance lze považovat za nepodstatné).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Nový film scénáristů Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala žádá o podporu opakovaně. Nový
producent na projekt již získal podporu Fondu pro období vývoje. Vývoj byl zdárně dokončen a projekt je
připraven pro realizaci. Projekt je mezinárodní koprodukcí, natáčení proběhne na české straně,
postprodukce na slovenské.
Cílová skupina je určena správně, distribuční strategie odpovídá projektu. Distributor potvrdil svůj zájem
v přiloženém LOI (včetně minimální garance). Projekt má potenciál účastnit se filmových festivalů.
Mezinárodní distribuce bude řešena přes sales agenta (zatím nepotvrzen). Marketingová strategie
projektu odpovídá.
Harmonogram projektu je pro jeho realizaci dostatečný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Producent i tvůrci jsou zárukou úspěšné realizace projektu.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele

Šnajdr
4236-2021
Evolution films

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

21.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Zdánlivě obyčejná komedie Miroslava Krobota “Šnajdr” s mírně surealistickým humorem z divadelního
prostředí má potenciál stát se pro určitou část publika až kultovní záležitostí. Kvalitní komedie, která by měla
diváckou trvanlivost, je v posledních letech spíše výjimkou, ale Šnajdr na to má.
Producenti předpokládají příznivé přijetí filmu zejména odbornou veřejností na festivalech, já ho považuji
spíše za “lehký divácký film se silným hereckým obsazením”. Právě herecké obsazení bude také hlavním
lákadlem pro diváky.
Mírně komplikované může být divadelní prostředí, i když je autorům notoricky blízké a není to poprvé, kdy
oba světy (divadlo a film) napojují. Problematičnost vnímám (možná zbytečně) především v odlišných
specifikách obou prostředí - jiná energie, rytmus, práce s detailem… To co bude “divadelního” diváka na
plátně nejen bavit, ale nadchne ho to, to přesně nemusí “filmovému” divákovi stačit.
Z technického pohledu není film nijak nadstandardně náročný (nepočítá s triky, výraznými retušemi a pod.)
Zvukově je také klasickým filmem ze současnosti.
Projekt, tak jak je prezentován, působí zcela realizovatelně. Herecké obsazení je kompletní, pestré a
rozhodně zajímavé. Tvůrčí tým čekají poslední především dialogové úpravy scénáře a zpřesňování
(pražských) lokací. V plánu jsou i kamerové testy. Vypadá to nejen připraveně, ale vyzařuje z toho určitá
jistota a pohoda.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Scénář mě upřímně bavil, nejvíc v první třetině, kde se se vším seznamujeme, je to nové, nečekané.
Postupně si na styl humoru a chování postav přece jen trochu zvykneme, což není výhrada.
Zatím nelze posoudit jevištní scény, které jsou ve scénáři jen naznačeny, s adekvátním vysvětlením, že jde
o pasáže, kde se bude výrazně pracovat s improvizací. Možná jsem jen zvědavá, ale vlastně bych o nich
chtěla i v této fázi vědět víc. Scény popisující zkoušení připravovaného vystoupení, i když nejsou myšleny
jako vrcholné, beru jako podstatnou informaci o schopnostech a úmyslech postav a tedy to, k čemu se celý
příběh upíná.
Přiznávám, že konec na mne působí trochu do ztracena, ale to může být právě jen o síle zpracování emocí,
zatím je to popsáno dost odtažitě, faktograficky.
Titulní role je psaná Pavlu Šimčíkovi na tělo a je to znát.
Hlavní ženská role (Babička) nabízí obsazené Ivě Janžurové technicky těžkou a vlastně dost odvážnou roli
kombinující citlivé téma problémů seniorů s pamětí a vlastní verzi aspergerova syndromu.
Divácky se v posledních letech teprve učíme přijímat výrazné seniorské role mimo očekávaný mustr a
Iva Janžurová je ideální volba, obrousí i případné komplikovanější přijetí. A možná právě tato postava
pomůže prolomit toto pokud ne tabuizované, tak minimálně společensky citlivé téma.
Hláška “nejseš sprostá, seš autentická” by se mohla chytit :-)
Přestože jde o civilní film ze současnosti, Martin Štrba (kamera) má představu, jak způsobem snímání (viz
explikace MŠ) posílit a zároveň odlišit dvě základní polohy (rozpoložení) titulního hrdiny. Technicky
jednoduše, pro diváka teoreticky dost nenápadně až podvědomě, přesto by to mohlo mít velký pozitivní
dopad na vnímání celého příběhu.
Projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy (žánr, koprodukce (SK), mezinárodně společensky srozumitelné dílo).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Miroslav Krobot - režisér, spoluautor scénáře a protagonista jedné z rolí (ředitel Grunt) má úmysl rovnou s
filmem chystat paralelně i divadelní představení. Tím se teoreticky posílí divácká základna na obou
platformách, neboť se dá předpokládat, že spokojený divák bude zvědavý i na “to druhé” zpracování.
Lubomír Smékal (psycholog a scenárista) - s panem Krobotem spolupracuje dlouhodobě, funguje to.
V tomto příběhu je navíc i linka věnovaná manželské poradně a postava psychologa.
Markéta Prušinovská - dramaturg se zkušenosti především komediálního žánru a civilních, i když ne úplně
typických příběhů.
Jenůvka Boková, Klára Melíšková, Jakub Žáček - nevím, jestli i jim je to psané přímo na tělo (jako hlavní
postavě v podání Pavla Šimčíka), ale působí to tak.
Iva Pazderková v roli Mikiny - její postava je herecky úplně jiný směr, než na co jsme u ní jako diváci zvyklí,
o to víc jsem zvědavá.
Matěj Záhořík (Roman) - především divadelní herec, neokoukaný.
Hudba - základem mají být skladby Jany Koubkové (jazz, big beat) - spoluator nových verzí pro film bude
Martin Tvrdý.
Jan Vlček - architekt - tím, že jde o civilní současné natáčení, je klíčová především jeho zkušenost a jistota.
Ivan Stekla (kostýmní výtvarník) - zaměřený na uvěřitelný současný civil (to umí málokdo).
koprodukce se Slovenskem:
producent - Mátyás Prikler ze společnosti MPhilms (sám nejen producent, ale i režisér a scénárista)
Dušan Kozák (zvuk), Martin Štrba (kamera)

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Příjemná, dalo by se říci optimistická komedie rozvíjí hned několik dějových linek, které jsou srozumitelné a
známé evropskému divákovi (mimo jiné krize středního věku, hledání svého místa, cesty, způsobu
uměleckého vyjádření, alzheimer, aspergerův syndrom, ale okrajově i stalking, politický kariérismus…)
Autoři pojmenovali hlavní téma “hravost a kreativita jako hlavní životní postoj (i způsob vnímání reality)”. A
opravdu to je ten ústřední pocit, který příběh zanechá - určitou naději, že i když je těžko, má smysl snažit
se dál a s “omezeními” jakéhokoli typu pracovat tvůrčím způsobem.
Producenti zohledňují natáčení v Olomouci a snaží se kraj maxiálně zapojit (zkušenost z předchozích
natáčení, místí spolupráce, žádost o grant Olomouckého kraje, spolupráce sestážisty z Olomoucké
univerzity, lokální předpremiéry).
Natáčení bude probíhat v limitech udržitelného natáčení.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Předložené materiály jsou přehledné a kompletní.
Obsazení rolí i spolupracovníků je potvrzené, všechno do sebe zapadá.
Zcela realistický je rozpočet i harmonogram.
Producent Ondřej Zima umí výborně “malé-velké” filmy, takže tento film je přesně jeho parketa.
Miroslav Krobot a Evolution films už mají úspěšnou společnou historii, takže navazují (Kvarteto, Zkáza
Dejvického divadla).
Slovenský koproducent by měl zajistit minimálně 40% rozpočtu (grant AVF + předprodej TV práv + vlastní
vklad). Nejde jen o peníze, na Slovensku by se měla odehrát celá postprodukce.

Strana 4

Expertní analýza
Název projektu

Šnajdr

Evidenční číslo projektu

4236-2021

Název žadatele

Evolution film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

25.01.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt Šnajdr bude minimalistickou českou komédiou, s nádychom osobnej či
psychologickej drámy.Odohráva sa predovšetkým v divadelnom prostredí v Olomouci
a čiastočne v Prahe. Jej zámerom je zdôrazniť dôležitosť hravosti a humoru v živote.
Príbeh sa vyvíja okolo hlavného predstaviteľa, pražského herca Šnajdra, ktorý
prechádza manželskou krízou a tak s radosťou príjme výzvu urobiť improvizačné
predstavenie v krajskom divadle v Olomouci. Medzi Prahou a Olomoucom naďalej
rieši spolu s manželou krízu u psychoterapeuta, v Olomouci spolu s babičkou začína
vyvíjať predstavenie. S babičkou majú spoločný humor, ona má navyše zvláštnu
stareckú chorobu, ktorá spôsobuje trápno-komické situácie. Ďaľšími postavami sú
Mikina, ktorá sa stará o babičku, riaditeľ divadla, jeho žena a sekretářka atd. Ide teda
o štúdiu viacerých charakterov a ich konaní. Neočakávaný koniec ešte zdôrazní
celkovú hravosť vo filme. Projekt bol najprv vyvíjany INFilm, teraz ho prebrala
producentská spoločnosť Evolution film, ktorá na projekt dostala aj podporu na vývoj
na jeseň 2020. Realizácia projektu je plánovaná ako paritná koprodukcia so
slovenskou spoločnosťou MPhilms. Tomu zodpovedá nielen plánovaná postprodukcia
na Slovensku, ale aj obsadenie kľúčových tvorivých profesií v štábe. V danom
momente je potvrdených len 1,44 perc vkladu producenta, 2% koproducenta a 2,67
MG distributora Falcon, čo sa mi osobne zdá málo na to, že ide projekt do výroby.
Skvelé herecké obsadenie je potvrdené a prebiehajú s nimi skúšky.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je originálne vvinutým autorským scenárom režiséra a scenáristu Miroslava
Krobota a spoluscenáristu Lubomíra Smékala. Počas vývoja sa vypracovalo niekoľko
verzií scenára, podľa producenta je momentálna 9.verzia finálna. Podľa slov
dramaturgičky Markéty Prušinovskej sa však ešte počas realizácie budú robiť jemné
zmeny na dialógoch. Takáto potreba im vznikla počas hereckého čítania scenára.
Mne sa pri čítaní scenára táto intímna komédia s jemným, až sarkastickým humorom
niekedy javila skôr ako divadelná hra a osobne by som privítala komplexnejšie
vypracovanie charakteru Šnajdera a možno aj jeho vzťahu s babičkou. Ale je možné,
že autori majú v pláne spracovať ich filmovo. Projekt je vypracovaný do podrobna,
vrátane všetkých zložiek a ako som už spomenula, sú potvrdené herecké osobnosti,
s ktorými sa už aj vykonalo čítanie scenára. Režisér má, spolu s kameramanom
Martinom Štrbom víziu ako chcú film točiť, vybrané sú aj lokality. Toto je jeden z mála
projektov, ktorý predkladá projekt takto skvele po všetkých stránkach vypracovaný,
(vrátane fotiek a mood-boardu) a pripravený k natáčaniu. Jediné, k čomu mám
pripomienku je načasovanie zabezpečenia financií.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je riadne pripravený k výrobe, obsadené a potvrdené sú všetky tvorivé
pozície štábu, dokonca i herecké obsadenie je potvrdené. Postavu riaditeľa Grunta
bude hrať samotný Miroslav Krobot. Film má vzniknúť ako paritná koprodukcia so
slovenským producentom M.Priklerom, Mphilms, ktorý s M.Krobotom spolupracoval
aj v minulosti. Naplánovaná je postprodukcia v Bratislave a na SK sa bude žiadať
o finančnú podporu AVF. Zdá sa, že projekt je pripravený k úspešnej výrobe.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený
rozsah: max. 800 znaků)
Film, po jeho úspešnom natočení by mohol obohatiť českú kinematografiu o celkom
vzácny žáner ľahkej diváckej komédie. Keďže má navyše skvelé herecké obsadenie,
toto môže prispieť k PR filmu a jeho návštevnosti. Netrúfam si v tomto štádiu
odhadovať, alebo tvrdiť niečo o jeho zahraničnom úspechu, hoci producent spomína
jeho plánované premietanie na A-festivaloch. Ak sa režisérovi podarí pretlmočiť
humor do filmového jazyka, európsky divák by sa s ním podľa mňa stotožniť mohol.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený
rozsah: max. 1000 znaků)
Na tomto mieste by som chcela vyzdvihnúť grafickú prezentáciu projektu, ktorá
mnohým iným projektom chýba a ktorá by mala byť podľa mňa neoddeliteľnou
súčasťou žiadosti, ak sa jedná o výrobu. Sú v nej zaradené už aj fotografie lokácií,
kde sa bude točiť, ako aj výtvarné poňatie filmu vďaka skiciam výtvarníka. Všetky
informácie sa mi zdajú dostatočne vypracované. Jediná, už spomínaná pripomienka
z mojej strany je, že ak už projekt ide do výroby, mal by mať podľa mňa
zabezpečených viac financií než to, čo má producent potvrdené momentálne, keďže
je už v štádiu čítačiek a v lete sa má točiť. To by podľa mňa vyvolalo aj väčšiu dôveru
u slovenského AVF, od ktorého sa bude žiadať až 40,01 % celkového rozpočtu.
V danom momente je všetko len v jednaní, okrem 2 % vkladu MPhilms, 2,67% MG
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Falcom a 1,44 %vkladu producenta Evolution Films. Od SFK sa žiada 37,34 %.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

MOR

Evidenční číslo projektu

4237-2021

Název žadatele

Unit and Sofa Praha

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla k výzvě Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

9.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt výpravného koprodukčního filmu na základě komiksové předlohy. Žádost je profesionálně
zpracovaná. Drobné připomínky v podrobné části analýzy. Žádost je doprovozena řadou podpůrných LOI,
nenašel jsem LOI ČT o kterou se produkce filmu do značné míry opírá včetně budoucího využití laboatoří.
Za slabou stránku projektu považuji nízké dosavadní zajištění fin. prostředků, nedoloženou smlouvu o
převodu projektu ze Sireny na UaS a také jednoroční opční smlouvu na scénář /existuje současně druhá
platná paralelní smlouva se Sirenou?, pokud né Sirena by měla SFK prostředky ihned vrátit, pokud ano
předložená sml. by byla neplatná např. VI - 1 opce/.
Tyto body považuji za nutné při Slyšení osvětlit.
Projekt je připraven k realizaci a Žadatel jej pravděpodobně bude schopen uskutečnit v zamýšlené podobě.

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)

– Přílohy jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
– Je však nutné vysvětlit při Slyšení viz výše.
– Poté lze Žádost správně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná.
Některé položky jsou na český rozpočet nezvyklé - 09-19 - petty cash?
– Představa o financování je realistická, k celkovému zafinancování však je poměně daleko. Poněkud mě
zaráží deklarovaná výše vstupu u slovenského minoritního koproducenta - pokud je mi z rozdělovací
praxe AVF známo.
– Potvrzené zdroje financování a jejich dostatečné doložené dokumentací prokazující jejich závazné
zajištění - pouze minimální.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má široký potenciál k zajištění vícezdrojového financování.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento projekt. Vztahy se Sirena f. je
nutné rozkrýt.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové i distribuční strategii.
– Časový harmonogram je zvládnutelný, pokud by zafinancování projektu proběhlo hladce.
Poněkud neradičně plánuje Žadatel premiéru před dokončením masteru - je zde poznámka Rezerva - to
by chtělo též dovysvětlit.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají danému cíli.
– Zkušená společnost zabývající se převážně zakázkami, o ocenění a úspěchy jistě zabojuje i na poli
celovečerního filmu.
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Expertní analýza
Název projektu

MOR

Evidenční číslo projektu

4237-2021

Název žadatele

Unit and Sofa Praha

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Šimon Špidla

Datum vyhotovení

28. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

1.
2.
3.
4.

Distopie, karikatura, skepse, fikce
Hlavní silné stránky projektu: scénář, soulad režijní a výtvarné koncepce
Hlavní slabé stránky projektu: ukáží se až po realizaci díla
Konečné hodnocení

MOR - horečnatý sen v kulisách smrtící epidemie jako pokřivená lupa zvětšuje temnou a také hloupou
stránkou člověka. Naděje je zobrazena jen jako sen ve snu.
Celá konstrukce děje a i mnohé konkrétní detaily se vztahují k současné morové ráně (Fakt, že byl příběh
Moru napsán dříve než přišla současná pandemie není podstatný). Představený fiktivní svět je karikaturou
světa našeho. Přímočaré narážky (např. ironické “Spolu to zvládneme”) vyloženě odkazují k dnešku.
Hyperbola, se kterou tvůrci pracují jako se základním principem, ostřeji vykresluje odcizené a zlomené
mezilidské vztahy a násilí přítomné ve společnosti. Problematická může být paradoxně psychologická
kresba postav a pečlivě dramatizovaný děj: vzniká zvláštní disharmonie, kdy jsme nuceni zároveň soucítit s
postavami a zároveň k ironickému odstupu. Karikatura se mísí s realismem. (srovnej s: Anděl zkázy, Velká
žranice).
Mor je v jistých ohledech ambiciózní: režijní a výtvarná koncepce budou klást vysoké nároky na předsnímací
realitu. Koncepčně je ale film dobře připraven a jistá míra nesnází bude výsledku jen ku prospěchu.
Je otázkou, nakolik je předkládaný obraz společnosti originální a nakolik výstižný. Celková úroveň scénáře i
režijní koncepce je ale natolik vysoká, že bude nejlepší přenechat odpověď na tuto otázku publiku v
kinosále.
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Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
−

−
−
−
−
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Námět není zvlášť originální: pokrytecká společnost zmítaná strachem zaměří zlobu proti
slabým, zatímco bezcitní z toho těží dekadentní požitky. Zpracování je však svébytné a scénář
má velký kinematografický potenciál.
Děj je srozumitelný a dobře vystavěn. Orientace v časoprostoru, motivacích postav a pravidlech
fikčního světa je bezproblémová.
Postavy jsou přesně vykresleny, jejich jednání je smysluplné, charaktery jsou čitelné a od sebe
odlišitelné.
Problematicky může působit Rodina Wolfů jako celek. Zdá se, jako by byla složená ze členů více
rodin.
Fiktivní svět městského státu Praha je vymyšlen dobře, odlišnsti od reálné Prahy nepostrádají
humor (obchod s rubáši a pod).

−
−

−

2

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

3

4

Tvůrci záměrně pracují s proměnou světa v závislosti na tom, jak se mění dnešní terminologií
řečeno epidemiologická situace.
Stylistické prostředky jsou dobře promyšleny a filmová technologie i princip filmových triků jsou v
souladu s atmosférou příběhu. Ač se jedná o nákladnější technologii, ve výsledné atmosféře se
zúročí. Podivný staromilský a zároveň dekadentní svět je pro filmovou technologii jako stvořený.
Minimalizace digitálních triků je v tomto případě téměř nutností.
Projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy.

Z přiložených materiálů je zřejmé, že všichni tvůrci pracují se shodnou představou o výsledném
tvaru. Tvůrci jsou dostatečně zkušení pro realizaci takto náročného díla.

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

Projekt má mezinárodní ambice a není vyloučeno, že se je podaří naplnit.

−

Pro českou kinematografii by mohl být přínosný návrat k esenciální filmové řeči ala Kadár - Klos,
Herz a další.

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

−
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Informace jsou dostatečné k posouzení projektu. Rozpočet je úměrný náročnosti natáčení a
využití technologie 35 a 16 mm filmu. 45 natáčecích dní odpovídá náročnosti a délce scénáře.
Financování stojí na vstupech SFK a zahraničních audiovizuálních fondů a české a slovenské
televizi. Vzhledem k látce, která není vázána výlučně na české prostředí, je to realistická
strategie.
Profil žadatele odpovídá záměru projektu.

Expertní analýza
Název projektu

Mor

Evidenční číslo projektu

4237-2021

Název žadatele

Unit and Sofa Praha

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

26. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je druhotina režiséra Jana Těšitele (David, 2015) a debutující scenáristky Milady
Těšitelové a producentky Julie Žáčkové. Projekt je sice staršího data a byl ve vývoji už roku 2017, nicméně
nynější verze je zjevně aktualizována dle současné pandemické a politické situace: je koncipována na
pomezí katastrofického dramatu, rodinné tragédie a společenská alegorie a zahrnuje různé motivy od
xenofobie a prospěchářského cynismu až po babišovskou státní firmu, ministra Kočku a marketingové heslo
„spolu to zvládneme“.
Jde o projekt s vysokými ambicemi a společenským étosem, scenáristické zpracování je ale nezralé,
prvoplánové, neústrojně sestrojené z různorodých kousků a nejisté v dramatickém řešení. Je zřejmé, že
scénář je ušit horkou jehlou, přitom má jít již o šestou verzi: postrádá přesvědčivou dějovou a
psychologickou konstrukci, leccos naznačuje, ale málo poskytuje, je tu cítit vůle k neotřelosti a řada dobrých,
ale málo zpracovaných vlivů. Místy scénář působí až surrealisticky, což jsou ta lepší místa a možná cesta
k působivému výsledku, horší je to tam, kde se předpokládá realistická a psychologická věrohodnost. Totéž
se týká celé umělecké koncepce, která lavíruje mezi výpravným a komorním pojetím, nejasný je záměr
použití retrostylizace a lokalizace do padesátých až šedesátých let.
Projekt je připravován jako mezinárodní film s uměleckými a festivalovými aspiracemi (na úrovni
nejprestižnějších podniků od Cannes po Benátky a Toronto). Tomu odpovídá i koprodukční model, jehož
základ je česko-slovenský (s poměrem 70 a 30%), přičemž se počítá s rozšířením o Estonsko, Rakousko a
Slovinsko. Rozpočet bezmála 50 mil. odpovídá náročnosti projektu, žádost o podporu ve výši 11 mil. (22,5%)
je přiměřená povaze projektu, nadpoloviční veřejná podpora je oprávněná kulturní náročností projektu.
Finanční plán je diverzifikovaný, míra aktuálního zajištění je ale velmi nízká (3,7%), deklarovaná jednání
s Českou televizí, která má být v rozpočtu podstatnou složkou, nejsou doložena ani vyjádřením
předběžného zájmu, vlastní podíly slovenského a estonského koproducenta nejsou doloženy, resp. v LOI
vyčísleny. Pochybuji o komerčním, resp. diváckém potenciálu filmu, k němuž se strategie hlásí (zejména
s odvoláním na atraktivní herecké obsazení), myslím, že jde o typicky menšinový film s velmi specifickými
diváckými skupinami.
Výraznou předností projektu je mladý ambiciózní tým, neotřelý záměr a precizní producentská strategie,
jakkoli producent nemá potřebné zkušenosti. Výraznou slabinou je nedostatečně ujasněná umělecká
koncepce a scénář a zatím slabé finanční zajištění. Vzhledem k tomu, že natáčení je plánováno až na léto
2022, je relativně dost času na další vývoj. Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy jak z hlediska rozvoje a
diverzifikace české produkce, tak z hlediska mezinárodní spolupráce a konkurenceschopnosti. V těchto
souvislostech a s uvedenými výhradami doporučuji projekt k podpoře.

Udělení podpory
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Doporučuji s výhradami

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)
Umělecká koncepce rozložená do jednotlivých složek (přiloženy jsou samostatné koncepce kameramana,
hudebního skladatele nebo architekta) působí velmi sofistikovaně, ale není jasné, jak budou fungovat
pospolu a jakou naraci vlastně mají vytvářet.
Režisérská explikace uvádí řadu zajímavých formálních a stylových postupů (subjektivní hlediska, velké
celky, šerosvitné kompozice atd.), ale trochu to působí jak cvičení ve filmové řeči, chybí směr a cíl, co se
přesně chce sdělit a proč právě takto?
Dle režisérské explikace je středem vyprávění rodinné, čili vztahové a psychologické drama, k tomu ale
postavy postrádají patřičně propracovaný dramatický profil a přesvědčivé motivace.
Vyprávění budí řadu elementárních logických otázek: Proč se používá středověký model městských států
jako obraz „pandemického“ světa? Proč je děj umístěn do padesátých let? Jak je možné, že ty státy-světy
jsou informačně izolované a přitom se používají soudobé civilizační technologie? Jaká je „obchodní“ logika
Klaudie, která draze vykupuje a levně prodává „rubáše“? A proč to vlastně dělá? Proč mají postavy tak
jednostranné, až groteskně zveličené patologické rysy (démonická Klaudie, posedlý Jan, nepoužitelný
otec)? Proč zmizela matka? Máme se dívat na modelové odcizené drama - na Kafku s Orwellem a
Juráčkem, nebo máme s postavami něco prožívat? Atd. Atp.
Na nejasnost pojetí ukazuje také záměr komerčně využít atraktivní herecké obsazení, které ale příliš neladí
se snahou o sugesci svébytné „reality“.
Projekt má nepochybně značný potenciál, jeho stávající umělecká forma ale zaujme spíše zajímavými
jednotlivostmi a poněkud svéhlavými postupy než organickou poetikou. Ve výsledku přináší poměrně
jednoduché sdělení ve značně spletitém provedení.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrci sice nemají potřebné zkušenosti, nicméně mají výrazný potenciál a lze předpokládat, že jsou
schopni projekt uskutečnit.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt představuje přinejmenším v domácím kontextu žánrovou inovaci. Je koncipován jako
mezinárodní umělecký a festivalový film, lze předpokládat, že tuto ambici naplní, jakkoli sporný může být
výsledek.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Slabé finanční zajištění představuje rizikový faktor.
Žadatel sice nemá potřebné zkušenosti (na poli hrané kinematografie a mezinárodních koprodukcí
nevykazuje zatím žádný dokončený projekt), nicméně profil společnosti odpovídá projektu a především
producentská strategie je profesionálně propracovaná, racionalizovaná a sebevědomá, lze předpokládat,
že žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.
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Oceňuji záměr natáčet na filmový materiál 35 mm. Oceňuji, že se produkce hlásí k zásadám udržitelného
natáčení.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

V korunách stromů je klid

Evidenční číslo projektu

4238-2021

Název žadatele

Sirius Films Manual s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost Sirius Films Manual s.r.o. žádá o dotaci na výrobu druhého hraného celovečerního filmu
režiséra Michala Hogenauera pod názvem V korunách stromů je klid. Scénáristé tohoto projektu jsou
spisovatel Marek Šindelka a režisér Václav Kadrnka. Kadrnka původně zamýšlel, že by sám projekt režijně
realizoval, ale pak se rozhodl producentsky jej delegovat na Michala Hogenauera, který debutoval v roce 2019
filmem Tiché doteky. Ústřední trojici tvůrců pak doplňuje dramaturgyně Barbora Námerová.
Projekt V korunách stromů je klid byl už Státním fondem kinematografie podpořen v rámci výzvy na literární
přípravu v roce 2017.
Bude se jednat o česko-slovenskou koprodukci a realizace odhadovaných 30 natáčecích dnů by měla
proběhnout na podzim 2021. Výsledkem by měl být 90minutový film, který je postaven na festivalové
exploataci následované lokální kinodistribucí v artových a jednosálových kinech, se kterou mají
Kadrnková/Kadrnka i Hogenauer díky svým předcházejícím projektům adekvátní zkušenosti.
Rozpočet celovečerního hraného filmu V korunách stromů je klid se řadí k těm levnějším a struktura
financování je postavena na podstatné veřejné podpoře, bez které logicky nemůže tento typ filmů vznikat, ač
je v tomto případě obohacen žánrovými prvky. Žadatel nespolupracuje s Českou televizí jako koproducentem,
jak tomu u většiny obdobných projektů bývá a tento zdroj supluje potenciální spoluprací s veřejnými
regionálními fondy (individuální dotace Pardubického kraje, Prague Film Fond). Financování projektu je
založeno na synergii obdržení podpor na výrobu u obou národních fondů (ČR a SR), aby se pak požádalo u
fondu Eurimages.
Žádost je podána kompletní a je srozumitelná. V žádosti se pouze objevuje několik menších nejasností,
které rozvedu v podrobné analýze této žádosti o podporu,
Doporučuji projekt výroby V korunách stromů je klid 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 (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je podána kompletní a drobné formální nedostatky (chybějící podpis jednatele české produkční
společnosti v deal memu se slovenským koproducentem a část žádosti Dramaturgická explikace je podivně
uvedena jako „Čestné prohlášení o autorství dokumentů přiložených k žádosti o podporu kinematografie“)
nekomplikují správné posouzení žádosti.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Výroba filmu V korunách stromů je klid je plánována jako dvoustranná koprodukce České republiky (75 %) a
Slovenska (25 %).
Slovenský koproducent Silverart, s.r.o. plánuje vstoupit do projektu vlastním finančním vkladem (200.000,-)
a měl by zajistit úspěšnou žádost o výrobní podpoře u slovenského Audiovizuálneho fondu a finanční podporu
slovenské televize veřejné služby RTVS.
Český žadatel pak vstupuje vlastním finančním a věcným vkladem (2,7 %). Dalšími soukromými zdroji
financování je věcné plnění společnosti Barrandov postprodukce a.s. v rámci zvukové a obrazové
postprodukce filmu, rozjednaný předprodej práv s televizní společností HBO a příslib distribuční společnosti
CinemArt a.s. o zajištění české a slovenské distribuce. Žadatel předkládá LOI od této společnosti, nicméně
v tomto příslibu spolupráce není zmíněna minimální garance, kterou žadatel uvádí ve finančním plánu, a proto
je adekvátní výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti 6,49 % - ne jak uvádí žadatel 7,03 %.
V popisu projektu je ještě zmíněna spolupráce se společností Synergia Film s.r.o., ta však ve finančním plánu
nefiguruje a v žádosti není nijak blíže forma této spolupráce vysvětlena. Podstatnými zdroji jsou pak lokální
veřejné zdroje: individuální dotace Pardubického kraje, Prague Film Fond a zejména Státní fond
kinematografie (38 % financování filmu).
Obě dotace z národních fondů (Státní fond kinematografie, Audiovizuálný fond) jsou pro financování projektu
kruciální i ve vztahu k potenciální žádosti k evropskému fondu na výrobu Eurimages, o který plánuje žadatel
v dubnu 2021 žádat. Pokud bude jedna z žádostí u národních fondů neúspěšná, tak de facto padá možnost
projekt v tomto roce úspěšně zafinancovat.
Oproti tomu žádost u Kreativní Evropy – MEDIA není tak významná, ač je samozřejmě důležitá. Je do jisté
míry neobvyklé žádat v rozmezí několika měsíců o obě formy podpory evropských veřejných fondů, jak to
prezentuje producent v této žádosti. Potenciální podpora od Kreativní Evropy je totiž spojena spíše s fází
vývoje projektu. Navíc je otázkou, kdy bude aktuálně vypsaná výzva, protože ke schválení návrhu nového
programu Kreativní Evropy na období 2021-2027 mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU došlo
teprve v polovině prosince 2020.
Rozpočet pak odpovídá proporčně ve svých položkách levnému artovému filmu.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Harmonogram výroby projektu je synergicky nastaven na obdržení obou podpor výroby filmu od národních
fondů, aby se pak mohlo žádat o podporu výroby u evropského, tak aby se na podzim 2021 realizovalo 30
natáčecích dnů.
Producentská strategie vychází z vyzkoušených modelů šíření dřívějších filmů obou autorských osobností
(Hogenauer, Kadrnka) jako byla exploatace filmů Křižáček, Tiché doteky. Je však otázkou nakolik je tato
ověřená forma šíření artového filmu nadále udržitelná v dříve nastavených pravidlech, neboť aktuální vlna
pandemie významně ovlivňuje divácké návyky i zavedená pravidla mezinárodního filmového průmyslu. Bude
zajímavé sledovat, zda nedochází k podstatné změně diskurzu zejména pro exploataci audiovizuálních děl,
ale domnívám se, že tvůrci tohoto snímku jsou schopni na tyto nové a zatím blíže neznámé výzvy flexibilně
reagovat.
Cílem žadatele je prostě uvést film v mezinárodní premiéře na prestižním filmovém festivalu od druhé poloviny
roku 2022 a k podpoře tohoto cíle volí i prezentaci projektu na dvou workshopově/prezentačních fórech v roce
2021: tj. Sofia Meetings a Czech Film Springboard. Následovat pak bude národní kinodistribuce s
návštěvností maximálně několika tisíc diváků.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Sirius Films Manual s.r.o. byla založena producentkou Simonou Kadrnkovou a
společnost byla zapsána od Obchodního rejstříku 20.8.2020. Jedná se o společnost, která má rozšířit aktivity
produkční společnosti Sirius Films s.r.o., která se věnuje výrobě výhradně autorských filmů režiséra a
jednatele této společnosti Václava Kadrnky.
Manželé Kadrnkovi se rozhodli v rámci této společnosti věnovat produkování prvních a druhých filmů autorsky
zaměřených umělkyň a umělců. Druhý celovečerní film režiséra Michala Hogenauera má být prvních z nich.
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Expertní analýza
Název projektu

V korunách stromů je klid

Evidenční číslo projektu

4238-2021

Název žadatele

Sirius Films Manual

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová
Datum vyhotovení

12. 1. 2121

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Třicátník M si na letišti všimne podezřelého snědého cizince. Zdá se mu, že ho muž sleduje i po příletu,
a má čím dál větší pocit ohrožení. Ten vyústí až do domnělé nebo reálné paranoie, která může mít
tragické následky. Projekt s propracovanou koncepcí a přesvědčivým moodboardem se hlásí
k evropskému autorskému kinu a je určen spíše poučenému artovému divákovi. V domácím kontextu
se jeví jako výjimečný, výrazným vizuálním stylem a minimalistickým způsobem vyprávění přináší do
domácí tvorby potřebnou inovaci. Příběh by se mohl odehrávat v kterémkoli současném evropském
městě a jeho hrdina by mohl být jakékoli národnosti. V tomto ohledu je látka velmi univerzální, stejně
jako její poselství.
Projekt vznikl podle námětu Václava Kadrnky, jenž oslovil Michala Hogenauera, aby se ujal režie, což
se jeví jako dobrá volba. Hogenauer má slušnou mezinárodní reputaci, už jeho středometrážní film
Tambylles byl uveden v Cannes a celovečerní debut Tiché doteky byl promítán na řadě mezinárodních
festivalů, kde získal i několik ocenění. Tvůrčí tým je složen z relativně mladých, ale už zkušených
profesionálů, kteří generačně souzní s režisérem.
Žadatel Sirius Films Manual předložil propracovaný materiál jak po stránce produkce a financování, tak
po stránce distribuce a marketingové strategie. Projekt má být česko-slovenskou koprodukcí se
čtvrtinovým podílem už potvrzeného slovenského partnera. Relativně nižší rozpočet vychází
z předešlých zkušeností žadatele i režiséra. Finanční strategie je promyšlená a realistická, založena na
více zdrojích, zatím je nicméně potvrzeno pouze několik menších vkladů. Požadovaný příspěvek tvoří
37,8% rozpočtu. Potvrzen je český i slovenský distributor (Cinemart).

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)
Třicátník M si na letišti všimne podezřelého snědého cizince, který má konflikt s pracovníky ostrahy.
Zdá se mu, že ho muž sleduje i po příletu a má čím dál větší pocit ohrožení. Ten vyústí až do domnělé
nebo reálné paranoie, která může mít tragické následky. Enigmatický projekt s otevřeným koncem se
hlásí k evropskému autorskému kinu a používá jazyk moderní evropské kinematografie, a to už ve
scénáři, v samotném způsobu vyprávění. Označit ho žánrově jako thriller je poněkud zavádějící, když
už tak by mu sedělo spíš označení psychologický thriller. Jedná se ale v podstatě o artový snímek,
který je jistým způsobem existenciální, odcizený, a evokuje – v modernější podobě – díla Franze
Kafky nebo Michelangela Antonioniho. Hlavní hrdina, označený pouze písmenem M jako zeměměřič
K v Kafkově Zámku je zřejmě záměrně podobně abstraktní postava. Zapadá to do celkové koncepce,
pouze to poněkud znesnadňuje divácké ztotožnění se s hlavní postavou, která působí příliš neživotně
a bezkrevně. Snímek je ale určen spíše poučenému artovému divákovi, který místo primárně
působících emocí hledá něco jiného. Předložený moodboard poukazuje na formálně zajímavou
vizuální stránku s propracovanou koncepcí. V domácím kontextu se projekt jeví jako výjimečný,
poučený současnou světovou kinematografií, s vysokými uměleckými a mezinárodními ambicemi.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt vznikl podle staršího námětu autorského režiséra Václava Kadrnky, jenž ovšem oslovil
režiséra Michala Hogenauera, aby se ujal režie. Na scénáři se s Kadrnkou podílel také spisovatel
Marek Šindelka, absolvent scenáristky a dramaturgie na FAMU. Režisér Michal Hogenauer má dobrou
mezinárodní reputaci, už jeho středometrážní film Tambylles byl uveden v Cannes a jeho celovečerní
debut Tiché doteky byl promítán na řadě mezinárodních festivalů, kde získal i několik ocenění. Na
projektu chce spolupracovat opět s holandským kameramanem svého debutu. Tvůrčí tým je složen
z relativně mladých, ale dostatečně zkušených profesionálů, kteří generačně souzní s režisérem.
Někteří z nich s ním už v minulosti spolupracovali.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Příběh filmu by se mohl odehrávat v kterémkoli současném velkém západoevropském městě a jeho
hrdina by mohl být jakékoli národnosti z tohoto regionu. V tomto ohledu je látka velice univerzální,
stejně jako její poselství o ohrožení jak individuálním, tak obecném. Portrét hlavní postavy je také
koncipován velmi univerzálně, dochází dokonce až téměř ke ztrátě identity. Z tohoto hlediska má látka
silný zahraniční přesah. Svým zpracováním se řadí k modernímu evropskému filmu a vymaňuje se
z lokálního pojetí. Výrazným vizuálním stylem a minimalistickým způsobem vyprávění přináší do
domácí tvorby potřebnou inovaci.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je společnost Sirius Films Manual režiséra a producenta Václava Kadrnky a producentky
Simony Kadrnkové. Původním záměrem bylo zajištění financování autorských děl Václava Kadrnky,
ten se ale postupně rozrostl. Žadatel předložil propracovaný materiál jak po stránce produkce a
financování projektu tak po stránce distribuce a marketingové strategie. Pouze širokospektrální
divácká skupina 18-60 uvedená jako primární je poněkud přeceněná. Projekt má být československou koprodukcí se čtvrtinovým podílem slovenského partnera, jenž je už potvrzen. Rozpočet
18,5 mil je poměrně nízký, vychází ale z předešlých zkušeností žadatele i režiséra, jenž je schopen
pracovat s malým štábem, a je i vzhledem k charakteru filmu akceptovatelný. Finanční strategie je
promyšlená a realistická, založena na více zdrojích, zatím je nicméně potvrzeno pouze několik
menších vkladů, které úhrnem představují cca 6% rozpočtu. Vzhledem k reputaci žadatele i režiséra je
zde ale reálná šance obdržet například podporu programu MEDIA nebo Eurimage. To samé lze říct i o
festivalových ambicích. Fond podpořil už literární vývoj projektu. Požadovaný příspěvek ve výši 7 mil
Kč tvoří 37,8% rozpočtu. Potvrzen je český i slovenský distributor (Cinemart). Žadatel předložil také
propracovaný kalendář dalších aktivit se začátkem natáčení plánovaný na září 2021. Jeho součástí je
účast projektu na 2 koprodukčních fórech, kde chce žadatel najít také sales agenta. Žadatel uvádí
aktivity, kterými chce uplatňovat metody udržitelného filmového natáčení.
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Expertní analýza
Název projektu

Otel Prague

Evidenční číslo projektu

4239-2021

Název žadatele

Screenplay By s.r.o.

Název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Štern

Datum vyhotovení

23.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Naďa je Ukrajinka, která odešla za prací do Čech. Pracuje zde už 11 let. Vede ubytovnu s honosným
názvem Hotel Prague, jehož první písmeno už řadu let nesvítí. To jenom ilustruje zanedbanost ubytovny
hrající si na hotel. Naďa sní sen o tom, že jednou z ubytovny udělá regulérní hotel, všechny peníze, které
vydělá investuje do té ruiny. Její syn Tomáš mezitím dospěl a jako Volyňský Čech si zažádal o české
občanství, protože chce uniknout odvodu do armády - Ukrajina vede válku se separatisty. V zařízení pro
imigranty poznává Galinu, která je v Česku ilegálně.
Když Tomáš dorazí za svojí matkou, tak zjistí, že realita je o dost drsnější, než si představoval. Hotel není
hotel, ale ubytovna žijící z ubytování ilegálních migrantů. Matka je drsná žena prošlá tvrdou školou byznysu
provozovaného na hraně zákona. Nezná slitování s nikým, ani se svým synem. Dohodnou se, že Tom jí
pomůže s provozem ubytovny. Jejich spolupráce a soužití je od začátku plné konfliktů a nedorozumění.
Navíc Tomáš chce splnit přání babičky, která si přála být pohřbená v Čechách na místě, kde prožila krásný
čas. Tomáš ale neví, kde přesně to místo je, zná ho jen z hrubého popisu, potřebuje sehnat lidi, kteří
babičku znali a kteří vědí, kde žila. Nadě se to jeví jako zbytečná starost, která jim bude brát čas. Nechápe,
proč Tomáš takovou zbytečností ztrácí čas.
Na Tomáše se obrátí Galina, která přišla o ubytování a je v nouzi. Tomáš jí ubytuje, což Naďu rozzuří. Proč
jí pomáhá, má se starat o sebe a Naďu, o vlastní zájmy, sami žijí všelijak, nemají kapacitu ještě pomáhat
dalším. Ale Tom si za tím stojí, Galina se mu líbí, získává k ní vztah. Za ubytování Galiny zaplatí tím, že ručí
svým příjmem z relokační podpory od státu za dluhy matky vůči jejímu šéfovi a polomafiánovi Milanovi.
Tomáš si bez vědomí Nadi půjčí její auto a jedou s Galinou na výlet do Prahy. Zde prožijí krásný den a
večer, bohužel ráno auto nejde nastartovat. Musí pro ně přijet naštvaná Naďa.
Spolu se pak vypraví na Festival zahraničních Čechů. Tomáš zjistí, že Naďa mladé Ukrajinky lanaří na
fiktivní modelingový casting, který slouží Milanovi k natáčení porna. Naďu napadne rozzuřený otec jedné z
dívek, Tomáš jí brání, dojde k potyčce. Tomáš ale ví, že otec je v právu. S Naďou se pohádají. Jak může
takhle klesnout, zlobí se Tomáš. Naďa říká, že to dělala všechno pro něj. Já jsem nic z toho nepotřeboval,
říká Tomáš, jediné, co jsem chtěl, abys byla se mnou. Hádka byla důležitá, protože mezi nim pročistila
vzduch.
Tomáš přijede zpět na ubytovnu, jde hned za Galinou, hledá jí v Oteli na pokoji, ale najde tam jen vizitku od
fiktivní modelingové agentury. Myslí si, že v tom má prsty Naďa, běží za ní, ale ta o ničem neví. Tomáš běží
do bytu, o němž ví, že sloužil k těmto účelům a který předtím uklízel. Tam nachází nahou Galinu v posteli se
Šarkim, ale není tam kvůli pornu, spí se Šarkim jen tak. Galina si balí věci a odchází, Tomáš se jí zoufale
snaží zadržet, marně.
Tomášovi se nakonec podaří najít místo, kde si babička přála být pohřbená. Je to vyschlý rybník, spolu s
Naďou se brodí bahnem doprostřed, kde je aspoň trochu vody. Tam vysypou popel.
Tomáš stojí s Naďou před hotelem a jednoduše rozsvítí H v názvu hotelu, je to jen pokažený spoj v
elektrickém vedení. Otevírá se nová kapitola jejich života?
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Silnou stránkou projektu je scénář, který až na drobnosti drží pohromadě, je to ucelený silný příběh matky a
syna, kteří v drsných podmínkách světa lidí druhé kategorie bojujících o každou drobnost jako o život najdou
nejen cestu k sobě, ale i své místo ve světě. Dialogy jsou přirozené, vtahující, děj spěje nenásilně k
závěrečné katarzi. Projekt je v dobrém smyslu angažovaný, nenechá nás na pokoji, klade otázku, jak se my
postavíme k lidem druhé kategorie žijícími mezi námi.
Překvapivé je obsazení hlavní role herečkou, která dosud hrála jen episodní role v seriálu (byť prestižním) a
v několika filmech. Tady bych viděl možnou slabinu projektu. Určitou slabinou je i to, že scénář nemá
klasický dramatický oblouk, je spíše sérií scén a událostí, jejichž společným jmenovatelem je boj o přežití
lidí, kterým svět nic nedaruje.
Celkově hodnotím projekt i jeho připravenost pozitivně a doporučuji ho k podpoře.

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)
Téma projektu je silné, děj příběh je srozumitelný a soudržný. Látka je svým způsobem originální, protože
zpracovává problematiku Volyňských Čechů, jejichž začleňování do naší společnosti není zdaleka tak
jednoduché, jak by se zdálo ze zpráv v médiích. Projekt má jasné morální poselství: existence lidí druhé
kategorie je nepřijatelná.
Žánr scénáře je psychologické drama se společenským přesahem. Příběh v rámci žánru funguje dobře.
Expozice je dle mého příliš dlouhá, stálo by za úvahu jí zkrátit a dřív k sobě dostat syna s matkou.
Scénář obsahuje dostatek konfliktů a překážek, které musí hrdinové zdolat, aby byl příběh dramatický.
Nicméně konflikty nestupňují dramatičnost a nebuduje se žádný dramatický oblouk. Jde spíš o to, že
hrdinové jsou trvale v hraniční situaci, což vytváří trvalé napětí a není třeba ho budovat stupňováním
konfliktů. Osobně mi skutečnost, že scénář nemá klasický dramatický oblouk nevadí. To, co je ve hře,
obnovení vztahu matky se synem, se nezrodí v nějakém dramatickém konfliktu, ale prostě se postupně
stane, což je v pořádku.
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Obě hlavní postavy se vyvíjí a mění se. Naďa zjišťuje, že být tvrdá samo o sobě nestačí, protože to zajistí
jen přežití mezi vlky, ale nikoli osobní štěstí. Tomáš chce být správným člověkem, ale hned u prvního
člověka, na němž mu nejvíc záleží - Galina, zjistí, že tak jednoduše to v životě nechodí. Snad přece jen
okouká něco ze žraločí povahy své matky, aby stále neprohrával díky své naivitě. Matka se synem si mají
navzájem co dát, a to je podstatným tmelem příběhu.
Ve filmu neexistuje postava antagonisty a ani nemusí, antagonistou oběma hlavním hrdinům je nelítostný
svět, v němž musí obstát. Tento svět se postará o to, aby se i nejprostší věci změnily v drama.
Oba hrdinové se pohybují jednak na cestě k sobě a jednak na cestě obstát v drsném světě. Obstojí, pokud
se vzájemně najdou. Film končí ve chvíli, kdy to vypadá, že jim to došlo. I to je dost vzhledem k tomu, jaké
překážky museli překonat.
Hlavní zápletka - najdou k sobě matka se synem cestu? - je jasná a pochopitelná. Příběh je uvěřitelný.
Dialogy jsou přirozené, scény jsou vybudovány přesně a plasticky, ženou příběh dopředu.
Vyprávění příběhu je prosté, bez nutnosti velkého vizuálního ozvláštnění, plánované snímání scén kamerou
z ruky, s převahou detailu a výtvarně rozostřeným pozadím zvyšujícím pocit, že hrdinové jsou zaseknuti
uvnitř svého světa, je dobře zvolené.
Film může sklízet úspěchy na festivalech, méně už v kinech. Bohužel tato tematika není mezi diváky
multikin příliš oblíbená. Přesto je důležité takový film natočit.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisérem, producentem a spolu scénáristou projektu je Zdeněk Viktora, který má za sebou dva
celovečerní filmy (Miss Hanoj, Raluca). Scénárista Marek Grajciar a kameraman Aleš Hart dlouhodobě
spolupracují se Zdeňkem Viktorou. Režisér i spolu scénárista mají k látce osobní vztah, mají za sebou
rozsáhlý průzkum situace Volyňských Čechů, režisér má rodinnou zkušenost s touto problematikou, což
všechno je důležitý předpoklad úspěšné realizace filmu.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma filmu je významné pro českou kinematografii, jde o důležité společenské téma, méně už pro
zahraniční kinematografii vzhledem k velkému počtu filmů s obdobnou tematikou.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Daný projekt je realizovatelný s ohledem na
rozpočet a s předloženou strategií. Žadatel je schopen projekt zrealizovat.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Otel Prague

Evidenční číslo projektu

4239-2021

Název žadatele

SCREENPLAY BY

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

19. 1. 2121

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt je pohledem na ukrajinskou minoritu, jednu z největších v ČR. I když jsou hlavní protagonisté
potomci volyňských Čechů, jsou u nás vnímáni jako cizinci na nižších stupních společenského
řebříčku, kteří musí bojovat o přežití. Už tímto zaměřením je projekt přínosný. Dalším kladem je jeho
zpracování: silné rodinné drama o nelehkém sbližování dospívajícího syna s dlouho nepřítomnou
matkou. Scénář charakterizuje pečlivý sběr materiálu, autenticita, smysl pro detail a velice dobrá
znalost prostředí, přidanou hodnotou je empatie s hlavními postavami a především schopnost vyvolat
silné emoce. Autoři se vyhýbají jakýmkoli klišé, postavy jsou velmi dobře napsané, vývoj vztahu obou
hlavních hrdinů je zobrazen přesvědčivě a citlivě. Působivé je i tristní prostředí, ve kterém se pohybují.
Projekt vyplňuje jistou mezeru mezi dvěma trendy v české kinematografii: není ani divácky podbízivým
mainstreamem, ale ani elitářským art housem. Vážné drama má širší divácký potenciál, prosadit se ale
může i v zahraničí.
Předešlý snímek Miss Hanoi režisérsko-autorské dvojice Viktora – Grajciar byl sice primárně
detektivkou, přiblížil ale divákům život vietnamské minority v ČR a dokázal její zástupce přilákat i do
kin. Na tento trend může předložený projekt navázat směrem k ukrajinské minoritě.
Projekt byl podpořen jak ve fázi scenáristické přípravy, tak i ve fázi komplexního vývoje, přičemž byl
paralelně vyvíjen ve dvou workshopech. Žadatelem je společnost, kterou založil Zdeněk Viktora, jenž je
zároveň spoluscenáristou a režisérem projektu. V společnosti vznikly 2 jeho předešlé filmy, Raluca a
Miss Hanoi, a lze očekávat, že i tento projekt s relativně low budgetovým rozpočtem a realistickou
strategií financování bude úspěšně zrealizován.

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)
Naďa (37) odjela před 11 lety za prací z Ukrajiny do Čech. Pracuje jako správkyně hotelu, jenž má svá
nejlepší léta za sebou a slouží jako ubytovna pro ukrajinské dělníky. V době, kdy na Ukrajině vypukne
válka, přijíždí do Čech se skupinou volyňských Čechů také její syn Tomáš, kterého 10 let neviděla. Za
tu dobu se syn s matkou naprosto odcizili. Budou ale muset najít cestu k sobě.
Projekt je pohledem na ukrajinskou minoritu, která je jednou z největších v ČR. I když jsou hlavní
protagonisté potomci volyňských Čechů, jsou u nás vnímáni jako cizinci na nižších stupních
společenského řebříčku, kteří musí bojovat o základní přežití. Už tímto zaměřením je projekt přínosný.
Dalším kladem je jeho zpracování: silné rodinné drama o nelehkém sbližování dospívajícího syna
s dlouho nepřítomnou matkou. Scénář charakterizuje pečlivý sběr materiálu, autenticita, smysl pro
detail a velice dobrá znalost prostředí, přidanou hodnotou je empatie s hlavními postavami a
především schopnost vyvolat silné emoce. Autoři se vyhýbají jakýmkoli klišé, postavy včetně těch
vedlejších jsou velmi dobře napsané, vývoj vztahu obou hlavních hrdinů je přesvědčivý a citlivě
zobrazen. Působivé je i tristní prostředí, ve kterém se pohybují. Režijní explikace je konkrétní a
přesvědčivá. Předešlý snímek Miss Hanoi režisérsko-autorské dvojice Viktora – Grajciar byl sice
primárně detektivkou, přiblížil ale divákům život vietnamské minority v ČR a dokázal její zástupce
přilákat i do kin. Na tento trend může předložený projekt navázat ve směru k ukrajinské minoritě.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér a scénárista Zdeněk Viktora (u projektu figuruje také jako jeho producent), původním
vzděláním scénárista debutoval jako režisér v roce 2014 snímkem Raluca. Druhý celovečerní film
Miss Hanoi napsal Viktora společně se scenáristou Markem Grajciarem, jenž má ve vývoji / výrobě
další dva hrané snímky. Viktora s ním spolupracuje i na scénáři předloženého projektu. Zajímavým
detailem je, že Grajciar je zároveň režisérem roztočeného dokumentu o přesídlení volyňských Čechů
do ČR, jenž vzniká v produkci žadatele. Tím se dá vysvětlit neobvykle dobrá znalost tématu. Osobní
vztah k látce má režisér Viktora, jehož dědeček patřil také k volyňským Čechům. Tvůrčí tým bude
zčásti složen z lidí, se kterými režisér už spolupracoval na předešlých projektech (např. kameraman).
Stranu slovenského koproducenta v něm doplní výtvarník a hudební skladatel, oba s vysokou
reputací. Z Ukrajiny, odkud pochází další koprodukční partner, budou představitelé hlavních i několika
epizodních rolí. Během workshopu Meetpoint se projektu jako dramaturg ujal zkušený filmař Ivo
Trajkov, jenž v této funkci zůstal i v dalších fázích vývoje.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Snímek Projekt vyplňuje jistou mezeru mezi dvěma trendy v české kinematografii: není ani divácky
podbízivým mainstreamem, jenž se bez humoru neobejde, není ale ani elitářským art housem, jenž
sice najde uplatnění na zahraničních festivalech, v distribuci ale osloví jen úzkou skupinu cinefilů.
Vážné drama má širší divácký potenciál, prosadit se ale může i v zahraničí. V tomto smyslu ukazuje
projekt další možnou cestu, jakou se český film může ubírat. Autoři se netají inspirací filmaři jako
například bratři Dardennové, jejich ambice ale nejsou v tomto směru přehnané.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
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Projekt byl podpořen jak ve fázi scenáristické přípravy, tak i ve fázi komplexního vývoje. Mezitím došlo
k práci na scénáři ve dvou workshopech, Meetpoint a ve scenáristickém Inkubátoru. Žadatelem je
společnost SCREENPLAY.BY, kterou založil Zdeněk Viktora, jenž je zároveň spoluscenáristou a
režisérem předloženého projektu. V společnosti vznikly 2 jeho předešlé filmy, Raluca a Miss Hanoi.
Rozpočet ve výši 15,2 milionů Kč není předimenzovaný, film ale lze tímto více-méně low-budgetovým
přístupem realizovat. Projekt bude koprodukcí mezi ČR, SK a Ukrajinou, přičemž 15% podíl obou již
potvrzených zahraničních partnerů je rozumný. Finanční strategie je realistická a je založena na více
zdrojích. Potvrzen je vklad domácího koproducenta - českého postprodukčního studia i jednoho
sponzora. Žadatel chce žádat o podporu Pražský filmový fond a do projektu vkládá své honoráře i
producentskou fee. V jednání je spolupráce s ČT. Český distributor ani world sales agent nejsou
zatím potvrzeni, Aerofilms respektive New Europe Film Sales jsou ale dobrou volbou. Potenciál
projektu je střízlivě odhadnutý, nicméně distribuční a marketingová strategie by mohly být více
rozvedeny. Premiéra na festivalu v Karlových Varech je dobře zvolená možnost, ale ambice zkusit
také Berlinale není nerealistická. Harmonogram s dokončením filmu na začátku roku 2023 je
akceptovatelný.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Highlight

Evidenční číslo projektu

4240-2021

Název žadatele

Endorfilm

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
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O podporu žádá celovečerní hraný film scénáristy a režiséra Ondřeje Provazníka „Highlight“.
Koprodukční film Česka, Slovenska, pravděpodobně Kanady a dalšího zatím neupřesněného evropského
státu.
Zajímavý příběh dospívající Karolíny, její vztah k sestře, ke sbormistrovi.
Ambiciózní projekt, část se má odehrávat v Čechách, část v americkém městě (zamýšlen New York, možno
natočit ale v jiných podobných městech USA nebo Kanady) podle konkrétního vstupu zahraničního
koproducenta.
Realizace naplánována až na jaro 2022, tedy Žádost podána s dostatečným předstihem, tedy na samotném
začátku shánění financí.
Projekt podpořen už ve fázi Vývoje.
Na projektu se podílí podobná skupina tvůrců i štábu z úspěšného filmu „Staříci“. Producent rozvíjí jednání
na několika frontách, navazuje na předešlou úspěšnou spolupráci s Českou televizí. Rozjednané
koprodukční vstupy i dalších evropských zemí, tudíž pochopitelný záměr ucházet se o podporu Eurimages.
Výše požadované podpory ze strany českého Fondu kinematografie z říše spíše snů než skutečnosti. Tato
požadovaná částka vychází z vysokého předkládaného rozpočtu. Otázkou je, zda-li je z tvůrčího hlediska až
tak podstatné částečné natáčení v USA nebo Kanadě, což náklady logicky znásobuje.
Ostatní položky Finančního plánu v podstatě realistické a dosažitelné.
V rozpočtu by se daly rozhodně najít úspory, tento by měl projít důkladnou revizí.
Projekt k podpoře doporučuji z důvodu dostatku času na případné revize.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Předkládaný projekt se k projednání Rady Fondu dostává v optimální době. Film je v období vývoje a
příprav. Scénář se vyvíjí, probíhají jednání s potenciálními koproducenty a partnery. Rozpočet je zatím
pravděpodobně v pracovní verzi, vzhledem k jeho výši. Bude muset podle všeho dojít k určitým ústupkům
z požadavků režiséra. Tak aby mohlo natáčení opravdu začít. Producent se ale zásadní informaci dozví
v dohledné době (rozhodnutí Fondu o podpoře) a tedy bude mít dost času zmapovat situaci a zvolit další
postup. Ten se bude odvíjet od „přiklepnuté“ podpory. Jednání s dalšími partnery má v běhu, věřím, že
dojdou ke zdárnému konci.
Štáb bude upřesněn podle toho, kde se finálně bude natáčet, tady vidím možnost dalších úspor v rámci
rozpočtu.
Harmonogram celé realizace je rozložen do období 2 let, tedy dostatek času na doladění všech potřebných
záležitostí.
Kromě přemrštěného rozpočtu bez jasného opodstatnění nevidím další zásadní problémy Žádosti.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je řádně vyplněná, obsahuje vyčerpávající počet příloh.
Smlouva na scénář předložena,
Přiloženy rozsáhlé explikace zvukové, kostýmní, rovněž moodboard.
Přiložena dohoda s UPP ohledně postprodukce.
K rozpočtu přiložen komentář, který vysvětluje jednotlivé položky budgetu.
Harmonogram projektu součásí Žádosti.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Předkládaný rozpočet je na celkovou částku 45 143 049,-. Fond poskytl produkční společnosti 500 000,- na
fázi Vývoje. Zohledněno správně ve formuláři rozpočtu.
Prošla jsem podrobně celý rozpočet, včetně vlastního budgetu producentky v Movie Magicu. Oceňuji
detailní rozpad všech položek. Hledala jsem důvod, proč je celková částka tak vysoká. Přitom se jedná o
film z nedaleké minulosti (90.léta) – tady nevidím velký problém se sháněním kostýmů, rekvizit nebo lokací.
Maximálně se bude lehce v postprodukci upravovat. Příběh není nijak složitý co do výpravy. Chápu
důležitou úlohu hudby a jejího provedení. Počet natáčecích dní je opravdu velkorysý. 41 dní je dost. A ještě
k tomu již dopředu plánované přesčasy za 1.700 000,-. Druhá věc, která logicky rozpočet navyšuje je
zahraniční natáčení, přesněji v USA nebo Kanadě. Tyto dva elementy náklady enormně zvyšují. Na druhou
stranu bude z čeho ubírat, když to situace bude vyžadovat.
Finanční plán je sestaven srozumitelně. Předpokládaný příspěvek Nadačního fondu Praha ve filmu je
možná realistická, vstupy případných zahraničních partnerů rovněž. I předpokládané finance (nebo věcné
plnění) ze strany České televize je dosažitelné. V případě úspěšných jednání s evropskými partnery je i
reálná podpora Eurimages v požadované výši cca 6mil. Co je ale velmi naddimenzované, je požadovaná
výše podpory od českého Fondu kinematografie. Není třeba zmiňovat, jak se pohybují maximální udělené
podpory.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentova uvedená strategie je standardně sepsaná. Projekt byl podpořen Fondem již ve fázi Vývoje.
Část štábu má za sebou úspěšné uvedení filmu Staříci.
Harmonogram projektu je dostatečně rozvržen. Co mi není úplně jasné, je, proč je postprodukce plánována
na 12 měsíců.
Producent předkládá Žádost s dostatečným časovým předstihem, tak aby mohl případně dofinancovat
projekt z alternativních zdrojů.
Producent vyvíjí snahu sehnat další koproducenty, tak aby mohli společně žádat o podporu z programu
Eurimages.
Distribuční strategie není ještě detailněji specifikována. Logicky je na ni zatím čas a vzhledem k situaci
s covidem nikdo neví s jistotou, co se bude dít.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Endorfilm původně vznikla pod jiným názvem v roce 1999. Později dostala své
současné jméno. Participuje na výrobě zejména dokumentárních snímků. Na svém kontě má výrazné
dokumenty jako Nepoznaný (dokument o Richardu Müllerovi) nebo Nesvatbov Eriky Hníkové. V neposlední
řadě je Endorfilm nezapomenutelně spjatý se sérií dokumentů o výletech žlutými trabanty – Trabantem až
na konec světa, Trabantem z Indie až domů. Zajímavě vybíraná témata, zajímaví tvůrci.
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Expertní analýza
Název projektu

Highlights

Evidenční číslo projektu

4240-2021

Název žadatele

Endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Látka o sbormistrovi Máchovi prošla od žádosti na vývoj několika podstatnými změnami, především,
můžeme-li tedy tehdejší a aktuální materiál porovnávat, se mnohem pečlivěji vykreslují i drobnější nuance
mezi vztahy jednotlivých postav – dialogům, ale i z obecné roviny dílčí scénám, se daří vybalancovat míru
jisté společenské angažovanosti s tím, aby ve výsledku dílo nepůsobilo schematicky a černobíle. To, co
v první fázi vývoje vyznívalo jako potenciální slabina, tedy zejména závěr filmu, má nyní věrohodnější a
civilnější podobu. Snad jen využití dopisu Karolíny zavání přílišnou literárností a vzniká otázka, zda by
nebylo vhodnější najít jiný, více filmový, způsob, jak informace divákovi podat.
Celkově je však látka dobře připravena, doporučuji ji 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)
Zde jen ve stručnosti doplním a zdůrazním, že oceňuji, jak se žadatelům/tvůrcům podařilo notně ožehavou
látku zpracovat, aniž by se z toho stal film-agitka, brojící, snadno odsuzující. Přesto se přikláním i
k postřehům dramaturgyně Vlčkové, kdy by stálo za zvážení, zda ještě více/lépe nezachytit vztahy a postoje
dalších dívek ze sboru, aniž by to ale znamenalo navýšení stopáže. Nejde ani tak o další a další dialogy a
scény, dost možná pouze o režijní „dohled“, aby reakce, třebaže jen v mimice při komunikaci, dokázaly
adekvátně vykreslit/akcentovat, jak se kdo ke svému sbormistrovi staví, aby bylo čitelnější, proč se některé
dívky v budoucnu proti němu postaví, resp. nepostaví.
Zajímavý je i nápad, zda nezapracovat v závěru motiv nahrazení Karolíny jinou favoritkou, trošku tím
pozměnit či obohatit (zproblematizovat?) její motivaci, s níž vstupuje do finálního střetu se sbormistrem.
Nebude jednoduché se zcela oprostit od reálné kauzy, kterou ostatně i režisér ve své explikaci zmiňuje,
abychom totiž film jako takový chápali více jako obraz něčeho (bohužel) obecně existujícího, prostupujícího
společností, různými zaměstnáními/uskupeními. A současně si pohlídat, jak zde již padlo, aby ze všeho
nevycházela dominantně nějaká černobílá ostrakizace, ale spíše plasticky zformulovaná úvaha nad tím,
proč k takovým věcem dochází, proč a jak se k němu mohou oběti stavět, jak je to může poznamenat (v
tomto případě je pozornost zaměřená na vztah sester).
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt má již obsazeno několik klíčových profesí, jde o dobře předchystaný projekt k realizaci a lze
předpokládat, že se dočká i kvalitního výsledku.

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

Téma stále (a možná vlastně více) aktuální, s přesahem za naše hranice, potenciál tedy film má.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Nemalá část rozpočtu se plánuje pokrýt z dotace od Státního fondu kinematografie, poměrně dost vstupů je
ve finančním plánu v plánu (pravděpodobně velmi důležitý i pro další rozhodnutí bude soud Fondu), proto
zde pochopitelně existuje riziko, že se zafinancování zkomplikuje. Nicméně žádost jako taková je dobře
připravena.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Highlight
4240-2021
endorfilm
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář je inspirován konkrétním případem někdejšího sbormistra dětského pěveckého sboru Bambini di
Praga, odsouzeného svého času za sexuální zneužívání svých nezletilých svěřenkyň. Na rozdíl od dobových
mediálních soudů se však autor pokouší o pohled z opačné strany. Tedy nikoli z perspektivy předem jasného
pachatele, nýbrž z perspektivy citového prožívání oběti, přičemž i samy pojmy pachatel a oběť tu pak do
značné míry podléhají relativizaci.
To neznamená popírání společenských konvencí a zákonných norem, ale snahu o proniknutí do
psychologického a citového rozpoložení aktérů, analýzu pletiva vztahů a motivací v probouzející se citovosti
a sexualitě dítěte, která vrhá na celou záležitost mnohem rozrůzněnější světlo. A v tom je pravá role
hledajícího umění: zpochybňovat, vybízet k novému promýšlení problémů, nepodléhat předpojatosti.
Ostatně pokud by se zdálo, že se snad látka pokouší revidovat respektovaná společenská tabu, pak je tu
závěrečná třetina příběhu s odstupem patnácti let od předchozího děje. Od psychologie ještě dětí přechází
se tu do světa dospělých a náhle se role obracejí, tak jako se často v životě láska mění v nenávist a naopak.
Ale čeho si nejvíc cením, je právě otevřenost řešení vybízející k pochopení, že za všechno se platí a nakonec
jde o to, vydá-li se člověk cestou msty za křivdy skutečné či jen domnělé, anebo spíše cestou kultivace těch
lepších okamžiků vlastního života.
Ondřej Provazník je znám zejména z úspěšného režijního tandemu s Martinem Duškem, včetně společného
hraného debutu Staříci (2019). Radikalismus tohoto filmu opakuje do jisté míry Provazník i v samostatném
projektu tím, jak se dívá na problém zneužívání mladistvých jinak a jak jej chce sdělit i s průkaznou
emocionální obrazovou a hudební působivostí.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Projekt byl už podpořen částkou 500 000 Kč na vývoj, dramaturgická explikace zmiňuje tři verze scénáře i
snahu ještě dále zvýraznit sbormistrovy vztahy k děvčatům, aby se rozkryl mechanismus jeho „apetýtu“, jeho
povaha a potom i jeho ztráta zájmu o Karolínu. To všechno jsou legitimní náměty k úvaze, nejsem si však
jist, nesměřují-li k setření právě toho, co aspoň mně na projektu připadá nejzajímavější: totiž jeho
nejednoznačnost.
Pro mě hraje druhou či třetí hlavní roli v tomto příběhu hudba. Ona není jen mechanickým produktem toho,
že se děj odehrává v prostředí pěveckého sboru, ale je i jeho emocionálním motorem ve všech klíčových
okamžicích. A to nejen v okamžiku Karolíniny ztráty panenství nebo při extatickém koncertu v New Yorku,
ale třeba i při zpěvu bývalých členek sboru do mobilu pro jejich uvězněného sbormistra. Tohle všechno jsou
okamžiky, kdy emoce mluví k budoucímu divákovi bezprostředněji a ve smyslu perspektivy filmu jasněji, než
jakákoli detailnější charakterizace.
Myslím, že právě tady se nejprůkazněji projevuje postoj autora, jeho empatie a bezpředsudečnost, a
zároveň i smysl pro proměny okolního společenského klimatu, korespondujícího s proměnami povah aktérů.
Inspirace konkrétnímn případem bude nepochybně (a bohužel) do výkladu filmu silně pronikat, on sám klade
však oprávněně mnohem větší důraz na motiv soutěžení a žárlivosti dvou sester, který pak v dospělosti
dostane docela obrácené kvality.
Projekt splňuje všechny tři cíle výzvy a je připraven k dokončení vývoje a následné realizaci.
2

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

Oproti většině žádostí obsahuje tato už teď kostýmní explikaci Marka Cpina, zvukovou Juraje Mravce a
obrazovou Lukáše Miloty. Všechny svědčí o hlubokém pochopení autorova záměru a o promyšlené volbě
náležitých výrazových prostředků k jeho uskutečnění. Také v ostatních profesích se objevují zkušení a
invenční profesionálové, včetně dvou kongeniálně a zároveň atraktivně a překvapivě obsazených hereckých
rolí. Za ne úplně šťastné považuji sloučení postu dramaturgyně a střihačky filmu v jedné osobě, myslím, že
se tím projekt právě v této fázi ochuzuje o pohled z více stran.
3

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

Téma, které látka zpracovává, je nepochybně atraktivní svým ponorem do intimního pološera, chutí
zakázaného ovoce. Na druhé straně se scénář pokouší látku uchopit metaforicky a neskandálně, s jistou
nostalgií ztráty iluzí jak soukromých, tak společenských. Spolu s obrazovou sugescí dvou rozličných dob
děje a zároveň s nadčasovou emocí klasické hudby by se projekt mohl stát obecněji i nadnárodně platnou
výpovědí o lidském vyzrávání i klopýtání a zároveň chápavou sondou do společensky tabuizovaného a
někdy zas benevolentně přehlíženého problému.
4

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

Po úspěchu Staříků projevila i o Highlight už teď koprodukční zájem Česká televize, během tohoto roku chce
žadatel projekt zafinancovat jako koprodukci se SR, Kanadou a další evropskou zemí. Jeho zkušenost je
natolik rozsáhlá časově, žánrově i organizačně, že není pochyb o tom, že projekt dotáhne se zdarem do
konce. Svědčí o tom i sama žádost, vypracovaná s argumentační přesvědčivostí a zároveň v
producentském záměru realisticky zvažující všechny jeho tvůrčí potence i divácké zacílení. Jedno s druhým
se tu může dostat do nesouladu, to je však právě na tomto projektu přitažlivé: jak mainstreamového diváka
jdoucího za skandálem přemoci umělecky a neztratit zároveň publikum intelektuálnější a moralističtější. To
je výzva, jak se dnes říká...
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zlatovláska

Evidenční číslo projektu

4241-2021

Název žadatele

Three brothers, spol. s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

23. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatel připravuje natáčení výpravné pohádky na motivy K. J. Erbena. Projekt již obdržel dotaci na vývoj a
bohužel, mám pocit, že jednu vekou pohádku vytvořil producent při sestavování žádosti, zejména rozpočtu.
Nemám na mysli celkovou sumu, ke které došel, ale způsob jak se k ní dopracoval. Dokážu si představit, že
je možné vytvořit výpravnou historickou pohádku za 65 miliónů, také je možné ji natočit za 300 miliónů, nebo
za 45 miliónů, jen je potřeba, aby producent (pokud žádá fond o 14 miliónů) pořádně vysvětlit, jak k
jednotlivým částkám došel.
Předložený rozpočet, finanční plán a komentář k nim je jednou z nejslabších stránek projektu a věnuji se mu
v další části, stejně jako poněkud problematické jiné položce projektu, kterou je smlouva s budoucím
možným hlavním koproducentem.
Zlatovláska byla původně připravována (2015) pro V. Vorlíčka. Nyní se připravované realizace ujme Peter
Bebjak. Jako silnou stránku projektu mohu vnímat odvahu producenta pokračovat v tomto náročném záměru
i v době, kdy někteří zahraniční partneři momentálně projevují jistou zdrženlivost. Zkušenosti a schopnosti
žadatele v oblasti výpravných historických filmů jsou další silnou stránkou projektu.
Jsem si vědom toho, že za předloženou žádostí stojí velké množství vykonané práce, ale uvedené slabé
stránky projektu jsou důvodem, proč nemohu tento projekt doporučit k udělení licence.

Udělení podpory
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Nedoporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Nerozumím čestnému prohlášení producenta Borise Krištofa, kde prohlašuje, že je autorem námětu
připravované pohádky Zlatovláska. Smlouva L. Konášové s Three brothers, spol s r.o. z 12. 8. 2013 se o
ničem podobném nezmiňuje a naopak autorka prohlašuje, že neexistují jakákoliv práva třetích osob.
K námětu by se snad mohl hlásit maximálně K. J. Erben, kdyby byl o něco mladší.
Proč je předložen čtyři roky starý scénář? Podle zprávy producenta se na scénáři dále pracovalo.
Postrádám čestné prohlášení o soukromém vkladu producenta (žadatele) ve výši 2.000.000,2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet.
Proč je v rozpočtu sloupec A nižší než sloupec B o 1.773.605,-, když dotace od fondu na vývoj byla pouze
450.000,Proč mají konzultanti, odborní poradci a dramaturgové v rámci vývoje celkově vyšší odměnu (400.000,-)
než samotná autorka scénáře (350.000,-)?
Jak vznikne „paušál“ pro producenta za vývoj ve výši 160.914,- (Podobných paušálů je v žádosti celá řada)
Jak je možné kalkulovat „paušál“ na výrobu pilotu/ukázky/testu v celkové výši 664.284,-Kč? Navíc žádný
podobný materiál není součástí Žádosti
Proč dostane režisér za vývoj 80.000,- a kameraman 150.000,-?
Ekonomické služby v rámci vývoje jsou kalkulovány částkou 110.000,-Kč?
Hlavní účetní za 210.000,-?
Cestovní náklady v rámci vývoje, letenky a doprava dohromady 263.060,-Kč?
Které čtyři hlavní postavy mají plný počet natáčecích dnů (4 x 40fd rovná se 160fd)?
Jaké vybavení kanceláře produkce (vysílačky, kopírovací služby) pořídí producent za 200.000,- a k tomu
ještě spotřební materiál a ostatní za dalších 45.000,-?
Mohl bych ještě pokračovat, ale považuji výše uvedené za dostatečnou ukázku. Současně přiznávám, že
některé kapitoly rozpočtu jsou srozumitelné a reálné.
Finanční plán.
Proč jsou ve finančním plánu uvedeny zdroje od slovenského koproducenta ALEF v celkové výši 19 mil.,
když ve smlouvě s ním je jeho vstup do projektu stanoven na 25.120.000,-Kč?
Proč jsou zdroje od ALEF rozepsány na jednotlivé položky s odkazem na smlouvu, když ve smlouvě, která
je součástí žádosti, žádný podobný rozpis neexistuje?
Zásadní problém finančního plánu vidím v termínu uvedeném ve smlouvě s ALEF, viz dále.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Nerozumím tomu jak je možné ve smlouvě s budoucím možným koproducentem ALEF FILM, (který
má zajistit 25 mil., to znamená 40% celkových nákladů) stanovit rozhodné datum, kdy je možné od
smlouvy „beztrestně“ odstoupit na 31. 11. 2022, to je na dobu, kdy má být, podle předloženého
harmonogramu, hotovo kompletní natáčení a minimálně polovina postprodukce. Tato smlouva byla
podepsána 20. 11.2020, to je cca týden před uzávěrkou této výzvy.
Jak je možné, že v LOI od slovenské televize Markíza je uvedena jako jedna z podmínek vstupu TV do
projektu, dokončení filmu do prosince 2022, když v harmonogramu projektu je uveden možný termín
dokončení 6. 4. 2022?
20. 11. 2020 je datum uzavření, které je uvedeno na LOI TV Nova, LOI TV Markíza, LOI distributora AQS a
Smlouvy o smlouvě budoucí s ALEF Filmem; to musel být náročný den pro žadatele.
Představa žadatele o následném užití filmu (distribuce a marketing) je profesionální a odpovídá jeho
zkušenostem s pohádkou „Princezna zakletá v čase“.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Žadatel má bohaté zkušenosti s tvorbou výpravných historických filmů, zejména jako servisní společnost
pro zahraniční producenty. Žadatel také vlastní rozsáhlé materiálové zázemí pro podobnou činnost.
Společnost Three brothers, spol. s.r.o. v loňském roce uvedla historickou pohádku „Princezna zakletá
v čase“., kde vystupuje jako hlavní producent podobně jako ve filmu „Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů“.
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Expertní analýza
Název projektu

Zlatovláska

Evidenční číslo projektu

4241-2021

Název žadatele

Three brothers spol. s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lukáš Gregor

Datum vyhotovení

24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Nová adaptace klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena pochopitelně hned v zárodku vytvoří pochybovačný
dotaz: je nutné se znovu potkat na filmovém plátně s postavou Zlatovlásky? Nevystačí si tuzemská
kinematografie například se známou a oblíbenou verzí z roku 1973? Troufám si tvrdit, že po přečtení
scénáře Lucie Konášové veškerá skepse bude hledat úniku, neboť autorce se podařilo poměrně strohý
literární zdroj náležitě (a smysluplně) rozšířit. Obohatit především o hlubší vykreslení jednotlivých postav,
akcentovat ještě citelněji vývoj hrdinů, utváření vztahů, překonávání překážek, zejména pak těch, jež se
vztahují k něčemu, co bychom nazvali jako morální integrita. V neposlední řadě zde má nově své místo i
pejsek Štístko, díky němuž se látka dočkala přeci jen i veselejšího tónu, a to aniž by Štístko prvoplánově
zlehčoval, nebo zkrátka jen vyplňoval „hluchá“ místa.
Projekt by si rozhodně zasloužil finanční podporu, ať už proto, že má co říci a obohatil by portfolio českých
filmových pohádek, tak z důvodu, že si žádá přeci jen velkorysejší výpravu.

Udělení podpory

Strana 1

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)
Proč to nepřiznat. Už dlouho mě nebavilo číst scénář k filmové pohádce jako v případě Zlatovlásky. A to i
přesto, že jsem látku dobře znal z předchozích adaptací, setkal se s ní i coby čtenář. Jenže ve vyprávění
Lucie Konášové získává – troufám si říct – vůbec poprvé dostatečnou hloubku na to, aby nám pohádka
nepřinášela pouze potěchu oka (z výpravy), zábavu a napětí, ale dokázala, bez nánosu patosu a
mravokárnosti, obohacovat duši. Vlastně mě až samotného překvapilo, jak citlivě se „propašovávaly“
detaily, díky nimž se nám odhalovaly povahové rysy postav (a tedy vůbec lidí a společnosti), do situací a
dialogů. Zvláště u nich bylo to mé milé překvapení silnější – vždyť často právě u pohádek scenárista jaksi
uklouzne, píše přespříliš literárně, nebo se naopak za každou cenu snaží o modernizaci, vtip, až je z toho
křeč. Nic takového jsem v chystané Zlatovlásce (díkybohu) nepotkal. I ten Štístko, příběhová novinka,
dokáže být humorný, aniž by si o úsměv či smích okázale říkal.
Teď už tedy nezbývá nic jiného, než držet pěsti s castingem, aby tak dobře připravený scénář a dialogy
obdobně dobře vstoupily v život.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je z hlediska důležitých profesí již zajištěn a slibuje, že bude realizace ve velmi dobrých rukou.

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

I když pomineme tradici české filmové pohádky, oblibu tohoto žánru, význam má Zlatovláska už jen proto, jaké
poselství přináší a s jakou dramaturgickou pečlivostí jej podává. Věřím, že bude mít význam i pro diváky
jiných zemí.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Projekt má nemalé finanční zastoupení z jiných zdrojů, mnoho z nich je už přislíbeno, Zlatovláska tak stojí
rozhodně „zdravou nohou“ v realizaci. Vzhledem k náročnosti realizace, výpravě pohádky, by bylo
pochopitelně žádoucí, aby Státní fond kinematografie „přiklepl“ plnou, požadovanou částku.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Banger

Evidenční číslo projektu

4242-2021

Název žadatele

Shore Points

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

6.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

V podstatě se jedná o žánrový generační film - takřka road movie z raperské komunity. Novým prvkem je
myšlenka natáčení celého filmu na mobilní telefon iPhone 12 Pro Max a následné technologické zpracování
do širokoúhlého formátu - viz testy. Sympatická je plánovaná výše rozpočtu a ekologický přístup k realizaci.
V ekonomické části projektu jsem žádné problémy nenašel.
Projekt je připraven k realizaci a Žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě.

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)

– Přílohy jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
–
– Žádost lze správně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů je zdůvodnitelná.
V položce 05-01 - 2 hl. herci při 15 film. dnech - 32 film. dnů - asi zkoušky či chyba?
– Představa o financování je realistická.
– Jednotlivé potvrzené zdroje financování jsou dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt má potenciál k omezenému zajištění vícezdrojového financování ze strany sponzorů. Je škoda,
že se nedaří koprodukce s ČT, ale vysvětlení Producenta chápu.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategie je propracovaná a je vhodně zvolená pro tento typ filmu.
– Žadatel má jasnou představu o cílové skupině, distribuci i marketingové strategii.
– Časový harmonogram je zvládnutelný, v kolonkách 3,6,8,9 obráceně den/měsíc, v Žádosti správně.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli.
– Jedná se o mladou společnost s dostatečnými zkušenostmi pro dokončení tohoto projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Ošklivá mandarinka

Evidenční číslo projektu

4243-2021

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

26.01.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Celovečerní debut čínské studentky/absolventky pražské FAMU Ošklivá mandarinka (The Ugly Mandarine)
je pokusem o queer of color, žánrový „romanticko-politický“ film s mezinárodními ambicemi. Projekt byl
podpořen v minulosti Fondem ve fázi literárního i komplexního vývoje, v roce 2019 projekt získal i podporu
z programu Creative Europe MEDIA.
Scénář prošel programem Midpoint, představil se na MFF Karlovy Vary Feature Launch a následně v rámci
Connecting Cottbus co-production market.
Projekt pod dramaturgií Michala Reicha prošel několik let vývoje, vznikla krátká upoutávka a proběhlo
jednání s různými zahraničními partnery.
Producentka se v současnosti rozhodla jít cestou bilaterální česko-slovenské koprodukce se společností
Hitchhiker Cinema. Podle dikce žádosti uvádí žadatel možnost vstupu koproducenta z USA, nicméně o této
variantě v popisu projektu nejsou žádné další podrobnější informace, kromě možnosti předprodeje práv.
V žádosti jsou některé výraznější nesrovnalosti nebo nejasnosti (harmonogram natáčení již v roce 2021,
rozpor mezi licenční smlouvou a rozpočtem, nejasnost ve financování vývoje a některé jeho položky
zahrnuty do realizačního rozpočtu, výrazné navýšení rozpočtu i požadované podpory oproti minulé žádosti
atd.).
Doporučuji žadateli důkladně písemně vysvětlit před slyšením, aby případně mohla Rada tyto okolnosti a
jejich upřesnění zvážit při svém rozhodování. V případě uspokojivého vysvětlení si dovedu podporu projektu
představit, byť s ohledem na debut a rezignaci na další možné zdroje financování je výše veřejné podpory
(77%) opravdu značná.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji s výhradami

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)
Nejasnosti žádosti:
Harmonogram předpokládá natáčení v termínu květen–říjen 2021?
Nesouhlasí načasování termínu žádosti na avf.sk s termínem vyhlášení výsledků výzvy SFKMG.
Autorská smlouva uvádí odlišnou částku za scénář, než kolik deklaruje rozpočet filmu. Některé položky
z vývoje projektu zůstávají zahrnuty do realizačního rozpočtu (nejvýrazněji honorář producenta 150 tis.), ač
žadatel deklaruje ukončení vývoje (neznám termín vyúčtování předchozí podpory na vývoj).
Chybí deal memo se slovenskou koproducentkou ze společnosti Hitchhiker Cinema, ač se na něj finanční
plán odvolává.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Oproti předchozí žádosti na výrobu došlo k zdvojnásobení rozpočtu (původní žádost v roce 2018
pracovala s rozpočtem 13,437 Mio a požadovaná podpora 5 Mio) i požadované výše podpory (nyní 11
Mio). Bohužel změna oproti předchozí žádosti není nikde v popisu projektu komentována ani
zdůvodněna.
Projekt je koncipován jako bilaterální česko-slovenská koprodukce. Koproducentem by měla být společnost
Hitchhiker Cinema Barbary Janišové Fenglové, ovšem deklarované deal memo z finančního plánu není
součástí předkládané žádosti. Z komentáře k finančnímu plánu vyplývá nesoulad mezi deklarovanými
termíny financování. Uzávěrka avf.sk pro minority je 18.2.2021
Výše veřejné podpory předpokládá 77% veřejné podpory! V rámci finančního plánu je předpokládán
pouze předprodej práv pro ČT a pro USA v částkách v rozsahu 1 - 2,2% plánového výrobního
rozpočtu, producentka se v explikaci k rozpočtu velmi ostře vymezuje vůči možnosti vstupu ČT a
možnostem případné koprodukce, kterou zcela zavrhuje s argumentem zásahů ČT do vizuální kampaně
k filmu. Není jasné, zda tato argumentace není částečně pouze účelová.
Náklady na dosavadní vývoj činily 1.352.000 CZK, zahrnují deklarovaný honorář 300.000 CZK za scénář,
který je v rozporu se smlouvou a část splátek byla pouze posunuta dodatkem. Samotný výrobní rozpočet
obsahuje (mj.) honorář producenta za vývoj 150.000 CZK nebo 50.000 na výrobu storyboardu. Nikde
v explikacích jsem nenašel bližší informace o tomto záměru vyrábět storyboard ani jak by měl být
zapracován, režisérka tuto vývojovou etapu nikde neimplikuje. Vývoj by měl být dle explikace žadatele
ukončen.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Z komentáře k finančnímu plánu vyplývá nesoulad mezi deklarovanými termíny financování. Žadatelka
předpokládá podání žádosti na avf.sk v únoru 2021 - po získání dotace od SFKMG – Uzávěrka výzvy by
měla být na Slovensku 15.2.2021 a myslím, že s ohledem na termíny správního řádu nebude v té době
rozhodnutí českého Fondu známo. S tím pak souvisí i zamýšlené podání žádosti na Fond Eurimages
v červnu t.r., ovšem letošní výzva na Eurimages má uzávěrku 15. září t.r.
Harmonogramu projektu ovšem uvádí natáčení v termínech květen až říjen 2021!!!
Projekt má zajímavé úvahy o distribuční strategii, zároveň ale vykazuje jistou rozpolcenost. Primárně
samozřejmě cílí na LGBT komunitu, zároveň ale celkem oprávněně aspiruje na oslovení širšího publika
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(včetně originálních promo strategii např. spojených s čínskou tradiční kuchyní) a spolupráci
s mediálními partnery, kteří standardně spolupracují na ryze komerčních typech filmů (Impuls, Evropa 2,
iDnes). To je částečně i v rozporu s vyloučením koprodukce s Českou televizí, kde by případná mediální
a PR podpora byly rozhodně ku prospěchu distribuce i tématu samotného.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Mladá producentská společnost Analog vision vznikla v roce 2016 s ambicí propojovat svět videoher, filmů,
žánrové tvorby i distribuce. V roce 2018 dokončila celovečerní dokument „Můj neznámý vojín“ (dir. Anna
Kryvenko) a dokument Grety Stocklassa „Kiruna – Překrásný nový svět“ nebo koprodukci srbského filmu
Mother režiséra Jure Pavlovice (cena kritiků za nejlepší film z regionu na Mez. Festivalu v Bělehradě), další
snímky jsou ve výrobě.
Webové stránky žadatele nedoznaly v poslední době žádné změny, obsahují pouze loga sociálních sítí, tyto
ovšem nejsou prolinkovány ani na stránky společnosti na těchto sítích.
Toto hodnocení kreditu žadatele využívám z předchozích posudků, kde žadatel i nadále rezignoval na
informační potenciál vlastního webu přes rostoucí míru producentských zkušeností a ambicí na
mezinárodním poli.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

OŠKLIVÁ MANDARINKA
4243-2021
Analog Vision
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Marta Nováková
22. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Peripetie života jednoho cizineckého (Číňanka a Slovenka) lesbického páru
v ČR. Hlavní hrdince po neúspěšném konkurzu na místo violoncellistky v pražském
orchestru hrozí neprodloužení víza a tedy zřejmě návrat domů do Číny (jemně
řečeno ne příliš LGBT friendly země). Najde se však „úřední řešení“, ženy se
sestěhují a musí vyrobit důkazy o svém vztahu a soužití. Společně podstupují
byrokratickou proceduru, lavírují mezi svými příbuznými a známými, aby se nakonec
problém vyřešil jinak. Vztah však bohužel tuto zkoušku nevydrží.
1. Hlavní silné stránky projektu:
2.
Téma a jeho zpracování – ve smyslu queer filmů „druhé generace“, kdy se už

netematizuje samotná orientace, naopak je předkládána jako něco samozřejmého,
a řeší se každodenní život LGBT dvojic a případná sociálně-diskriminační témata.
3.
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.
Slabiny ve scénáři – vše se vyřeší samo a téměř hladce, včetně rozpadu vztahu.
6.
Prezentace projektu jako nějakého queer produktu, jehož nejvyšší kvalitou je

nikoliv téma a obsah, ale to, že je queer.
7.
8. Konečné hodnocení:

Autorka EA si je velmi dobře vědoma důležitosti takového filmu (ani ne tak pro
českou kinematografii, jako spíše pro českou společnost), umělecké kvality (zejména
scénáře) však neumožňují projekt doporučit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Téma samotné je výborné a důležité. Osudy párů, které žijí v cizí zemi, komplikované
nutností jednoho z partnerů mít vízum. S nadsázkou se dá říci, že téma by fungovalo i bez
queer motivu. Ale stejně tak by i u heterosexuální dvojice pokulhávalo zpracování
příběhu.
Určitý dramatický rozměr dává hrozba ostrakizace hlavní hrdinky po návratu domů
do Číny, a zavrhnutí dcery kvůli orientaci v případě partnerky protagonistky. Ale jinak vše
probíhá hladce, kde se to má zkomplikovat, tam se to zkomplikuje, ale zase ne moc, aby to
nebylo nějaké drama, nedejbože tragédie. Takže zatímco se na začátku filmu rozehraje jako
fatální neúspěch v konkurzu, který byl jedinou možnou „záchranou“ hrdinky a žádné další
řešení téměř neexistovalo, na konci (v celkem krátkém období po sobě) probíhá další
konkurz, hrdinka v něm získává plný úvazek a je „zachráněna“.
Tam, kde se nabízelo vyobcování z čínské komunity, to skončí jen ukončením hlídání.
Ale zejména namísto abychom dle režisérky (příloha B4 režisérská explikace) sledovali
ponižující mašinérii byrokratického aparátu, probíhají ve scénáři všechny ty návštěvy policie,
komunikace se státní správou, jednání s majitelem bytu velmi korektně a hlavně vše
směřuje ke zdárnému konci. Největším dramatem (emočním i filmovým) je tak zmizení
kočky.
Záměr tvůrců, že se vztah rozpadne jakože bez vnějšího přičinění, že dvojice zkrátka
„jen“ neustojí ten vnější tlak, je zajímavý a sympatický. Ve scénáři ale není dostatečně
zobrazen.
Z předloženého teaseru je patrné suverénní vizuální pojetí podporující autenticitu
a určitý poetický nádech. Scenografické a kostýmní návrhy však posouvají film někam
k luxusnímu lifestylu.
2

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

Složení tvůrčího týmu je zajímavě mezinárodně rozkročené. Není důvod pochybovat,
že by tým nebyl schopen projekt zrealizovat.
3

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

Téma samotné je jistě významné pro současnou českou, ale i (východo) evropskou
kinematografii, jeho zpracování ovšem pokulhává.
Látka má význam nejen pro queer komunitu, ale paradoxně zejména pro „naši“ majoritu,
která ani netuší, s jakými problémy se musejí stejnopohlavní páry u nás a v jiných sociálně
(a politicky) ne příliš vyspělých státech potýkat.
Pokud by byl scénář vypilován, projekt by mohl svým tématem přinést inovaci v rámci
české tvorby.
4

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

Žádost je na mnoha místech poněkud svérázná (příběh o třídění odpadu a vymezení se
vůči producentům v České televizi v producentské rozvaze).
Autorka EA si netroufá posuzovat smlouvu na scénář v angličtině (příloha B8).
Z přiloženého rozpočtu upoutá pozornost neobvykle vysoký honorář pro debutující
režisérku.
Společnost Analog Vision se orientuje převážně na absolventy filmových škol a jiné
debutanty, a na originální témata a pojetí. Svou dosavadní činností dokazuje, že je schopna
realizovat tento projekt.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Kruh v kruhu

Evidenční číslo projektu

4244-2021

Název žadatele

J&J Jakubisko Film Europe, SE

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

10.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Kompletní žádost se týká podpory výroby česko-slovenského koprodukčního celovečerního
(100 min.) filmu Juraje Jakubiska. Žadatelka uvažuje o třístranné koprodukci, dle přiložených
podkladů jedná s nejmenovaným polským partnerem.
Na slovenské straně je koproducentem J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s r.o.,
sesterská firma žadatele. Koprodukční smlouva s limitem nákladů 69 000 000 Kč event.
75 600 000 Kč (záleží na kurzu €) je přiložena.
Předložený rozpočet se jeví rozmáchle, neboť činí 68 695 300 Kč, ale – spíše – až na detaily
přiloženému scénáři může při Jakubiskovu originálnímu režijním pojetí odpovídat.
Požadovaná je podpora Fondu ve výši 12 000 000 Kč.
Film je de facto částečně dobový (konec 80. let a začátek 90. let), což lze považovat za
scénograficky zřejmě nejnáročnější období, další děj je vročen do let 2010, 2013.
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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Termíny uvedené v Realizačním harmonogramu se shodují s údaji v Žádosti. Vývoj má
započít k 1.3.2021, při 40 FD (od září 2021 po únor 2023) je premiéra filmu plánovaná na
13.4.2023 (v koprodukční smlouvě je uvedena datová tolerance pro premiéru do
31.12.2023).
Žádost je úplná, přehledná a tudíž srozumitelná. Níže uvedené poznámky jsou spíše
námětem na odbornější debatu (nejen na téma rozpočtu, ale i o perspektivním pojetí
koncepce případné vícestranné koprodukce).
Zájem producentky o osobní prezentaci je tudíž zcela na místě, neboť při ní jistě dojde
k vyjasnění nabízejících se otázek.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Řada položek je kalkulována racionálně a odpovídá nárokům scénáře, některé vyžadují
explikaci, neboť mohou nabízet dílčí úspory.
Např. pol. 10-02 dva (!) švenkři, oba 65 dnů při 40 FD (celkem 325 000 Kč),
podobně pol. 10-03 dva (!) asistenti kamery-ostřiči, oba též 65 dnů (celkem 260 000 Kč);
totéž pol. 10-05 dva video-operátoři 65 dnů (247 000 Kč). Nasazení těchto profesí po jedné
osobě by snad ještě bylo možné akceptovat při více než 40 FD, ač nájem kamerové
techniky v pol. 10-09 je solidně plánován a kalkulován na 40 dnů, ale ve dvojici? Pol. 10-08
Ostatní kamerový štáb 40 dnů, opět dvě osoby (1 os./7 000 Kč, tedy vyšším denním
nasazením než švenkři), o jakou profesi jde? Druhý štáb, bez techniky?
Pol. 16-07 Stavby dekorací v paušálu 6 500 000 Kč naznačuje převzatou kalkulaci
dodavatele, (vele)zkušený architekt, jímž Jaromír Švarc bezesporu je, by měl dodat –
minimálně – komentář (nejlépe rozpis, v hrubé struktuře, alespoň jako je kupříkladu
rozpočtovaná agregovaná pol. 5 Herecké obsazení). Mimochodem: jeho honorář v pol. 15-02
Architekt patří k nezvykle nižším a otevírá otázku, co znamená pol. 15-01 Výtvarník v shodné
výši 400 000 Kč.
Pol. 25-07 VFX ve výši 2 400 000 Kč je zřejmě též převzatá nabídka dodavatelské firmy,
která by si taktéž zasloužila specifikaci/rozpis (+ zvlášť figurující pol. 25-02 Ostatní štáb, ve
výši 450 000 Kč), scénář (a poznámky žadatelky to potvrzují) trikové sekvence
předpokládá, jde tedy o rozsah. Vedle zmíněných položek se v rozpočtu vyskytuje ještě pol.
25-08 Animace ve výši 400 000 Kč.
Komentář žadatelky o průzkumu realizace jasně svědčí o přípravě různých promyšlených
alternativ natáčení s dopadem na termíny a náklady, a proto lze právem očekávat i
jednoduchá vysvětleni výše zmíněných rozpočtových částek.
Objasnění by si zasloužila i pol. 27-01 Hudební skladatel, neboť jsou kalkulovány dvě osoby
s celkovým honorářem 1 000 000 Kč (jeden skladatel á 500 000 Kč).
Pol. 31-03 Režijní náklady a pol. 31-04 Production fee jsou shodně kalkulovány ve výši
2 500 000 Kč paralelně s pol. 03-01 a 03-02.
Výrobu traileru (pilotu/ukázky) žadatelka, jakkoli se v popisu marketingové strategie zmiňuje
„filmu o filmu“, nerozpočtuje.
Finanční plán i ve stávající podobě dává naději na diverzifikaci zdrojů, byť pol. 3.1, 3.4, 4.2,
5.2, 8.1 jsou zatím jen představou (u pol. 8 Filmová pobídka je v celkovém procentuálním
vyjádření podílu na nákladech chyba/překlep).
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V Producentské záměru vhodně připojeném k Popisu projektu žadatelka přibližuje i svou
představu podílů plnění na celkových nákladech projektu (vyjmenovává subjekty z České
republiky, Slovenska a Polska v poměru 43,38 %, 43,38 %, 13,24 %), čemuž by zřejmě měl
odpovídat i reálný budoucí Finanční plán.
Celková částka je ve Finančním plánu přiznaně (a racionálně) zaokrouhlená.
3. Realizační strategie rozsah: max. 1500 znaků)

Za hlavní cílovou skupinu žadatelka považuje 15+.
Popsané budoucí marketingové aktivity jsou chystány rozumně a spíše konzervativněji.
Stejně tak racionálně nahlíží žadatelka možnosti distribuce. Kromě klasické – vedle jasně
předpokládané účasti na festivalech – pak počítá se všemi alternativami šíření od
kinodistribuce přes home-video, on-line a po samozřejmý prodej práv ke klasickému i
variantnímu televizními vysílání.
Kromě subjektu z Polska žadatelka uvažuje v případě koprodukce ještě o partnerech z
Německa a Holandska (viz výše).
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Deana Jakubisková reprezentující firmu J&J Jakubisko Film Europe, SE, s již takřka
desetiletou historii, má sama ve svém portfoliu za takřka 30 let aktivit v audiovizuální industrii
i ty nejsložitější projekty a oceňované filmy. Stěží se v našem prostředí najde někdo, kdo by
se s ní profesionálně nesetkal.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Kruh v kruhu
4244-2021
J&J JAKUBISKO FILM EUROPE, SE
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
26. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář v tragikomickém pojetí vypráví o skupině postav provázaných osudem a minulými životy, které
ovlivňují i jejich přítomnou existenci. Skrze různé peripetie dochází k postupnému sbližování hrdinů, až mezi
nimi v závěru vznikne nekonvenční rodinné pouto.
Scénář se v duchu tvorby Juraje Jakubiska vymyká standardům klasicky pojatého příběhu. Mnohdy však
připomíná spíše sérii bizarních epizod ze života několika načrtnutých figur, z nichž některé se náhle objevují a
zase mizí. Scénář působí roztříštěně i ve smyslu mísení rozmanitých motivů a vlivů (gangsterka, rozpravy o
reinkarnaci, komedie, intimní drama s magickými motivy...) s poněkud povrchním komentářem k současné
společnosti.
Velkou předností filmů J. Jakubiska bývá jejich jedinečná výtvarná stylizace, která však v žádosti nebyla nijak
specifikována a lze o ní tedy jen spekulovat na základě předloženého scénáře.
Uspokojivě nebylo možné vyhodnotit personální zajištění projektu, které kromě osoby režiséra/scenáristy a
producentky/dramaturgyně nebylo známo. V žádosti chyběly i některé informace týkající se plánovaného
finančního a koprodukčního zajištění projektu. Konkrétněji a podrobněji mohl být vypracován producentský
záměr. Žádost jako celek v této variantě bohužel nevyznívá příliš přesvědčivě, udělení podpory nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Příběh Kruhu v kruhu se dá jen velmi těžko shrnout pár větami. Scénář vypráví o skupině svérázných
postav, které se (jak se později dozvíme) potkaly na základě osudového předurčení a odkazu jejich
minulých životů. Prožívají spolu sérii veselých i dramatických příhod, aby nakonec utvořily nonkonformní
rodinné společenství, což lze snad (?) chápat jako ústřední téma a poselství hodnoceného projektu.
Na tvorbu Juraje Jakubiska nelze klást nároky klasického vyprávění ani dramaturgie. Předložený scénář
však mnohdy připomíná spíš sled bizarních scén, které (na rozdíl od starších Jakubiskových filmů)
vypovídají o společnosti zmateně nebo jen povrchně (viz narážky na ženskou emancipaci, prostituci,
romskou menšinu, komunitu skinheadů apod.). Scénář míchá řadu motivů a vlivů – chvílemi působí jako
akční gangsterka, chvílemi zase jako záznam konverzací o reinkarnaci, posléze jako intimní příběh o
sbližování postav, které prošly nebo procházejí změnou pohlaví. Jindy do vyprávění pronikají magické
vsuvky. Komicky laděné pasáže střídají scény, v nichž se hovoří o minulých životech, přičemž není zcela
zřejmé, zda jsou tyto scény míněny vážně, anebo jsou podobně jako jiné zamýšleny s nadsázkou...
Jednotlivé postavy jsou spíše „figurkami“, jejichž hemžení v celkově roztříštěném vyprávění sledujeme,
aniž bychom o nich věděli více a mohli chápat nebo sdílet jejich touhy, případně lépe chápali, proč se jim
zrovna děje to, co se jim děje. Některé z postav se náhle objevují a zase mizí (týká se zejména
„gangsterské linie“; kdo je např. postava profesora?). Uvědomuji si, že díla Juraje Jakubiska do velké míry
závisí na filmové stylizaci příběhu, která čerpá z autorovy bohaté imaginace a podílí se na celkovém
vyznění. Samotný scénář však ve více ohledech vzbuzuje rozpaky.
1

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

Z žádosti vyplývá, že v rámci štábu jsou jedinými potvrzenými osobami Juraj Jakubisko (režisér, scenárista)
a Deana Horváthová-Jakubisková (produkce, dramaturgie). Další profese byly v době podání žádosti v
jednání (architekt/výtvarník, kostýmní výtvarník a střihač) a obsazení jiných profesí nebylo známo vůbec. S
velkým respektem k J. Jakubiskovi a D. Horváthové-Jakubiskové bohužel nelze širší personální zajištěnost
projektu v této chvíli posoudit. Přestože se v žádosti například píše, že režisér vybral realizační tým
projektu, v přílohách tato volba není nikde specifikována. Nabízí se otázka, jak bude řešeno herecké
obsazení (jedna z hlavních postav v průběhu příběhu podstoupí změnu pohlaví), kterou i sám režisér
vnímá v tomto projektu jako stěžejní.
2

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

Přínos české a evropské kinematografii je v tomto případě neoddělitelně spjat s osobností Juraje
Jakubiska, jehož jméno má silný zvuk v domácím i zahraničním kontextu. Film jistě nalezne ohlas u
věrných fanoušků tohoto tvůrce, stejně tak najde uplatnění v retrospektivách jeho tvorby, jak je
naznačováno v žádosti. Vzhledem k tomu, o čem se píše v ostatních oddílech této analýzy, se však nad
celkovým významem a přínosem budoucího díla (stejně jako třeba nad jeho uplatněním na festivalové
scéně) vznášejí otazníky.
3

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

Projekt zaštiťuje společnost J&J JAKUBISKO FILM EUROPE, SE, která produkovala většinu
Jakubiskových filmů realizovaných po roce 1989. Potenciální koprodukce s Polskem zatím není potvrzená.
Otázkou zůstává, v jaké výši je projekt v aktuální fázi zafinancovaný. V žádosti nebyla vyplněna kolonka o
výši finančního zajištění projektu v procentech a finanční plán uvádí položky, aniž by bylo upřesněno, v
jakém jsou stadiu jednání. Žádost neobsahovala žádné LOI, pouze v producentském záměru se lze dočíst,
že probíhají jednání (bez specifikace, s jakými televizními vysílateli nebo distributory).
Detailněji a konkrétněji mohl být vypracován producentský záměr, kde jsou mnohé položky představeny jen
v obecné rovině. Více konkrétnějších informací by se dalo očekávat už proto, že podle harmonogramu má
aktuálně vrcholit přípravná fáze a v březnu mají započít práce na projektu.
Vzhledem k tomu, že scénář obsahuje ambiciozní trikové pasáže a v plánu je zahrnuto využití moderních

trikových technologií, mohl být právě tento důležitý aspekt v žádosti rozveden detailněji. Podobně se
žadatelé odvolávají na jedinečnou výtvarnou stylizaci, ale neposkytují k ní konkrétnější informace. Přitom
například ve zprávě o průběhu vývoje se píše, že režisér již předložil jasnou koncepci pro realizaci filmu,
která však není z žádosti příliš zřejmá.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Citlivý člověk
4245-2021
MasterFilm
Výroba českého kinematografického díla
Celovečerní hraný film
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
24.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Společnost Masterfilm (zal. 2011) žádá opakovaně o podporu výroby filmu debutanta Tomáše Kleina. Jde o
adaptaci knihy Jáchyma Topola autorů Kateřiny Traburové, Lucie Vaňkové a Tomáše Kleina s
dramaturgickou spoluprací Barbory Námerové.
Projekt původně vznikal jako absolventský film režiséra na FAMU, přičemž stál cca 11,67 mio a ve výzvě č.
2018-2-6-17 na podporu debutových filmů žádal 5 mio. Získal 73,75 bodu a neuspěl. Následně však projekt
získal podporu komplexního vývoje ve výši 600 000 Kč, které byly využity na návštěvu workshopů, práci na
scénáři, výrobu ukázky a získání zahraničních partnerů.
Nyní film stojí přes 31 mio a po Fondu žádá 11 000 000 Kč, přičemž již získal podporu Jihomoravského
kraje, distributora, slovenského partnera a s rumunským partnerem je v pokročilém jednání.
1.

Hlavní silnou stránkou projektu je vytrvalost se kterou autoři na projektu nesporně a dlouhodobě
pracují.

2.

Hlavní slabou stránkou projektu je vysoký rozpočet, nízká míra momentální profinancovanosti a
nejasnost kolem finální podoby textu, který není ve shodě s přiloženou ukázkou.

3.

Konečné hodnocení
– Vzhledem k tomu, že tato analýza nehodnotí uměleckou část, lze říci, že žádost je až na
drobné nejasnosti sestavena dobře a s náležitou péči. Proto je možné ji doporučit.

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)
Většina žádosti je jasná, srozumitelná a vkusná. Překvapí snad jen autorské smlouvy se třemi autory, kteří
(patrně v souladu s původním studentským vznikem projektu) mají všichni po 50 000 Kč (včetně licencí),
což nepochybně není adekvátní honorář pro mezinárodní koprodukci.
Osobně jsem trošku v rozpacích z přiložené ukázky, která ukazuje cca prvních 10 stran scénáře. Jednak je
vidět, že polovina dialogů byla ve střihu odstraněna (nikoli v přiloženém textu). Především však v ukázce
došlo v klíčové zápletce celého filmu k logické změně konfliktu mezi hlavními hrdiny a jakousi
„domobranou“ a „saniťáky“. V ukázce jde pak o více uvěřitelný konflikt mezi hrdiny a Policií ČR, která je k
mrtvému dle zákona přivolána. Z toho však plyne, že buď přiložený text není aktuální, nebo je naopak
novější a pak není jasné, za co těch 35 000 Kč odborným poradcům z vývoje šlo? Aktuálnost textu je tedy
potřeba dovysvětlit na požadovaném slyšení.
Třetí větší nejasnost se týká smlouvy o nevratnou dotaci s Jihomoravským krajem na 1 000 000 Kč, která
však zavazuje žadatele ukončit projekt realizvaný na území kraje do října tohoto roku, přičemž
harmonogram počítá v tomto roce teprve s žádostmi na financování a natáčením až v roce příštím.
Také je potřeba vysvětlit, proč se slovenský partner Punkchart Films má dle dohody vložit 30% nákladů,
ale získat 40% práv.
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet odpovídá standardnímu spíše nízkorozpočtovému nicméně koprodukčnímu filmu. Překvapivě
k tomu jsou zmiňované velmi nízké autorské honoráře, které by za určitých okolností mohli být i soudně
napadnutelné. Protože pokud je honorář producenta 500 000 Kč, kameramana 450 000 Kč, a režiséra
600 000 Kč. Je honorář autora 50 000 Kč prostě nemravný.
– Finanční plán je vícezdrojový. Nyní je jeho deklarovaná profinancovanost pod 10%. Jediná skutečná
podpora, která však je časově limitovaná, je od Jihomoravský kraje ve výši 1 000 000 Kč. Dále je zde
deklarovaný vklad žadatele 290 000 Kč, poněkud sporný vklad slovenského koproducenta 1 400 000
Kč, nepotvrzený vklad rumunského koproducenta 424 000 Kč, zahraniční veřejné zdroje (zatím ani
nežádáno) ve výši 7 800 000 Kč a sleva od postprodukce Magiclab ve výši 265 000 Kč. Obdobně
podpora Eurymages ve výši 3 900 000 Kč bude žádána teprve na podzim tohoto roku.
Je sympatické, že film má předběžného zájemce o distribuci Cinemart, nicméně MG pro ČR i SR
dohromady ve výši 85 000 Kč opravdu žádný velký zájem neevokuje.
Zásadně pak chybí doklad o jednání s ČT (jmenovitě T. Baldýnským) o finančním vkladu 1 500 000 Kč
a 350 000 Kč v plnění. Doporučuji doložit na požadovaném slyšení.
– Po Fondu je pak požadována na debut výjimečná suma 11 000 000 Kč a dalších 3 000 000 Kč je
počítáno z pobídek.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Realizační strategie je postavena na předpokládaném úspěchu na světových festivalech kategorie A,
přičemž tato úvaha vychází z relativního úspěchu režisérova předchozího studentského
středometrážního snímku. Osobně si myslím, že celý tým udělá nepochybně maximum pro tuto vizi.
Stejně tak existuje opakovaná zkušenost, že filmy ukazující ČR jako zaostalou, zbídačenou zemi mají
na západních festivalech obvykle pozornost. Přesto lze očekávat, že běžný divák to patrně neocení a
odhadovaných 30 000 diváků se zdá být naprostým maximem možného.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Kredit žadatele a jeho týmu je pro debut nepochybně dostatečný. Otázka na Radu je spíše, zda je
dostatečný na podporu ve výši 11 000 000 Kč pro film, jehož návratnost je předem nulová a shoda
ukázky s textem menší než 70%?
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Expertní analýza
Název projektu

Citlivý člověk

Evidenční číslo projektu

4245-2021

Název žadatele

MasterFilm

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jakub Jiřiště

Datum vyhotovení

24. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt producenta T. Michálka a debutujícího režiséra T. Kleina, jenž má za sebou mezinárodně úspěšnou
krátkometrážní tvorbu, prošel úspěšným komplexním vývojem (účast na 2 prestižních mzn workshopech
Midpoint a ScriptEast, sestavení tvůrčího štábu aktivně přispívajícímu autorské koncepci a společné
soustředění, natočení přesvědčivé ukázky testující zvolený tvůrčí přístup a herecké obsazení) – díky
společnému nasazení, jež zřetelně vyplývá z bohatých příloh žádosti, nelze pochybovat o tom, že projekt je
v současné fázi realizačně zajištěn. Z hlediska financování je projekt sice ještě na začátku cesty, ale díky
přesvědčivé koprodukční strategii a navázaným partnerstvím se naplnění finančního plánu jeví v případě
dotace od SFKMG nadějně.
Adaptace motivicky přebujelého románu Jáchyma Topola je rozhodně tvůrčí výzvou, se kterou se autoři
dokázali vyrovnat – vnášejí vlastní perspektivu vycházející z osobní zkušenosti T. Kleina s románem,
nacházejí vlastní tematickou dominantu a díky jejímu soustředěnému rozvíjení se jim daří vybrané situace
z románu dramaticky a významově sevřít, aniž by docházelo k výraznějšímu posunu od podstaty Topolovy
výpovědi. Klíčový je pro ně vývoj komplikovaného vztahu mezi otcem propadajícím cynismu a citlivým
synem po selhávajícím pokusu kočovné rodiny usadit se, jenž vyústí v bizarně dobrodružný útěk obou
protagonistů do krajiny Posázaví se situačními odrazy hodnotové krize současné Evropy. Její projevy
nicméně nevyplývají pouze ze samotných překážek a střetů, na něž postavy během své cesty narážejí, ale
vstupují do iniciačního prožitku vzdorujícího dítěte, jehož vnímavost je východiskem pro výrazově originální
uplatnění narativní perspektivy vč. imaginativní stylizace důvěrného a přitom nevšedního fikčního světa.
Deformovaná road movie s promyšlenou narativní koncepcí, vnášející ironické kontrasty i empatický rozměr,
a energickou nadsázkou (vč. nerušivě zakomponovaného svébytného jazyka) je pozoruhodným zábavným
mixem pro artové publikum. I díky řadě podnětů k přemýšlení o osobních výzvách plynoucích z životních
perspektiv v současném stavu civilizace může zabodovat v mezinárodním festivalovém okruhu.
Pro českou kinematografii velmi přínosný projekt je po všech stránkách připraven kvalitně a zodpovědně, a
proto jej bez výhrad doporučuji k podpoře.
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)
Výraznou hodnotu odvážné adaptace Topolovy kontroverzně přijímané předlohy vnímám v odhodlání tvůrců
vnést vlastní perspektivu a skrze ní dospět k soustředěnější výpovědi. Předloha totiž působí jako živelně
rozprouděná freska zachycující v provokativně důvěrných reáliích dystopický stav starého kontinentu
postiženého hodnotovou krizí. Jedna absurdní situace střídá jinou v takové odstředivé kadenci, že je marné
hledat alespoň náznak souvislejší významové spojnice ve vyprávění vymknutém jako svět obklopující
postavy. Pro filmové ztvárnění nejde o záviděníhodné východisko. Tvůrčí rozhodnutí učiněná v průběhu
vývoje se však s nespoutaností předlohy dokázala vypořádat i za cenu výrazného dějového a tematického
omezení. Zvolený přístup se odpoutává od brutální grotesknosti utopené v temné deziluzi a do ústředí staví
komplikovaný vývoj vztahu otce (očištěného od spontánního sklonu k vraždám) a syna, kterému se v knize
prostoru takřka nedostává a plní v ní spíše roli pasivního pozorovatele. V představě režiséra se k němu
naopak důsledně upíná narativní perspektiva, jež si imaginativně podmaňuje okolní nehostinný svět
v souladu s úsilím chlapce se s ním citově vyrovnat. Prostor získávají citlivost a fantazie – přežívající
hodnoty, jež jako dva póly utvářejí nestálé silové pole mezi otcem a synem a působí jako indikátor nejen
prohlubující se propasti mezi nimi, ale i naděje, když se jí podaří překlenout.
Archetypální iniciační proces odehrávající se na rozhraní reality a chlapcova nitra je prostřednictvím jeho
fantazijních představ přesvědčivě sklouben s vybranými situacemi z předlohy. Jejich nečekaným vršením
na absurdní trajektorii útěku je udržován dojem bizarní vymknutosti světa, promyšlená perspektiva niterně
se proměňujícího nositele pohledu však vytváří pevný oblouk nad lineární dějovou strukturou „z průšvihu do
průšvihu“. Narativní koncepce mě zaujala jak podněty pro další výrazové složky budoucího filmu, tak
příležitostmi pro kontrasty mezi citlivým vnímáním, všudypřítomnou krutostí a zemitým nadhledem. A také
nevtíravým zlidšťujícím nábojem, který pozitivně vnímám i u přístupu k selhávající postavě otce, jehož
energie je i na papíře podmanivá. Celkově považuji specifické „ohnisko“ vnesené do Topolova románu jako
vzácný příklad osobně motivované optiky, která dílem proniká, aniž by i přes odlišné vyznění narušovala
jeho poetiku – jako by autoři skutečně jen vstupovali do jedné z vyvolených postav a empaticky se sžívali
s její konfrontační zkušeností s Topolovým světem.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Na projektu se sešla řada výrazných mladých tvůrčích osobností, které již mají za sebou přesvědčivou
spolupráci na jiných filmových projektech. Jejich svébytný otisk je patrný z poskytnutých vizuálních
materiálů i nadstandardních explikací týkajících se stylizované výtvarné a kamerové složky – u nich
oceňuji soulad se zvolenou narativní perspektivou a rozhodnutím potlačovat sociálně kriticky laděnou
syrovost prostředí. Vyčerpávající režijní explikace svědčí o silném osobním zaujetí látkou a o promyšleném
autorském přístupu, jenž umocní výpověď neotřelými výrazovými prostředky. Vzhledem k zachovávanému
karnevalovému působení a předpokladu plynulého prostupování realistické a subjektivní roviny považuji za
velkou oporu špičkové profesionály na pozici kostýmní výtvarnice (Katarína Hollá) a střihače (Catalin
Cristutui – spolupráce hl. s režisérem R. Jude - jeho účast ještě v jednání). Projekt má již kompletní hlavní
hereckou sestavu, která přesně typově odpovídá a na ploše již natočené ukázky dává pozitivní představu o
civilně působícím přístupu představitelů ke svébytným postavám, které by mohly svádět k přepjaté
nadsázce. Přesvědčivě působí i citlivé vedení dětského herce.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Přínos pro naší kinematografii bezesporu vidím v u nás zřídkakdy vídané schopnosti vícevrstevného
prolnutí osobitého fikčního světa, kontrastní vypravěčské perspektivy a chytré nadsázky. Současný český
film postrádá dílo, jež by podmaňovalo svou živelnou energií a pracovalo s významotvornou stylizací
důvěrných reálií. Citlivý člověk může být v tomto ohledu jedinečný solitér. Umrtvující iluze komfortního,
zabezpečeného života je bezesporu společenské téma odrážející existenciální důsledky směřování
současné západní civilizace. Vybrané motivy z Topolovy předlohy zesílené citlivým dětským vnímáním
navozují dystopickou vizi „usazené“ Evropy, která jde svým zakořeňovaným cynismem naproti vážné
hodnotové krizi.
Ironizující přístup k žánru dobrodužné road movie dobře vystihuje tyto tendence – odhodlání vykročit
z komfortní zóny se zde ambivalentně střetává s podvědomými zábranami navzdory vědomí získatelných
hodnot. Jde o jedno ze zásadních dilemat společnosti ohrožované vlastním blahobytem, s nímž se většinou
idealisticky vyrovnávají motivační „únikové“ filmy o znovunalezené schopnosti skutečně žít – v tomto
případě jsou však postavy konfrontovány právě s absurdní nemožností úniku situovanou v centru
bezcitného světa. V tom vidím zásadní výpovědní hodnotu filmu, stejně jako v hledání východiska
v paralelní očistné pouti těžící z archetypálně pojatého procesu vymezování vlastního postoje ke světu. I
díky asociativně osvobozenému dynamickému vyprávění sdílím s tvůrci předpoklad, že výrazově a
myšlenkově konzistentní autorský počin má výrazné šance oslovit dramaturgy předních festivalů (o
potenciálním zájmu svědčí i fakt, že projekt během vývoje 2x zaujal prestižní mzn workshopy).
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatel je úspěšnou společností s pestrým portfoliem autorských snímků, jež si díky kreativnímu a
fundovanému přístupu i mezinárodním ambicím vytvořila solidní pozici. O jejím nasazení při pečlivém
producentském vývoji svých projektů výmluvně svědčí všestranně vybavená žádost, z jejichž bohatých
podkladů je zřejmé, že z tvůrčího a organizačního hlediska je snímek plně připraven do realizační fáze.
Jako výrazné plus vnímám precizně okomentovaný a díky tomu velmi transparentní rozpočet, připravený
natáčecí plán i již velmi konkrétně rozpracovanou představu o marketingové strategii a distribuci díla.
Výrazně autorskému debutu se podařilo získat předního českého distributora (CinemArt – i s minimální
garancí – i když spíše symbolickou) a také zájem zahr. sales agenta, jehož zájem deklaruje LOI. Pro
uvedení na zahraničních festivalech má projekt velmi dobrou výchozí pozici (i díky fázi vývoje probíhající na
předních mzn platformách).
Výše finančního zabezpečení je v současnosti nízká – již získané prostředky jsou nicméně řádně doložené
a předpokládané další zdroje se jeví jako reálné (největší otazník visí nad úspěchem u rumunského fondu)
– třístranná koprodukce s významným zapojením zahr. profesionálů na předních tvůrčích pozicích zakládá
výraznou šanci u EURIMAGES a předpokládaná výše podpory v nižší hladině je přiměřená, u AVF bude
celková kvalita projektu se zapojením předního slovenského producenta a výrazných slovenských tvůrců a
herců bezesporu výhodou – kvůli očekávanému 30% slovenskému podílu v případě třístranné koprodukce a
výši požadované částky předpokládám žádost v hl. výzvě na výrobu a nikoli v minoritních koprodukcích
(částka odpovídá udělené dotaci produkčně obdobně strukturovanému projektu Arvéd). Podpora ČT se
v případě dotace SFKMG dá očekávat s přihlédnutím ke vstupu vysílatele do předchozích projektů
producenta a nižší částce.
U stěžejního dosud získaného zdroje – podpory Moravskoslezského kraje – se ve smlouvě uzavřené 19.
10. 2020 jako podmínka uvádí realizace projektu do 30. 9. 2021, což neodpovídá současnému
harmonogramu (1. natáčecí den 1. 4. 2022) – doporučoval bych osvětlit, zda bude možné finančními
prostředky disponovat, příp. zda je vzhledem k současné situaci odklad umožňován.
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Expertní analýza
Název projektu

Citlivý člověk

Evidenční číslo projektu

4245-2021

Název žadatele

MasterFilm

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

30.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Drsná rodinná road movie Citlivý člověk je filmovou adaptací úsěšného románu Jáchyma Topola. Ústřední
dvojici tvoří excentrický otec a citlivý chlapec Eliáš, kteří k sobě musí najít cestu uprostřed nepřátelského
“normálního” světa. Žadatel předložil velmi přesvědčivou ukázku, která potvrzuje připravenost režiséra i jeho
tvůrčího týmu s projektem postoupit od vývoje k realizaci.
Jedná se o celovečerní debut a adaptaci náročného literárního díla, ale z předložené žádosti usuzuji, že si
tvůrci jsou vědomi všech úskalí a že projekt má velké šance na mezinárodní úspěch, pokud se ho podaří
dokončit dle předloženého plánu. Projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy a proto jej vřele doporučuji k podpoře.

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)
Citlivý člověk jako filmová adaptace originálního díla předního českého spisovatele debutujícím režisérem
čelí mnoha nástrahám, ale díky práci, kterou již nyní za projektem a na scénáři v tuto chvíli vidím, věřím, že
se dílo ubírá správným směrem. Road movie poněkud bezútěšným světem a ústřední vztah mezi
excentrickým otcem a desetiletým Eliášem vyžaduje výraznou stylizaci, která ale zároveň nezakrývá
bolestnou sociální realitu, ze které Topolův text čerpá. Velmi jsem v tomto ohledu ocenila předloženou
ukázku, která je opravdu silná a dobře natočená a vyvolala ve mne touhu vidět celé dílo.
Originální a dobře vykreslené postavy zapadají do celkové koncepce filmu a již nyní je vidět jakou
výtvarnou stylizaci autoři zamýšlejí. Jedná se o originální a velmi slibné dílo.

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

Jedná se o celovečerní debut talentovaného a jinak již zkušeného režiséra Tomáše Kleina. Rada SFK
mu již vyjádřila podporu ve fázi vývoje a žadatel, producent Tomáš Michálek se svým způsobem
specializuje na objevování nových talentů takže právě v jejich spolupráci vidím hlavní záruku úspěchu
tohoto projektu. Oceňuji zapojení scenáristky Vaňkové, jelikož adaptace literáráního díla Jáchyma
Topola potřebuje někoho se vzděláním i praktickými zkušenostmi. Stejně tak dramaturgyně Barbora
Námerová je vhodnou volbou vzhledem k tématu a celkovému vyznění filmu. Personální zajištění
považuji za odpovídající typu projektu a za záruku, že půjde o profesionálně provedený ale zároveň i
stylově i obsahově výrazný projekt.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt Citlivý člověk je originálním a citlivě napsaným rodinným dramatem postaveným na silné knižní
předloze. Jedná se o debut režiséra, jehož krátké filmy byly uváděny v zahraničí a zároveň jde o mezinárodní
koprodukci. Sám žadatel uznává, že půjde o snímek, který bude určen spíše festivalovému publiku. Pokud se
film podaří dotáhnout ve stylu předložené ukázky, věřím že může jít o dílo, které zaujme i v rámci evropské
kinematografie a dostane se k zahraničním divákům. V současné době, díky tomu, že festivaly jsou a budou
online, můžeme tedy čekat přesah i do zahraničí a doufejme nejen k festivalovému publiku.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je velmi dobře a poctivě napsaná. Obsahuje všechny potřebné náležitosti. Je vidět, že žadatel si s
ní dal nadprůměrnou práci a také, že ví, jaké informace jsou k posouzení potřeba. Žadatel má dostatečný
kredit a zkušenosti s obdobnými projekty, abychom mohli předpokládat, že projekt řádně a v termínu
dokončí. Rozpočet je adekvátní a dobře sestavený. V tomto ohledu považuji žádost za více než
připravenou k realizaci.
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Expertní analýza
Název projektu

Mýtus o opravdovém člověku

Evidenční číslo projektu

4246

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Společnost Analog Vision žádá o grant na výrobu celovečerního debutu režisérky Milicy Lee
Filipovski – výjimečné autorky, která je držitelkou Zlatého glóbu za svůj tematicky obdobný,
krátkometrážní film Fluffy. Projekt vzniká v koprodukci se Srbskem a Kanadou. Jedná se o
rodinné drama odehrávající se na sklonku 90. let v komunistické Jugoslávii. Protagonistou
příběhu je univerzitní profesor Ostrogorský, který se rozhodl i s rodinou emigrovat do Kanady
s vidinou smysluplnějšího a svobodnějšího život. Zatímco rodina čeká na víza, i do zapadlého
lázeňského městečka a „malé“ rodinné historie zasáhnou „velké“ dějiny – mobilizace a
vojenský zásah NATO v Srbsku…
Projekt je po všech stránkách dobře připravený. V jeho popisu zaznívá rozhořčení nad
neudělením grantu při předchozí žádosti (Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo
dokumentárního filmu – 2/2020). To je sice pochopitelné, ale objektivně by žádosti možná
prospělo méně emotivní odůvodnění opětovného předložení, zvláště když vysvětlující
argumenty z mého pohledu postačí (žadatel přesvědčivě a názorně popisuje situaci srbské
kinematografie a obhajuje výrazný český podíl na projektu, a to od fáze raného vývoje po fázi
postprodukce). Přestože jde o trochu výjimečný případ, tyto argumenty považuji za legitimní.
Navíc režisérka (která vystudovala pražskou FAMU) je těsně spjata s imigrační vlnou, jejímž
výsledkem je dnes v ČR silná, asimilovaná komunita zformovaná z tehdejších
srbochorvatských uprchlíků.
Suverénně vyprávěný, emotivně působivý příběh má parametry lidsky silného a univerzálně
srozumitelného uměleckého díla, jehož charakter se – bez známek líbivé kosmopolitnosti odpichuje od odkazu „balkánské“ kinematografie a živých kvalit evropské klasiky. Jde o film,
který může oslovit diváky i odbornou veřejnost a uspět i na mezinárodních festivalech.
Udělení podpory po všech stránkách zajímavého díla vřele doporučuji.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Téma imigrace opakovaně rezonuje ve společenském i kinematografickém prostoru. České
republiky se dotýká konkrétně právě prostřednictvím srbochorvatských imigrantů, jejichž
důležitá část našla po vojenském zásahu NATO proti komunistické Jugoslávii v roce 1999
nový domov v čerstvě svobodném Československu (počet asimilovaných imigrantů se dnes
odhaduje na 15 tisíc).
„Velké dějiny“ sledované prostřednictvím osudů jedné rodiny proto patří k častým tématům
evropských filmů, neobvyklý není ani autobiografický charakter. Pojetí talentované
scenáristky a režisérky Milicy Lee Filipovski se tak opírá o tradiční přístupy. Na jejich
základě však autorka buduje originální, moderní, lidsky i umělecky vyvážené vyprávění, které
má charakter kvalitního artového mainstreamu.
V centru pozornosti se ocitá čtyřicetiletý intelektuál Vasilije Ostrogorský, který se na sklonku
90. let rozhodl s rodinou emigrovat z komunistické Jugoslávie do Kanady, kde doufá najít
svobodnější lidský i profesionální prostor. Zatímco rodina čeká na vyjádření kanadské
ambasády (a netuší, že Vasilijova matka zaslaná víza ukryla), reaguje NATO na dramatický
průběh války v Kosovu ozbrojeným útokem. Vasilije ovšem mezitím dobrovolně narukoval
do armády, rodina je rozdělena a zapadlé lázeňské městečko, kde Ostrogorští žijí, se stává
terčem bombardování…
Autorce (s pomocí zkušených dramaturgů) se podařilo prostřednictvím postavy Vasilije
rozmyslně pracovat s postavou hrdiny, který by podle tradičních dramatických pravidel mohl
být označen za pasivního nebo poraženeckého. Vasilije je nicméně naopak vnitřně
konzistentní, jednoznačně sympatickou a aktivní, a současně realisticky pojatou postavou,
jejíž morální kredit není třeba okázale opírat o intelekt a vzdělání. Mnohoznačný název filmu
současně dovoluje vnímat odstup, který si autorka od autobiograficky laděné látky udržuje.
Autorka má zajímavý, jasný vizuální koncept, a podle dalších materiálů přiložených k žádosti
jí celý producentský a tvůrčí štáb pomůže naplnit její filmařskou vizi, která je zcela v souladu
s cíli dané výzvy Fondu.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Celovečerní debut kanadsko-srbské scenáristky a režisérky Milicy Lee Filipovski se opírá
vedle autorčina talentu o rozmyslnou a profesionální souhru celého produkčního i tvůrčího
týmu. Z fáze pečlivého a zodpovědného vývoje (Franz Rodenkirchen, Anne Gensior a Michal
Reich, který je také střihačem filmu, odvedli úctyhodný kus dramaturgické práce!) se nyní
projekt přesouvá do výrobní fáze.
Žadatel z mého pohledu přesvědčivě zdůvodňuje výrazný český podíl na projektu, a to od
počátků vývoje po postprodukci.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Téma imigrace jako bolestného opuštění rodné země a hledání nového, lepšího domova
prolíná evropskými kulturními dějinami – a významným příspěvkem k němu byly i události,
které vedly na samém konci 20. století k emigraci tisíců občanů Jugoslávie do různých
evropských zemí (významně i do Československa). Film Milicy Lee Filipovski využívá
konkrétní dějinnou (a rodinnou) situaci jako odrazový můstek pro divácky přitažlivou,
inteligentní a názorově nemanipulativní úvahu na toto téma, která svým univerzálním
myšlenkovým přesahem poskytuje dostatek prostoru pro diváky jak v Česku, tak v Evropě
(představitelné je i uvedení v zámoří, přirozeně v autorčině domovské Kanadě).
Jde o pečlivě vyvíjený celovečerní debut, který má velkou šanci zaujmout diváky i odborníky,
a to jak v klasické artové distribuci, tak na mezinárodních festivalech. Jako takový je projekt
téměř vzorovou ukázkou možností, jakých dokáže využít – samozřejmě s velkou profesionální
podporou – při svém vstupu do oblasti celovečerního formátu začínající autor.
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
ani protichůdné informace, naopak je pečlivě a názorně vyargumentována. Zajímavé bylo
díky ukázkám sledovat režisérčin vývoj od poněkud eklektické artové poetiky
k realističtějšímu a divácky sdílnějšímu výrazu, jehož výsledkem je už její vysoce ceněný
krátký film Fluffy. Věřím, že i to mi umožnilo žádost správně posoudit.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii, žadatel
přesvědčivě a detailně popisuje charakter a vývoj projektu. Náklady od vývoje po
postprodukci působí logicky, zřejmá a realistická je marketingová a distribuční strategie.
Společnost Analog Vision vstoupila do produkční sféry s ambicemi podílet se na výrazných
autorských hraných a dokumentárních snímcích, a to jak domácích, tak zahraničních
režisérů. S mezinárodními koprodukcemi má zkušenost, na svém kontě má několik
oceněných krátkometrážních i celovečerních titulů. Vývoj Mýtu o opravdovém člověku je
přesvědčivou ukázkou pečlivosti, s jakou lze pracovat s formátem koprodukčního projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Mýtus o opravdovém člověku

Evidenční číslo projektu

4246 - 2021

Název žadatele

Analog Vision

Název dotačního okruhu

2.Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Luboš Vála

Datum vyhotovení
Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost společnosti Analog Vision představuje plán společnosti na realizaci hraného
celovečerního filmu. Jde o debutující režisérku a z celé žádosti je zřejmé, že tento fakt vytváří
tlak na zajištění realizace.
Žádost předkládá dokumenty potvrzující oprávněnost žadatele k realizaci tohoto projektu. Je
nastíněn hlavní koprodukční vztah.
V oblast financování jsou podstatné kroky potvrzeny hodnověrnými doklady.
Slabou stránkou je absence produkčních údajů a jejich realizační předpoklad vzhledem na
rozpočet.
Silnou stránkou je předložená marketingová a distribuční strategie. Obě tyto části jsou obsáhle
pojaté plány na prosazení vznikajícího projektu do povědomí odborné veřejnosti a tím i do
povědomí budoucího publika.
Podmínkou pro pokračování je přijatelné vysvětlení poznámek v podrobné části.
DOPORUČUJI s podmínkou.

Udělení podpory
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Doporučuji s podmínkou

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)

Po formální stránce jde o žádost, která obsáhlým způsobem předkládá informace o záměru a
vývoji projektu. Podrobně popisuje i strategii v oblasti marketingu a distribuce.
K pochopení předpokládaných výrobních procesů je nutné doplnit tento materiál o podobně
koncipovaný produkční popis kroků, který ukáže, jak je žadatel připraven se popasovat
s realitou scénáře ve spojení s předpokládanými 30 FD v kontrastu s předloženým rozpočtem.
K zamyšlení je komentář k odpovědi ohledně kulturní náročnosti tohoto kinematografického
díla. Cituji ze žádosti:
Srbsko je na seznamu nízkokapacitních zemí DAC od OECD, což v reálu znamená, že má velmi omezené
možnosti financování čehokoliv. Protože se to ale týká i filmu, Srbsko má dodnes extra 5 bodů v bodování
Media, aby se vyrovnalo ostatním zemím, včetně Česka. U nás si to neuvědomujeme a někteří so dokonce
myslí, že místní producenti jsou neschopní sehnat peníze na zafinancování filmu a tyto koprodukce
považují za nevyrovnané a dotované. To je ale zásadní premisa všech koprodukcí. Sehnat peníze jinde,
když ne u sebe doma. Jsou tedy všichni producenti neschopní (těch českých nevyjímaje)?

Pro srovnání cituji definici za Statutu fondu:
7.1.1. Kulturně náročným projektem nebo kulturně náročným audiovizuálním dílem, jehož vývoj, výroba, distribuce
nebo propagace je realizován(a) v rámci projektu, se rozumí takový projekt nebo dílo, jehož šance na ekonomický
úspěch jsou omezené z důvodu jeho experimentální povahy, vysoce uměleckého nebo technického řešení nebo
umělecky náročné povahy, přičemž vytvoření takového díla a pořízení jeho záznamu nebo realizace projektu je
žádoucí pro jeho kulturní hodnotu, přestože je složité zajistit jeho financování z jiných zdrojů právě pro jeho
kulturní náročnost; z důvodu náročného financování jsou tyto projekty zpravidla nízkorozpočtovými.
Nízkorozpočtovým audiovizuálním dílem se rozumí takové dílo, jehož náklady na realizaci nepřesahují průměrné
náklady na výrobu obdobného druhu (zejména podle technologie výroby a rozmezí stopáže) českého
audiovizuálního díla v daném roce, jak je určí svým rozhodnutím Rada na základě Fondem zjištěných statistických
údajů.

Předložený komentář, který představuje svébytný pohled žadatele na možnosti zafinancování
takto charakterizovaného projektu naplňuje část definice ze Statutu, ale v žádném případě
necharakterizuje předložený materiál jako projekt, který není možno zafinancovat z jiných
zdrojů právě pro jeho kulturní náročnost.

Strana 2

Po právní stránce je projekt zajištěn předloženou smlouvou mezi autorkou scénáře a
společností Dart film and video, která je koprodukční partnerem, což je doloženo v Deal
memo.
Z hlediska posuzování žádosti v této části, konstatuji, že jsou uváděny jiné částky
koprodukčních podílů, než lze dohledat v rámci Finančního plánu.
V další části jsou uvedeny připomínky k Rozpočtu a Finančnímu plánu.

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

Rozpočet.
Předložený rozpočet je po formální stránce transparentní a je v kontextu s harmonogramem
výroby.
Jeho nedostatkem je absence produkčního komentáře k předpokládané strategii samotné
výroby.
Debutující tvůrce bude postaven před řadu otázek jak realizovat předložený scénář, a přitom
bude konfrontován s těmito předpokládanými náklady, které nepřinesou klid a pohodu
tohoto tvůrce pro odpovědné naplnění práce režiséra u své prvotiny v oblasti hraného filmu.
Stručně řečeno: Většinu položek považuji za podhodnocené.
Žadatel použil jako jednotku ( ve většině případů ) týden. Je potřeba si odpovědět otázku:
Kolik filmovacích dní je v jednom týdnu? Porovnání harmonogramu a rozpočtu, to je
pravděpodobně 5FD. S tímto zjištěním souvisí výše denních honorářů a ta je v některých
profesích setsakramensky nízká. Toto konstatování vychází s faktu, že tito pracovníci štábu
se musí stát oporou debutujícímu tvůrci. Otázka je, kdo za takovéto honoráře tuto nabídku
přijme.
Použití paušálních položek je přijatelné.
Výše požadované podpory je také přijatelná.
Nyní pár poznámek k jednotlivým položkám rozpočtu. Podmínkou pokračování jednání je
doplnění materiálu o produkční strategii, v jejímž popisu dojde k vysvětlení a vyjasnění
většiny poznámek.
-

Položka 09-01 Vedoucí produkce - příprava samotné produkce je plánována
v Harmonogramu na 13 týdnů. 30 FD představuje 6 týdnů. Pokud platí předpoklad 1
týdne na likvidaci, potom celková potřebná doba práce vedoucího produkce je 20 týdnů.
Otázka - bude vedoucí produkce připravovat organizaci natáčení po dobu, kde není
kalkulován honorář zadarmo ? A za 4 000,- Kč na den ? po dobu 10 týdnů.?
Položka 09 – 02 Vedoucí natáčení – denní honorář 2 400,- Kč a pouze 1 týden na
přípravy.
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Další podhodnocení v položce 9 je u lokačních.
Položka 10 Kamery.
Je potřeba vyjasnit, kolik bude skutečně ostřičů ??? Podle počtu jednotek to vypadá na 3, ale
co budou ostřit, když je jenom 1 švenkr.
DIT nejdůležitější funkce po natočení záběru. Náklad 12 000,- za týden nevytváří předpoklad
na odpovědnou práci, nehledě na absenci nákladů na techniku DIT.
Položka 11,
Proč má best boy pouze 6 týdnů – bez příprav a bez obhlídek ??
Jaké agregáty použijete za 2 500,- Kč na den ?
Položka 13
Kde je kalkulován záznamový materiál ?
Tyto konkrétní případy jsou dokladem o nutnosti produkčního komentáře k rozpočtu.
Finanční plán.
Byl předložen Finanční plán, který má širokou základnu zdrojů z různých zemí a různých
typů. Jde o kombinaci veřejných prostředků, státních zdrojů, evropských zdrojů a
soukromých zdrojů, jak na území Evropy, tak i Kanady.
V tomto ohledu jde o představu vícezdrojového financování.
Všechny zdroje, které jsou deklarovány jako potvrzené, jsou doloženy písemnou
dokumentací, která je v souladu s tvrzeními ve finančním plánu.
Ostatní nepotvrzené zdroje jsou v rovině předpokládatelných částek.
Nedostatkem Finančního plánu jsou dvě nepřesnosti.
Prvním nedostatkem je nesrovnalost v částkách doložených v žádosti. Předpokládám, že při
převodech z EUR byl použit kurz 26,50 Kč. Toto platí u všech položek, s vyjímkou položky
2.1. Media, kde je uvedená částka o 5 000,-Kč nižší, než je 30 000,- Euro. Pokud by došlo
k navýšení finančního plnění, navrhuji navýšit rozpočet a posílit ho v oblasti výroby.
Druhou nesrovnalostí je porovnání koprodukčních podílů jednotlivých partnerů, které jsou
uváděny v popisu projektu a které lze dohledat ve Finančním plánu. Jedná se o jednotky
procent a konečná verze bude stejně potvrzena až ve finální verzi koprodukční smlouvy.
Důvodem této poznámky je pouze připomenutí, že oba materiály byly předány ve stejnou
dobu a nevidím důvod, proč by neměly mít stejnou hodnotu.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Jde o oblast, která má v žádosti představenu strategii jak v části marketingu, tak v části
zajištění exploatace projektu.
Jde o obsáhlý popis kroků, které žadatel již provedl a které budou následovat. Jejich smysl je
srozumitelný, a pokud dojde k jejich naplnění, je zde předpoklad velmi širokého pole
exploatace v různých oblastech realizace práv výrobce.
Předložený scénář a jeho rozbor v producentské exploataci odpovídá Harmonogramu, a
projekt je zvládnutelný.

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

Otázka finanční odpovědnosti je v tomto případě spojena s urputnou snahou žadatele
realizovat tento projekt a v některých ohledech jde za hranici únosnosti. Tento pohled je dán
procházkou této žádosti a konstatováním absence produkčního komentáře.
Společnost se prezentuje jako subjekt zabývající se specifickými tématy, jak v hrané tvorbě,
tak i v oblasti dokumentárních děl. Řada realizovaných projektů, ve většině podpořených
různými druhy podpory, byla oceněna na poli filmových festivalů.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Spící město

Evidenční číslo projektu

4247-2021

Název žadatele

IS Produkce s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

MgA. Michal Kráčmer

Datum vyhotovení

31. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Žadatel předkládá film pro mládež (young adults), tedy adaptaci knihy českého autora. Projekt má ambice se
vyrovnat světové tvorbě pro mládež, ale rozpočtové podmínky odpovídají extrémně nízkorozpočtovému
filmu. Žadatel tak musí obhájit, že je toho schopen i přes takto náročné podmínky.
SILNÉ STRÁNKY
Film pro mládež
Zajímavá premisa pro dnešní stav světa
Nízký rozpočet
SLABÉ STRÁNKY
Velmi nízký rozpočet
Nepotvrzené vlastní financování
Absence marketingové a distribuční strategie
Absence vizuální stránky filmu
Absence distribuční strategie v případě lockdownu
Film je již natočen v době rozhodování rady SFKMG
Žádost je velice úsporná a film je koncipován jako velmi nízkorozpočtový. Nicméně kvituji snahu o natočení
filmu pro cílovou skupinu young adults, pro níž se v ČR moc filmů netočí. Pokud žadatel vyjasní všechny
nejasnosti, doporučil bych žádost podpořit, protože žádá opravdu o velmi malou částku od SFKMG.

Udělení podpory
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Doporučuji po vyjasnění nejasností

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)
Žádost obsahuje všechny dané přílohy, které SFKMG vyžaduje. Nicméně žádosti chybí zásadně vizuální
koncepce filmu. Dále také není doložené vlastní financování žadatele, což ale dohromady tvoří skoro
třetinu celého rozpočtu. Toto by měl žadatel napravit. Zároveň je formulář rozpočtu špatně vyplněn, a
tak existuje podezření, že v něm můžou být chyby (u spousty položek chybí počet jednotek, jednotková
cena a jsou tam jen celkové sumy).

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
ROZPOČET
Žadatel plánuje natočit celovečerní film pro mládež (young adults) za 22 ND za 11,5 milionu korun. To
samo o sobě je neuvěřitelná výzva. Samotní producenti si honoráře neudělili, ale rozpočtují production fee.
Štáb má velmi nízké honoráře. Spousta položek vypadá velmi nerealisticky – např. jen 55 komparzních
osobodní. To nebudí moc v důvěru v promyšlený rozpočet. Nebudu ale komentovat každou položku. Prostě
tento rozpočet je koncipován na úrovni lepšího studentského filmu. Spousta položek je extrémně
podhodnocených nebo nejsou narozpočtovány vůbec. Pokud ale žadatel dokáže prokázat, že je schopen
natočit za takto nízký rozpočet kvalitní a hlavně atraktivní film pro mládež, pak si podporu zaslouží.
FINANČNÍ PLÁN
Všechny deklarované vstupy jsou doloženy kromě vlastního vstupu producenta (cca 30% rozpočtu). To by
měl žadatel napravit. Jinak je film kromě podpory SFK kompletně zafinancován.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie budí velké rozpaky. Pokud ale žadatel radě prokáže, že za tak nízkou sumu je film
schopen natočit, pak bude vše v pořádku. Nicméně marketingová a distribuční strategie absentuje
úplně. Žadatel by ji měl doložit před slyšením, aby bylo jasné, jak chce svoji cílovou skupinu oslovit, a
jak to přesně udělá. Jinak jsou to vyhozené peníze. Rozhodně by se rada neměla spokojit s pouhým
prohlášením, že to zajistí distributor. To samé se týká zahraniční distribuce nebo koprodukční
slovenské.
Z harmonogramu vyplývá, že v době slyšení bude pravděpodobně film už natočen. Otázka tedy zní proč
žadatel žádá o podporu na již natočený film a proč nemohl počkat na podporu SFK a proč ji tím pádem
možná ani nepotřebuje, jelikož roztočil film, u kterého si nemůže být jistý, že ho ve výsledku dofinancuje.
Znovu toto vše by měl žadatel dovysvětlit radě SFKMG.
Dále žadatel plánuje premiéru filmu v červenci 2021. Není zde záložní varianta pro případ pandemie, ale
ani nepopisuje, jak by premiéra a celá distribuce vypadala v momentě, kdy už jsou v zástupu další desítky
filmů jak českých, tak zahraničních, které čekají na své kino uvedení.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Žadatel je schopen film vyrobit, ale panují pochybnosti o tom, zda-li film dokáže dobře distribuovat a
propagovat. Měl by proto doložit radě SFKMG distribuční a marketingovou strategii, aby tyto pochybnosti
vyvrátil.
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Expertní analýza
Název projektu

Spící město

Evidenční číslo projektu

4247-2021

Název žadatele

IS Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

25.01.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Scenár projektu Spící město vychádza z úspešnej detskej knihy autora Martina
Vopěnky, ktorý je spolu s režisérom Danom Svátkom aj spoluautorom scenára. Pôjde
o film pre deti a mládež, ale aj o film pre celú rodinu. Základnou premisou príbehu je
to, že jedného dňa sa štvorica súrodencov zobudí a zistí, že rodičia vo svojom spánku
zostávajú. A to nielen ich rodičia, ale v podstate všetci rodičia na svete. Zobudení
zostávajú len mladí dospelí, alebo bezdetní a podivní starší ľudia. To zisťujú
súrodenci najprv pri svojich pokusoch ďalej žiť a prežiť, najviac však pri hľadaní
svojho najmladšieho súrodenca Samuela, ktorý bol unesený pod sľubom, že bude
oňho postarané. Takmer od samotného začiatku ide o akúsi road-movie počas ktorej
starší súrodenci - brat Kryštof a dvojičky Kristýna a Ema - hľadajú svojho uneseného
brata Samuela a stretávajú sa s rôznymi situáciami a indivíduami. Samuel sa musí
zase pasovať so situáciou, v ktorej sa nájde spolu s inými unesenými deťmi – všetci
sú odsúdení na odpredaj do zahraničia. Scenár je napísaný napínavo a príťažlivo,
niekedy aj hrôzostrašne, ale všetko sa nakoniec dobre skončí, tak ako sa to
v príbehoch pre deti má. IS production má v danom momente zabezpečených 70 %
celkového rozpočtu, od SFK žiada 20 % a posledných 10 % je v jednaní. Ako veľké
plus celého projektu vidím jeho edukatívny zámer v ekologickej výchove detí
a mládeže, ktorý je súčasťou výroby filmu a zahrňuje doň aj samotné deti. V mojich
očiach má tento projekt potenciál doma i v zahraničí stať sa hitom pre určenú vekovú
kategóriu divákov.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Spící město, určený predovšetkým deti a mládeži, vnímam ako originálny a
dôležitý. Nielen, že má predpoklad vytvoriť kvalitný a zábavný film pre túto vekovú
kategóriu, ale v dnešnej dobe má výroba podobných filmov veľký význam. Ako autori
tvrdia, tento fantasy príbeh určitým spôsobom naozaj pripomína našu súčasnú
pandemickú situáciu, kedy sme my, všetci dospelí akoby zaspali spoločne s vírusom.
Týmto príbehom, kterého hlavnými hrdinami sú deti, ktoré nakoniec vyhrajú nad zlom
môžeme dať deťom nielen hlas, ale i zábavu a nádej. Ůspech daného príbehu už
preukázal úspech samotnej knihy a to nielen v ČR a na Slovensku, ale i v zahraničí.
Scenár je tiež napísaný veľmi príťažlivo, záleží už len od jeho realizácie. Tu by som
rada pripomenula, že mi v režisérskej explikácii chýba opis vizuálnej a formálnej
stránky projektu. Ako chce režisér film točiť, aké štylistické prostriedky chce používať,
ako si vybral svojich protagonistov a ako chce s týmito detskými hercami pracovať.
Podľa popisu projektu, ktorý nám predstavuje producent sú už herci vybratý. Vo
svojej explikácii však režisér popisuje len charaktery filmových postáv. Jedinou
referenciou je Harry Potter. Keďže prvý natáčací deň je už 01.02.2021, autori a
producent majú určite k dispozícii omnoho viacej, aj vizuálních materiálov. Točiť sa
má v oblasti Česká Kanada a v spolupráci so spoločnosťou Lesy ČR chcú autori
upozorniť divákov na kôrovcovú kalamitu a tejto katastrofe pomôcť. Tento pro-aktívny
a edukatívny element projektu osobne veľmi oceňujem.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zdá sa, že projekt je zaistený po personálnej stránke a do veľkej miery aj finančnej
stránke. Projekt sa začína točiť už od 01.02.21, jeho premiéra je plánovaná na
20.7.21. Jediné, čo mi padlo do očí je, že takmer celý štáb, okrem kostýmovej
návrhárky je podľa opisu projektu obasedný mužskými profesionálmi, čo je podľa
mňa škoda, lebo ženský element by mohol byť obohacujúci práve pri takomto
projekte, ktorý je určený detskému a mladému divákovi. Dramaturg J.Gogola
poskytol všeobecné hodnotenie celkovej kvality projektu, ktorý on sám tiež doceňuje.
Producent Martin Gazda neuvádza alternatívy financovania pre prípad, keby
plánovaných 20 percent zo SFK projekt nedostal, ale verím aj napriek tomu, že sa
celému kolektívu podarí vyrobiť výnomočný film.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený
rozsah: max. 800 znaků)
Ůspech knihy u mladých čitateľov, ako aj jej spracovanie do scenára v mojich očiach
sľubujú aj úspech filmu, v ktorý pevne verím. Záleží však, ako vždy, od jeho konečnej
realizácie. Naši mladí diváci si zaslúžia pozornosť a film pre seba, pri pozeraní
kterého sa môžu stotožňovať s filmovými hrdinami, spolu sa s nimi báť a víťaziť nad
zlom. V producentskej explikácii mi chýba zamyslenie sa nad možným
medzinárodným uvedením filmu na festivaloch – osobne verím tomu, že bude mať
odozvu aj Európsku a medzinárodnú .
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený
rozsah: max. 1000 znaků)
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Projekt je už v pokročilom štádiu výroby, je herecky obsadený a začína sa onedlho
točiť. Finančne je zabezpečený 70 %, vrátane vlastného vkladu IS Produkce,
českého koproducenta Holiday Films a slovenského koproducenta FilmWorx Studio.
MG distributora predstavujúce 10 percent sa s Bontonfilm rieši, pripojený je LOI. Tým
by mal byť zaistený celkový rozpočet filmu. Všetko teda nasvedčuje tomu, že bude
úspešne realizovaný. Pri opise projektu sa nezmieňujú možné ťažkosti pri natáčaní
filmu v súčasných obmedzených pandemických podmienkach a prípadné alternatívy,
ak sa ťažkosti vyskytnú. Premiéra je plánovaná na leto – čo je škoda, lebo by film
mohol byť napríklad v súťaži na prestížnom Zlín MFF. Odporúčala by som skúsiť
aspoň MFF Cinekid Amsterdam. Verím tomu, že znovu v ČR vznikne zaujímavý a
divácky príťažlivý film pre deti a mládež, nasledujúc tradíciu predchádzajúcich
úspechov českej kinematografie tohto žánru.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

KARAVAN

Evidenční číslo projektu

4238-2021

Název žadatele

MASTER Film s.r.o. Dagmar Sedláčková

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba celovečerního hraného filmu

Číslo výzvy

2021 – 2 – 2 - 7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
14.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu

O d roku 2016 režisérka a spoluscénáristka Zuzana Kirchnerová se snaží
zrealizovat svůj režijní debut. celovečerní film Karavan.
Již dvakrát žádala Fond o podporu. Získala podporu na vývoj scénáře 320.000Kč.ve
filmové společnosti Cinema Arsenal a posléze převzala film Nutprodukce s.r.o. ,která
pomocí řady workshopů a jednání navázala trvalou spolupráci s koproducenty ze
Slovenska a Itálie ale příspěvek Fondu nezískala.
Současný žadatel filmová společnost Master Film s.r.o. provedla požadované úpravy
a žádá Fond o podporu výroby v částce 11.500.000 Kč.v celkovém rozpočtu filmu
46,309.265 Kč.
Jedná se o trvale závažné téma, lásce matky k dítěti s mentálním postižením.
Mattka Ester,samoživitelka zcela mění svůj životní režim a stará se o svého
postiženého chlapečka, V jeho věku 12 let organizuje a uskuteční dlouho plánovanou
ozdravní dovolenou u moře v Itálii a to zapůjčeným karavanem.Zde pak zažije řadu
příhod a dobrodružství.
Film je velmi dobře připraven a to v koprodukci Sovenska - Nutprodukcia Jakub
Victorin 30,16%, Italie Tempesta Carlo Cresto Dina 18.28% a ČR 51,56%.
Žadatel.Master Film,který má reálnou představu o realizaci.Účast na filnu přislíbila i
CT Praha
Atraktivní hlavní role je obsazena Aňou Geislerovou.
Realizace natáčení – v roce 2022 – 50 filmovacích dnů- první FD 11.5.2022. realizace
ukončena v březnu 2023,

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

Doporučuji

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

Žádost je pečlivě připravena , jsou zaznamenány všechny požadované přílohy a
žádost poskytuje dostatek informací pro její posouzení.

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

Rozpočet filmu je sestaven ve standardní sestavě a v současných cenách.
Celkem 46,309.265 Kč , z toho přímé náklady 41,784.265 Kč. Možná předisponován
požadavek na grip – 50x20.000 - 1 milion Kč. , 4,745.104 Kč ubytování a
catering, a herecké obsazení 3,797.668 Kč.
Zafinancování je podrobně a reálně sestaveno. Fond 11,500.000 Kč + 3 mil.Kč
pobídka,
Úměrné vklady producentů a jejich filmových fondů , vklad ČT 3,5 mil.Kč a všechny
ostatní filmové fondy.
.Vlastní vklad žadatele 300.000 Kč.a 500.000 Kč postprodukční studio.

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

Realizační strategie producenta a jeho marketingové a distribuční úvahy jsou
podrobně a reálně popsány v žádosti..

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

Producentka Dagmar Sedláčková je absolvent KU Praha-katedry filmových studií a
FAMU.Během studia produkce krátkého filmu režiséra Aransjeva oceněn v Cannes.
V roce 2014 přistoupila jako producent do filmové společnosti Master Film s.r.o. Zde
spolupracovala na projektu řež.Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad, film
Rekonstrukce rež.Nováka a Vlad.Michálka, Dobrá smrt rež.Tomáše Kroupy.
Dlouhodobě se věnuje experimentálnímu filmu. Je spoluzakladatelem platformy
GIRLS in Film Prague. V současnosti připravuje filmy
rež.O.Nováka,J.Havlíčka,P,Hátla,V.Turnera,K.Májové a J..Kulky.
Filmová společnost Master Film s.r.o.byla založena v roce 2011 – produkce na
filmech – rež.J.Němce Vlk z Královských Vinohrad,Plody mraků
rež.K.Karhánkové,Chata na prodej rež.T.Pavlíčka, Nebezpečný svět rež.Rajka
Dolečka,Rekonstrukce rež.O.Novák,Havlíček,Taran rež.Týmal,Šmidmajer,Bartošová,
Jaroslav Kučera-z blízka rež.Felcman,Michálek, Jaroslav Kučera-deník rež.Felcman,
Parádně pokecal rež.T.Pavlíček, Pérák rež.M.Berger Na krev rež.Erik Knapp.
Na filmu dále spolupracují režisér Zuzana Kirchnerová,spoluautor scénáře Tomáš
Bojar,dramaturg Kristýna Májová, kameraman Denisa Buranová, italský architekt
Luca Servino,kostýmní výtvarník Lucia Švandlíková,střihač Adam Brothánek
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Karavan
4248-2021
MasterFilm
Výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného filmu
2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
26. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář v žánrové rovině dramatu a road movie vypráví o vztahu matky a jejího mentálně postiženého
dospívajícího syna, kteří tráví léto v Itálii. V karavanu se vydávají na cestu, během níž se odkrývají různé
vrstvy jejich vzájemného vztahu.
Projekt je v kontextu české kinematografie mimořádný na několika úrovních – od samotného pojetí postav
(aktivní ženská figura v hlavní roli řešící reálné problémy) a vztahu k tématům, o nichž dílo pojednává
(nestereotypně podaná témata mateřství a mentálního postižení), přes scenáristické pojetí příběhu
(epizodické vyprávění s prvkem náhody či práce s nedořečeností situací i charakterů postav) až po
plánované stylové pojetí (práce s prostředím, osvětlením či zvukem má svou významotvornou roli).
Celá žádost byla připravena velmi pečlivě, vyplývá z ní silné osobní i profesní zaujetí, které se navíc setkává
s ambiciozní a pozoruhodnou uměleckou vizí. Stojí za to zmínit, že chystaný snímek je do velké míry
ženským projektem (i v tomto smyslu ze současné české filmové produkce sympaticky vyčnívá) a že má
velké šance na uvedení na významnějších filmových festivalech. Jednoznačně doporučuji podporu udělit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

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
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1 Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Středobodem vyprávění je vztah matky a jejího mentálně postiženého dospívajícího syna, kteří se spolu
ocitají na letní dovolené v Itálii. Tato původně odpočinková cesta se promění v putování, při kterém se
odkrývají různé vrstvy vztahu matky a syna a při které si titulní hrdinka sáhne na dno svých psychických a
fyzických možností.
V prvé řadě je na projektu třeba ocenit některé základní aspekty, v domácím filmu takřka vzácné – film v
hlavní roli s pozoruhodnou ženskou postavou, která je aktivní, životná a řeší reálné problémy. Za druhé
scénář zaměřující se nestereotypně na témata mateřství a mentálně postižených. V dlouhodobějším
horizontu si v české kinematografii nevybavuji příklad díla, které by k těmto tématům přistoupilo tak
komplexně, jako předložený scénář – bez předsudků, citlivě a přitom realisticky a také bez potřeby spoléhat
se na jednoznačně pozitivní obrazy ať už ve vztahu k postiženým nebo ke vztahu matky a jejího dítěte.
Druhou kvalitou je struktura scénáře, který se vyhýbá klasické konstrukci. Vyznačuje se spíš epizodickým
vyprávěním, které přeneseně řečeno nikde nezačíná a nikde nekončí. Jde o úsek z hrdinčina života, během
kterého poznává čtenář ji stejně jako ona sebe. Vyprávění nevyužívá konvenční dramatické zápletky a
zvraty, naopak se jim vyhýbá. Do hrdinčina putování tak vstupuje prvek náhody, konkrétní situace nebo
vztahy zůstávají nedořečené. Čtenář / divák musí víc přemýšlet a domýšlet si... O postavách mu autoři
scénáře ostatně prozrazují jen to nejpodstatnější.
Další výraznou kvalitou je zesílený důraz na stylové ztvárnění příběhu. Projevuje se to nápadně už ve
scénáři, který velmi často přibližuje i vizuální aspekty – ať už jde o prostředí, osvětlení, barvy či zvuky. Péči
věnovanou stylu potvrzují také připojené explikace, ze kterých jasně vyplývá záměr natočit audiovizuálně
poutavé a ambiciozní dílo, v němž stylové prostředky nezůstanou v pozadí ve službách vyprávění, ale
budou do vyprávění sebevědomě vstupovat a významně spoluutvářet divácký zážitek. V tom, jak
emocionálně (či subjektivně) plánují tvůrci se stylem pracovat, inklinuje dílo k filmovému impresionismu.
1

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

Personální zajištění nevzbuzuje pochybnosti, a to i s ohledem na vize, které jednotlivé osoby do projektu
vnášejí (viz připojené podrobné explikace). Sympatie navíc vzbuzuje fakt, že dílo lze vnímat jako z velké
části ženské, což je v českém prostředí stále spíš vzácnost. V klíčových pozicích štábu jsou režisérka a
scenáristka Z. Kirchnerová (po jejím úspěšném školním filmu Bába jde o její celovečerní debut),
dramaturgyně K. Májová, kameramanka D. Buranová či producentka D. Sedláčková. Hlavní roli ztvární A.
Geislerová, která dle informací v žádosti sama přispěla k aktuální podobě scénáře. Pro roli jejího syna jsou
předvybráni tři představitelé. Přestože film vzniká v česko-slovensko-italské koprodukci, ve stěžejních
pozicích štábu figurují Češi.
2

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

Již v prvním oddíle bylo vyjádřeno, že hodnocený projekt se české produkci vymyká postavami, tématem,
ztvárněním příběhu i ambiciozní stylovou koncepcí. Konec konců sama režisérka otevřeně přiznává
poučení filmařskými vzory, jež patří ke špičkám současné evropské kinematografie. O významu a přínosu
pro českou kinematografii nelze z těchto hledisek pochybovat. Díky zmiňovaným vlastnostem má projekt
zároveň silný potenciál přitáhnout mezinárodní pozornost – troufám si tipovat, že tento snímek by skutečně
mohl mít šanci na uvedení na významnějších zahraničních festivalech. Výhodou z hlediska mezinárodního
uplatnění může být i to, že zájem o snímek projevila společnost New Europe Film Sales, která patří k
předním středoevropským sales agentům.
3

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

O podporu se uchází společnost MasterFilm, do jejíhož portfolia připravovaný snímek příkladně zapadá
(soustřeďuje se na nezávislé, autorské snímky). Projekt má za sebou dlouhou a poctivou přípravu (byl
podpořen SFK ve fázi vývoje, s úspěchem se účastnil zahraničních workshopů, má předjednané produkční i
distribuční partnery; na druhou stranu již dvakrát neúspěšně žádal o podporu SFK na výrobu).

K žádosti byl připojen pečlivě vypracovaný producentský záměr a explikace, které bylo radostí číst. Vše
svědčí o skutečně silné osobní a profesní zainteresovanosti žadatelů, kteří jsou na realizační fázi připraveni.
Žadatelé si uvědomují potenciální rizika spojená s natáčením a vědomě s nimi při přípravách pracují
(obsazení mentálně postiženého chlapce nebo natáčení v italských lokacích). V žádosti jsem nezaznamenal
žádné zásadní nedostatky nebo chyby.
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Expertní analýza
Název projektu

Karavan

Evidenční číslo projektu

Master Film

Název žadatele

4248-2021

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vít Schmarc

Datum vyhotovení

31. ledna 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Žadatel předkládá projekt výroby psychologické road movie, v jejímž jádru stojí typický motiv vzpoury a
netypicky autenticky prokreslený vztah postiženého syna a matky, která improvizovanou cestou po Itálii
impulzivně demonstruje svůj vnitřní stav zoufalství, vyčerpání a nepochopení od svého okolí.
Ač Karavan vychází z obvyklého rámce cesty, která má utužit vztah, nenajdeme tu typická klišé a banality,
ani doslovnou symboliku či humanistický patos. Zuzana Kirchnerová a Tomáš Bojar jsou jako scenáristé
neobyčejně syroví, své vyprávění zbavují uměle dodaných zvratů i nadbytečných dialogů. Výsledkem je dílo,
jehož síla pramení z bezprostředního kontaktu s autentickou energií aktérů, dílo, které rezignuje na umělou
líbivost a předkládá postavy svlečené na dřeň emocí a pudů.
V této „nahé humanitě“, která ze strany diváka vyžaduje aktivní empatii (ne snahu nechat se těšit zkratkami)
skutečně můžeme vidět zmíněnou paralelu především s ranými bratry Dardenny, ale i odkaz
k symboličtějšímu pojetí „nomádského“ sociálního realismu Andrey Arnold. Zasazení do „vyprahlé italské
pustiny“, mezi odpočívadla, parkoviště a usedlosti usouvztažňují tvůrci s magickým realismem Alby
Rohrwacher.
Ač tento rozptyl může navenek působit jako příliš široký, dodané podklady naopak svědčí o výjimečné
ujasněnosti – od dramaturgické, přes režijní až po producentskou. I když se jedná o dílo realizačně náročné
a ambiciózní, pokládám jeho potenciál za mezinárodně velmi vysoký. Cením i nadstandardní úroveň celé
žádosti.

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)
- Předložený scénář je výrazně „character-driven“. Jeho narativní půdorys lze označit za velmi prostý, jde o
klasickou roadmovie s řadou zastávek a setkání, které různým způsobem vyhraňují vztah ústředního
trojúhelníku. Jeho základnu tvoří Ester, starostlivá, ale náročným soužitím značně unavená matka a
žena, která má svoje vlastní privátní žádosti potřeby, a její postižený syn David, který dokáže s okolím
komunikovat jen velmi neohrabaně, pudově (přesnou diagnózu jen tušíme). K této dvojici, která se
vydává na impulzivní útěk „Itálií bez Italů“, přibývá spontánní a živočišná tulačka Zuza, která s Davidem
naváže vztah na pomezí opatrovnictví a erotické tenze.
- Scénář tvoří volně provázaný sled událostí, jeho rytmus je organický, dialogy jsou osekány na
minimalistické jádro, prim hraje situační vykreslení, v němž cením cit pro realismus a všednost.
- Velmi organicky se tu realizuje jeden z konstrukčních principů road movie – dialog mezi vnitřním
rozpoložením postav a krajinou, v tom případě lehce bezútěšnou, rozlehlou a odcizenou Itálií parkovišť,
odpočívadel, gastarbeiterů a vykolíkovaných soukromých pozemků, které postavy jakoby nepřípadně
narušují. Všudypřítomný pocit nejistoty a vetřelectví souzní s psychologickým laděním příběhu, jehož
hnacím motorem je snaha sblížit dva v zásadě velmi odlišné světy, svět matky a syna, spjaté
bezpodmínečnou láskou, a naopak rozdělované touhami.
- Cením ambivalentní povahu protagonistky Ester, jejíž často zkratovité, impulzivní jednání, skutečné může
evokovat obtížně přístupné hrdiny bratří Dardennů. Prostředí tuláků, parkovištních večírků a ilegálního
života svou energií zpřítomňuje prvky symbolického sociálního realismu Andrey Arnold, prostředí pusté
rurální italské krajiny zase žadatel logicky provazuje s pozoruhodným magickým realismem Alice
Rohrwacher. Jakkoli jde o poměrně disparátní odkazy (zejména s ohledem na pojetí realismu), v podání
Zuzany Kirchnerové působí organicky a slibují dostatečný základ pro autorskou poetiku, kterou režisérka
prokázala v pozoruhodném intimistickém kraťasu Bába.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Tým je složen velmi vhodně s ohledem na povahu projektu, vyvažuje se v něm talent i zkušenosti.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
- Téma obtížného a ambivalentního vztahu matky a dítěte s postižením ve spojení s motivem road movie
nemusí nutně znít originálně, Karavan ale svým syrovým důrazem na intimitu a rezignací na sentiment
vyhlíží jako působivější a psychologicky pronikavější pohled na dané téma. Narativním laděním půjde o
divácky náročnější film, který osloví především vnímavější a vzdělanější publikum schopné vnímat
v plnosti filmový jazyk bez obezličky uměle zvýrazněného dramatického oblouku či doslovné symboliky.
Jeho mezinárodní festivalový potenciál vnímám jako vysoký.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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- Žádost je vypracována s výjimečnou pečlivostí, úplností a jasností. Od estetických referencí, přes
explikace až po producentský záměr jde o promyšlený projekt. Finančně se jedná o projekt s vyšší
náročností (nejen natáčení v zahraničí, ale i náročné zkoušky a přípravy). Domnívám se, že tento aspekt
je velice dobře zdůvodněný. Financování je nastavené vícezdrojově a využívá téměř všechny dostupné
cesty, jak podobný projekt zrealizovat. Vysoce hodnotím fakt, že se za film už v této fázi postavila
společnost New Europe Film Sales, z mého pohledu jeden z nejprestižnějších sales agentů na poli artové
kinematografie. Kredit žadatele je s ohledem na povahu projektu vysoký.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Vypůjčené životy

Evidenční číslo projektu

4249-2021

Název žadatele

UP and UP Production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

26.1.2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
třístranná koprodukce
projekt podpořen Fondem v období vývoje
zajímavý, divácky atraktivní scénář
zajištění národní distributor s garantovanou vysokou minimální garancí
mnoho přiložených LOI garantující spolupráci s finančním vstupem do projektu
Hlavní slabé stránky
poměrně komplikovaný finanční plán
vysoký rozpočet i požadovaná dotace
změna producenta během vývoje projektu
Projekt Andrey Sedláčkové byl Fondem podpořen v období vývoje. Během vývoje došlo ke změně
producenta, nový producent nyní žádá o podporu na výrobu. Rozpočet je vysoký, ale odpovídá projektu. Též
požadovaná dotace je poměrně vysoká, ačkoli její podíl na nákladech je adekvátní. Projekt je třístranná
koprodukce, producenti využívají všech možných podpor z veřejných i soukromých zdrojů zemí všech
koproducentů. Velké množství finančních vstupů však může přinést komplikace. Harmonogram projektu je
však dostatečně velkorysý, aby umožnil případné komplikace příjmů vykompenzovat. Distribuční a
marketingová strategie odpovídá projektu. Projekt má mezinárodní potenciál.

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, k žádosti je přiloženo mnoho LOI s garancí vstupů do projektu. Ve
formuláři žádosti je uvedena jiná částka požadované dotace než ve finančním plánu. Projekt je
třístrannou koprodukcí (ČR, SR, Francie).
Projekt byl podpořen Fondem v období vývoje, o podporu výroby však žádá jiný producent, který od
původního získal všechna práva na projekt.
Plánované metody udržitelného filmového natáčení jsou spíše sporadické.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je vyšší, ale odůvodněný. Požadovaná dotace je vysoká.
Honorář za scénář je nižší, než je obvyklé. Producentův honorář je také nižší, je však vyvážen poměrně
vysokým production fee (téměř 4% rozpočtu), honoráře koproducentů nejsou rozpočtovány. V rozpočtu
je velmi rozumně počítáno s náklady na testování na Covid (a jde o poměrně podstatnou částku – 800
tisíc Kč). Je účtován pronájem studia, ačkoli režisérka v explikaci odmítá natáčení ve studiu. Bude-li
filmová a osvětlovací technika zapůjčena z francouzské strany, jak je zmíněno v producentské explikaci,
chybí v rozpočtu vyšší náklady na dopravu. Vysoká je položka za bankovní poplatky (250.000 Kč) a
rozpočtovaná rezerva (2,6 milionu Kč). Proti ostatním položkám nelze nic namítat.
Finanční plán je poměrně komplikovaný, tvořený mnoha vstupy, z nichž velká část je zatím nejistých.
Vstup z krajských fondů ve výši 2 miliony považuji vzhledem k epidemické a ekonomické situaci za
nereálný. Česká televize má podle finančního plánu vstupovat do projektu neobvykle pouze finančním (a
dost vysokým) plněním, tento vstup působí přinejmenším komplikovaně (ačkoli LOI o vstupu ČT je
přiloženo). Distributor potvrzuje zájem o projekt i vysokou minimální garancí, což zvyšuje důvěru
v projekt. Stejně jako vysoký finanční vklad producenta. Dotace od Prague Film Fund považuji za velmi
dobrý nápad s velkou šancí na úspěch, bude-li však tento fond i v roce 2021 rozdělovat dotace (zatím
není vyhlášena výzva pro tento rok). Poměrně vysoká část finančního plánu (13%) je tvořena
zahraničními veřejnými zdroji, u nichž je úspěch také nejistý. Projekt je však dostatečně kvalitní, aby
bylo možné předpokládat, že se finanční plán podaří naplnit podle představ producentů i přes výše
zmíněné překážky a možné komplikace. Harmonogram na finalizaci finanční plánu poskytuje velkorysý
prostor.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt podpořený Fondem v období vývoje změnil svého producenta, bylo by asi dobré znát důvod,
proč původní producent odstoupil od realizace projektu. Příběh filmu je zajímavý, divácky atraktivní.
Projekt je obsahově připraven k realizaci.
Třístranná koprodukce je organizačně poměrně složitá, přináší však více možností financování a otevírá
další možnosti lidských zdrojů (francouzský skladatel znamená vyšší náklady, ale zajímavé osvěžení).
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Primární cílová skupina správně směřuje k divákům, kteří dobu 60.-80.let zažili, stěží se ale bude jednat
o 35leté diváky, jak je uváděno. Bude-li projekt cílit na tuto skupinu, je třeba je upravit cílovou skupinu
cca od 45 let. Distribuční a marketingová strategie odpovídá projektu, distributor je zajištěn (přiložena
smlouva). Projekt má potenciál pro mezinárodní distribuci, třístranná koprodukce je i v tomto směru
přínosná.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je zárukou úspěšné realizace projektu. Též zkušenosti žadatele jsou pro realizaci projektu
dostatečné.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Tajemství staré bambitky II.

Evidenční číslo projektu

4254-2021

Název žadatele

Fairytale production

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

2. výroba českého kinematografického díla k výzvě Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

8.1.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Projekt výpravné pohádky s uměřeným rozpočtem a výraznou podporou ČT.
Drobné připomínky k Rozpočtu, Harmonogramu a Fin. plánu níže.
Nenašel jsem v ekonomické části projektu žádné zásadní neodstranitelné nedostatky.
Projekt je připraven k realizaci a Žadatel pravděpodobně bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené
podobě.

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)

– Přílohy Žádosti jsou úplné, srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
– Žádost lze správně posoudit.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Profesionálně zpracovaný transparentní rozpočet, výše nákladů je zdůvodnitelná.
Pouze mi není jasné proč Žadatel nerozpočtoval pol. 3 - producenti ?
– Představa o financování je reálná.
– Jednotlivé potvrzené zdroje financování - Žadatel proklamuje 70% zajištění financí, našel jsem doložení
ČT + AQS = cca 19 mil.. Ostatní včetně Čestného prohlášení o vlastním vkladu jsem nenašel.
– Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný.
– Projekt proklamuje vnitrostátní vícezdrojové financování.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská strategieje je sice stručná, ale vhodně zvolená pro tento film.
– Žadatel má jasnou představu o marketingové a distribuční strategii včetně cílové skupiny diváků.
– Časový harmonogram je hraničně zvládnutelný.
Pouze podotýkám, že uzatelné náklady projektu jsou limitovány od 30.11.2020 a před tímto datem by
produkce neměla začít.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Nová společnosti vzniklá pavděpodobně za účelem produkce tohoto filmu by měla zvolený cíl zvládnout.
– Dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy Žadatele z výše uvedeného důvodu nelze zhodnotit.

Strana 2

Expertní analýza
Název projektu

Tajemství staré bambitky II.

Evidenční číslo projektu

4254-2021

Název žadatele

Fairytale Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Celovečerní hraný film

Číslo výzvy

2021-2-2-7

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

26. 1. 2021

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předložený projekt scenáristy Evžena Gogela, režiséra Ivo Macharáčka a producenta Roberta Plavce
nenabízí v žánru zdejší pohádky nic zajímavého, pouze opakuje televizně úspěšný model přechozího dílu.
Hlavním zájemcem o výrobu je vcelku pochopitelně Česká televize, která do projektu s rozpočtem 36,3 mil.
vstoupila neobvykle vysokým podílem přes 15 mil. a dramaturgem Jaroslavem Sedláčkem, což svědčí o
záměru silné televizní exploatace. Projekt současně aspiruje na přesah do oblasti kinodistribuce,
dramaturgické a estetické parametry kinematografického díla ale postrádá. Hlavní předností je populární
herecké obsazení.
Projekt se uchází o podporu již potřetí, a to během jednoho roku: jako důvod se uvádí, že se dosud nenašel
jiný zdroj financování, o vývoji projektu, který by reagoval na předchozí výhrady a odmítnutí podpory, není
v žádosti ani zmínka. Domnívám se, že projekt, který opakovaně žádá o podporu, by měl jasně doložit
koncepční posuny, zvláště pokud žádá už potřetí a pokud dříve nedosáhl ani minimální bodové hranice.
Jde o podnikatelsky motivovaný komerční produkt, který má jistě právo na život, jen je otázkou, zda je na
místě podporovat jej z veřejných zdrojů. Projekt se deklaruje jako kulturně náročný, aniž přináší uměleckou
či technickou kvalitu a ekonomicky limitovanou kulturní hodnotu, veřejná podpora sice nepřesahuje limit,
přesto tvoří vysoký podíl 44%, z toho přes 20% (7,5 mil.) je požadováno z Fondu. Tento poměr nelze
považovat za oprávněný a přiměřený. Projekt deklaruje zajištění ve výši 70%, doloženo je ale jen 50%, chybí
doklad o vlastním vkladu žadatele.
Umělecky, produkčně a finančně jde o projekt s nízkou kvalitou a vysokým rizikem. Především ale nesplňuje
podmínky a cíle výzvy, a to ani z hlediska rozvoje kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově
diverzifikované české kinematografie, ani z hlediska rozvoje mezinárodních koprodukcí a
konkurenceschopnosti.

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. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Vyprávění je založeno na mechanickém využití lokálně zavedených schémat a klišé, traktovaných bez
přidané invence, může sice působit zábavně a chytlavě, ale postrádá svéprávnou uměleckou a kulturní
hodnotu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Dle dosavadního díla režiséra nelze předpokládat, že by mohlo vzniknout něco zajímavého a přínosného.
Výrazné je herecké obsazení. Celkově má tým potřebné profesionální zkušenosti (kameraman
především televizní) a lze předpokládat, že je schopen projekt realizovat.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt je založen na obvyklých lokálních vzorcích, postrádá inovační či mezinárodní potenciál, lze
předpokládat především místní televizní využití.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je ad hoc založená společnost jako podnikatelský subjekt bez potřebných zkušeností, což
neskýtá záruky stran schopnosti realizace.
Překvapivá je informace ve zprávě o průběhu vývoje, že film měl být realizován již na jaře 2020, což
znemožnila pandemie, přitom projekt dosud nemá, a tudíž ani před rokem neměl zajištěné financování,
rozjet natáčení by tak bylo rizikové. Což platí i pro nynější případ a jeho spěšný harmonogram: první
klapka koncem dubna a premiéra počátkem prosince t.r. O výsledku této žádosti a tedy o případném
nezbytném dofinancování realizace se přitom žadatel dozví až koncem února. Doloženě je zajištěna
pouze polovina rozpočtu.
Distribuční strategie je pojednána zcela vágně a s hlavním zaměřením na přidané komerční produkty.
Nízká rozpočtová položka pro dramaturga ukazuje, že tato klíčová a pro daný projekt nanejvýš potřebná
součást vývoje byla podceněna.
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