Ekonomická expertní analýza
Název projektu

IDENTITA ES

Evidenční číslo projektu

3027-2019

Název žadatele

CINEART TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

1.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost o podporu projektu IDENTITA ES je podávána opětovně. Původně – před dvěma lety – byl pod
číslem projektu 1764-2017 v rámci výzvy č. 2017-2-3-7 Fond žádán o prostředky ve výši 3 000 000 Kč
(při rozpočtu 9 807 774 Kč). Třeba připomenout i podporu tohoto projektu Fondem ve fázi vývoje
(300 000 Kč).
Nyní je žádáno o podporu ve výši 1 500 000 Kč při kompletním rozpočtu 6 574 517 Kč.
Výrobně velmi komplikovaný celovečerní (90 až 100 min.) částečně inscenovaný dokumentární film je
realizován – z nutných a pochopitelných důvodů – po několikaleté přípravě již od roku 2016. V tak
dlouhém intervalu producent/žadatel navázal koprodukční (či kooperační) vztahy se subjekty z Kanady,
Německa a Slovenska (podrobnosti viz níže). Bylo (a bude) třeba uskutečnit několik natáčecích dnů i
v zahraničí (Kanada, Izrael, Ukrajina…).
Obsahově mimořádně důležitá a potřebná látka si zaslouží odpovídající zpracování, kterému lze
přiznáním vcelku racionálně stanovené podpory napomoci.
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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Kompletní podklady, v rámci Popisu projektu lze nalézt ještě přidaný odkaz na mnoho uložených a pro
analýzu důležitých materiálů (dalších 2,4 GB!), jednoznačně prokazují, o jak komplikovaný
dokumentární film se jedná. Již výše byly připomenuty hrané sekvence a scény nutně natáčené
v zahraničí.
V zahraničí žadatel hledal – a našel – i partnery, kteří (ač nijak masívně) přece jen finančně přispěli do
velmi diverzifikovaného plánu příjmů.
Proto ani rozsáhlé materiály doprovázející v daném případě žádost o podporu zprvu nejsou nepříliš
přehledné.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Vše nejdůležitější o rozpočtu – včetně kalkulačních posunů – je uvedeno v obecné časti Expertní
analýzy. Rozpočtová kalkulace byla zjevně přestavěna, některé položky redukovány a v současné
podobě zřejmě neposkytuje prostor k dalším úsporám.
Finanční plán odpovídá značné diverzifikaci zdrojů, dle mého názoru z velké části spíše vynucené.
Některé LOI nejsou – co se týče finančního vyjádření – konkrétní (včetně České televize, jejíž plnění
znamená celých 23,6 % podílu plnění na celkových nákladech projektu), jiné jsou podložené
koprodukční smlouvou či potvrzením minimální garance.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Distribuční strategie je/bude do značné míry determinovaná uzavřenými kontrakty (a přijatými LOI),
např. v Kanadě, Německu, Slovensku, případně televizní vysílání - zřejmě včetně části prodejů.
Domácí kinodistribuce včetně alternativních cest se ujme CinemArt, a.s., písemné potvrzení je
přiloženo.
Díky kanadskému partnerovi byl projekt prezentován na trhu souvisejícím s Montreal World Film
Festival a v průběhu vývoje se producent v roce 2017 zúčastnil DOC LAB v Krakově.
Dvě jazykové verze budou nutným výstupem filmu.
Součástí filmu budou i archívní sekvence a 3D animace archívních fotografií.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

CINEART TV Prague spol. s r.o. byla založena Viktorem Schwarczem dokonce ještě za
Československa v roce 1992 se zaměřením na produkci dokumentárních a hraných filmů. Může se
vykázat oslnivou filmografií v obou oblastech a řadou dalších audiovizuálních počinů.
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Expertní analýza
Název projektu

Identita Es

Evidenční číslo projektu

3027-2019

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

19. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je celovečerní dokument autorky a režisérky Aleny Činčerové a producenta Viktora
Schwarcze, který vzniká ve spolupráci s Českou televizí Ostrava - kreativní producentka Lenka Poláková a
dramaturg Josef Albrecht (podíl 24%), a to jako mezinárodní česko-slovensko-kanadsko-německá
koprodukce (s podíly 70-10-10-10%). Film o životě a díle Čechokanaďana Emila Skamene, význačného
imunologa a genetika, má ohromný potenciál, neboť se strhujícím příběhem jedinečného lidského osudu
rozvíjí silná témata svobody a osobní identity na pozadí pohnutých dějiny 20. století s jejich paradoxem
nelidských hrůz a objevů ve prospěch lidského života. Vyprávění je založeno na kombinaci živého situačního
portrétu s archivy a s hranými dobovými dotáčkami.
Projekt má počátek už v r. 2014, obdržel podporu na vývoj, nynější žádost na výrobu se podává
opakovaně s tím, že scénář byl zásadně přepracován a posunul se od dokudramatu k dokumentárnímu
filmu. To je prospěšný posun, neboť i z nové verze scénáře je zřejmé, že hrané části, které mají evokovat
historický kontext, působí ilustrativně, doslovně, neorganicky. Síla a hodnota projektu spočívá
v protagonistově autentickém životním příběhu a tématu, přičemž forma a styl vyprávění by měly být
podřízeny přirozenému a věrohodnému modu vyprávění. Není přiložena režisérská explikace, autorka pouze
zmiňuje pátrací metodu, resp. „téměř detektivní příběh, který slibuje mimořádně působivý, divácky atraktivní
výsledek“.
Rozpočet ve výši 5,7 mil. je přiměřený (náklady zvedá natáčení v cizině a hrané dotáčky) stejně jako
požadavek na podporu 1,5 mil. (26%). Finanční plán je stabilizován vícezdrojovým rozložením, deklarované
zajištění činí 23,5%, to je však doloženo jen z menší části – ve smlouvách se slovenským a kanadským
koproducentem, přiložená LOI (s ČT, PFX Barrandov a německým koproducentem) vyčíslení podílu
neobsahují, doloženo není ani potvrzení o podílu žadatele. Chybí smlouva s hlavním protagonistou.
Z hlediska natáčení se projekt nachází ve značné fázi pokročilosti, z plánovaných 28ND je již přes polovinu
realizováno: hotovo je klíčové natáčení s hlavním protagonistou a 2ND hraných dotáček, zbývá dotočit
dokumentární a hrané záběry.
Distribuční a marketingová strategie je založena na cílených postupech, přičemž využívá historický,
kulturní a vzdělávací potenciál projektu a zaměřuje se na příslušné cílové skupiny: vedle distribuce
v klasických kinech zahrnuje alternativní distribuci (včetně školních představení s metodickými podklady),
plánuje spojení filmu s besedami, předpokládá spolupráci se specifickými partnery (s Židovskou obcí ad.).
Projekt vyniká silným námětem a dobrým personálním, produkčním a finančním zajištěním, byť žádost
vykazuje formální nedostatky. Lze předpokládat poutavý výsledek vhodný především pro alternativní a
televizní distribuci a pro festivalový oběh, přičemž má dlouhodobý exploatační potenciál a dispozice uplatnit
se v mezinárodním měřítku.
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)
Hlavní přednosti projektu tvoří silný námět, důkladné rešerše a vnímavé zachycení strhujícího životního
osudu, k čemuž přispívá autorčino zjevné osobní zaujetí.
V zájmu věrohodnosti a plynulosti vyprávění doporučuji zvážit použití ilustrativních hraných fragmentů a
jejich případnou náhradu archivními záběry či kolážemi.
Doporučuji zvážit název: iniciály postrádají vypovídací hodnotu, pojem „identita“ je zase příliš mnohoznačný
pro tak jedinečný příběh, chtělo by to přitažlivější a výmluvnější titul.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým je kvalitní, oplývá rozsáhlými zkušenostmi, obsazení je úplné a dojednané, personální zajištění
skýtá záruku úspěšné realizace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma má významný společenský přesah a mezinárodní potenciál, který se může uplatnit jednak při
festivalovém oběhu, jednak, a to dlouhodobě, v televizní síti.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Ve složce žádosti chybí řada dokladů - o jednání s ČT, s distribuční spol. Cinemart, s koproducenty nebo
stran prodeje v Severní Americe, na něž přitom žadatel přímo odkazuje jako na přiložené dokumenty. Tyto
dokumenty jsem nakonec objevil pod odkazem pro AV ukázku, což je matoucí a snadno přehlédnutelné
uložení.
Dokumenty obsahují jisté nesrovnalosti: přiložená LOI nezahrnují vyčíslení podílu uvedené ve finančním
plánu, smlouva s kanadským distributorem je vedena na žánr „dokudramatu“. Chybí potvrzení o vkladu
žadatele. Chybí smlouva s hlavním protagonistou. Chybí režisérská explikace.
Projekt je realizovatelný – realizační strategie, rozpočet a finanční plán jsou realistické a odpovídají
zvolenému cíli.
Projekt odpovídá profilu žadatele.
Žadatel je důvěryhodný, má bohaté zkušenosti a úctyhodné portfolio s řadou festivalových ocenění, skýtá
záruku úspěšné realizace projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Sihamoni - Dvojí svět krále Sihamoniho

Evidenční číslo projektu

3038-2019

Název žadatele

CineArt TV Prague s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

9.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Poměrně náročný a realizačně složitý dokument, který sleduje skoro 60 let života současného
Kambodžského krále a jeho prostřednictvím také vtahy Československa a Kambodži, dvou zeměpisně i
kulturně velmi vzdálených zemí.
Hlavní silnou stránkou projektu je velmi rozsáhlá a pečlivá příprava. V jejím rámci bylo dohledáno a
shromážděno mnoho unikátních archivních materiálů. V rámci obhlídky, hledání a obnovování kontaktů
v Kambodži byl natočen dostatečný materiál použitelný pro připravovaný trailer. Byla předjednána
koprodukce s kambodžskou stranou.
Pokud mám zmínit slabou stránku projektu, tak je to dosud nevyjasněný současný vztah krále a jeho okolí
k ČR a projektu samotnému. Chybí jednoznačný souhlas krále s užitím archivních matriálů. Tento fakt může
nepříjemně ovlivnit nejen samotné natáčení, ale také následnou distribuci.
Doufám, že slyším trávu růst, že vše nakonec dobře dopadne a proto tento projekt doporučuji k udělení
podpory.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je pečlivě zpracovaná, obsahuje všechny požadované matriály, včetně několika nepovinných, které
ale umožňují komplexně posoudit záměr žadatele a jeho připravenost.
Jistou nesrovnalost jsem našel v Dohodě mezi žadatelem a slovenským koproducentem Arina s.r.o.:
Dohoda je podepsána necelý měsíc před podáním žádosti a jsou v ní uvedeny celkové náklady na projekt
víc jak o 700 tisíc nižší, než uvádí předložený rozpočet. Dále se zde smluvní strany zavazují podepsat
koprodukční smlouvu nejpozději do 31.12.2016. ???

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Finanční plán.
Pokud dobře počítám, tak z finančního plánu vyplývá potvrzené finanční zajištění pouze ve výši 12,12%
(Vlastní zdroje producenta) a ne jak je v žádosti uvedeno 19%. Všechny další finance jsou potvrzeny
formou LOI nebo dohodou.
Veškerá veřejná podpora by měla podle představ producenta dosáhnout 65% nákladů na realizaci projektu,
(plus 370 tisíc na Vývoj). Producent se poctivě snaží zajistit vícezdrojové financování.
Rozpočet je celkově akceptovatelný, ale mám přece jenom pár otázek:
Kapitola 2, Kompletní vývoj projektu, je sloupec A nižší o 497 124,- než sloupec B, ale dotace na vývoj byla
pouze 370 000,-.Proč?
Proč je v řádku 02-30 Nákup PHM ve sloupci A částka 5 000,-, ale ve sloupci B je 0,Scanování negativu 16 MM – paušál 30 000,- není promítnut do rozpočtu, On-line paušál 20.000,- také ne.
V producentské explikaci je plánováno 16 dnů natáčení v Kambodži v úzkém štábu 4 až 5 osob, ale
v rozpočtu počítáte letenky, ubytování a stravné pro 10 osob. Proč?
Catering bude hrazen i v Kambodži, kde jsou hrazeny diety?
V producentské explikaci je plánováno 8 až 10 minut archivu, ale kalkulujete licenci 12 minut za 25 000,- za
minutu.
Mohl bych pokračovat, ale nemám prostor. Podle mého názoru je rozpočet zejména v postprodukci
poněkud opulentní.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Viktor Schwarcz je velmi zkušený producent a tomu odpovídá profesionální kvalita realizační strategie.
Vlastní realizace dokumentu je pečlivě připravena. Distribuce tohoto dokumentu asi nebude snadná, ale
producent již získal LOI od CinemArt a to dává naději, že se dokument objeví ve vybraných kinech a v
dalších alternativních prostorách. Producentova představa o cílových skupinách je dost optimistická, ale
myslím si, že je připraven udělat pro tento projekt maximum také v samotném marketingu.
Časově je tento projekt jistě zvládnutelný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel - firma Cineart TV Prague spol. s r.o. působí ve filmovém oboru již neuvěřitelných 28 let. Za tu dobu
přivedla na svět pěknou řadu dokumentů a celovečerních hraných filmů. Je pro ni typické, že vedle
spolupráce se zkušenými tvůrci (Chytilová, Vihanová) věnuje hodně prostoru debutantům. Začínali zde svoji
profesionální filmařskou dráhu například: Bohdan Sláma, David Jařab, Karin Babinská, Dan Wlodarczyk a
další.
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EXPERTNÍ ANALÝZA - SIHAMONI
Bohužel jsme neobdrželi žádnou komplexní analýzu.
K ekonomické obecně:
Ano souhlas krále přímo nemáme, to je pravda. Nicméně jeho matka, královna Monika,
odpověděla na soukromý dopis B. Frajerové velmi pozitivně s tím, že by se s ní ráda
setkala - níže kopie, o plánovaném dokumentu tedy ví oba, ví o tom i Min. kultury
Kambodži, jejich ministryně kultury, Ministr školství a tělovýchovy, s těmi se naše delegace
v rámci obhlídek setkala. V dokumentu nebudou žádná kompromitující fakta, navíc
veškerý archivní materiálu je ze soukromé pozůstalosti, nepatří královské rodině. Tento
materiál svěřila B. Frajerové /spoluatorka scénáře/ k použití neteř velvyslance V. Knapa,
mohla ho již prodat do Francie, které byla Kambodža kolonií a kde proto byl o tento
materiál zájem. Ostatní archivy jsou z veřejných zdrojů či sbírek B. Frajerové či P. Hojdy.
Povolení samotného krále nelze z diplomatických důvodů vůbec získat / král i přes svou
izolovanost v rámci paláce je pro kambodžany jakýsi polobůh a nelze s ním na toto téma
vést rozhovory a vůbec né ho žádat o nějaké jeho písemné svolení /, král však o
připravovaném dokumentu ví, nic nenamítal, poděkoval za dárky, které jsme mu během
obhlídky předali- resp. prostřednictvím Min. kultury a jeho kanceláře mu byly doručeny.
Níže též ukázka z široké korespondence B. Frajerové s králem a královnou matkou.

K ryze ekonomické části:
Dodatek - opravu k Dohodě se slovenským koproducentem Arina přikládám.
Některý z expertů považuje za prokázané prostředky nějakou formu koprodukční smlouvy
či Dohody, některý LOI. Bylo by možná účelné tuto praxi sjednotit. Lépe by se poté
vypracovávaly i Žádosti.
Rozdíl mezi sloupci A a B převyšující částku poskytnutou SFK na vývoj je logický již jen
pro to, že Žadatel který obdrží prostředky na vývoj je povinnen dle Rozhodnutí SFK vložit
do vývoje projektu své prostředky v určité % výši.
V položce 02-30 nákup PHM je chyba, částka 5.000,- má být propsána i do sloupce B.
Scan negativu a online bude poskytnuto PFX v rámci gradingu, proto nerozpočtováno.
Letenky není 10 osob, ale 10 ks - pro 5 osob, směrem tam lze zabukovat předem, zpět
musí být OPEN dle vývoje natáčení.
Ubytování + sravné - KAMBODŽSKÁ TV slíbila poskytnout 2 auta s řidičem, tlumočníka +
produkčního a ev. ostrahu - dohled - dle momentální situace v Kambodži včetně PHM pouze nutno z naší strany zajistit ubytování, diety. Proto rozpočtováno 10 osob na
natáčení.

Catering - rozpočtován pouze společný oběd což je v místě zvykem, kdy oběd či jedno
jídlo je jakýsi společný rituál.
ARCHIVY - rozpočtována limitní možnost - užití 12 min. archivních záběrů.
Děkuji
V. Schwarcz

AUDIENCE B. FRAJEROVÉ U KRÁLE SIHAMONIHO

Z KORESPONDENCE

PODĚKOVÁNÍ ZA DARY PŘEDANÉ V RÁMCI OBHLÍDEK OD KRÁLOVNY MATKY

REŽISÉR/KAMERAMAN P. HOJDA - SETKÁNÍ S KRÁLEM V PRAZE

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Temná strana síly

Evidenční číslo projektu

3044-2019

Název žadatele

Vernes s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

9.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
O podporu žádá dokument Martina Marečeka "Temná strana síly".
Filmový kritik a zároveň propagátor kultu dokonalého těla (i za pomoci nedovolených prostředků) pod
drobnohledem režiséra. Jeho příběh, který sám neví, jak dopadne. Ať se to týká jeho těla a svalů nebo
soukromého života.
Koprodukce s HBO Europe, do projektu vkládají více než 50% plánovaných nákladů.
Producent uspěl s hrubou verzí/prezentací projektu na evropském pitching fóru, o film se zajímají sales
agenti.
Úzký štáb, komorní natáčení, dostatek času na realizaci (58 natáčecích dní).
Harmonogram projektu rozplánovaný až do poloviny roku 2021, přičemž většina filmu je pravděpodobně už
v této chvíli natočena. Uvítala bych lepší vysvětlení v jaké fázi se projekt nachází a co budou další kroky.
Finanční plán velmi jednoduchý a realizovatelný. Nicméně výše požadované podpory od Fondu je těžko
dosažitelná. Producent sám investuje do projektu finanční prostředky i poskytuje věcné plnění. Bude muset
pravděpodobně hledat ještě další zdroje financování.
Přes několik nejasností ohledně realizace se projekt dá řadit mezi ty s dobrým potenciálem a kvalitním
tvůrčím zázemím.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Na první pohled se mi jeví tento projekt jako velmi zajímavý, dobře rozjetý, už se o něm ví i na evropském
poli, má za sebou silného koproducenta.
Na pohled druhý mě mrzí nejasné vysvětlení současného stavu projektu. Člověk se těžko orientuje v tom,
co už natočené je a co teprve bude předmětem dalších dotáček. Z přiloženého treatmentu se zdá, že
záběry už byly natočeny a nyní se bude stříhat a finalizovat. Ale harmonogram uvádí, že natáčení probíhá
od června 2019 a postprodukce začně až v únoru 2020. Nemyslím si, že předkladatelé záměrně neuvádí
všechna fakta, ale je škoda, že výrobní fáze nejsou více vysvětleny.
Martin Mareček má za sebou několik úspěšných dokumentů, věřím, že i tento bude patřit k jeho dobrým
projektům.
Natáčení probíhá v úzkém štábu, za plánovaných 58 dní se určitě stihne natočit spousta kvalitního
materiálu.
Rozpočet je velmi úsporný, pokryje jen ty nejnutnější výdaje.
Hlavní protagonista je v současné době zajímavou osobou, která může přitáhnout diváky dok kin a na
festivaly.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost řádně vyplněna, přiložené dokumenty popisující vývoj a současný stav projektu. Precizně rozepsaný
treatment včetně fotografií a velmi konkrétních dialogů. Až to místy vypadá, že film je již natočen.
Producent i režisér obsáhle vysvětluje anabázi projektu.
Doloženy existující smlouvy s autorem námětu i autory scénáře. Přiložena smlouva s HBO.
Dokumenty si v ničem neodporují, jsou v souladu s povahou projektu, nenašla jsem nesrovnalost.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet se řadí mezi ty nízké a úsporné. Tvůrci upřednostňují více natáčecích dní na úkor většího štábu 58 filmovacích dní při velmi úzkém štábu - jen režisér, kameraman a zvukař (a možná produkční).
Autorské honoráře na nízké úrovni, velmi nízké částky i za celou postprodukci. Producent v explikaci uvádí,
že vyřídí (téměř bezplatně) práva na citování filmů, kterých se bude týkat daná výpověď hlavního
protagonisty/filmového kritika. I další rozpočtované položky jako rekvizity, lokace apod. na minimálních
částkách. Postprodukce dohodnuta rovněž za "symbolické" peníze.
Finanční plán o 4 položkách, z nichž jedna je nesprávně uvedena. V Žádosti producent uvádí, že částka
1.570 000,- je obnos, který žádají od Fondu jako podporu. Ve Finančním plánu je ale uvedeno, že tato
částka je již vyplacenými filmovými pobídkami. A částka podpory od Fondu chybí. Pravděpodobně chybné
přepsání řádku. Přibližně polovina plánovaných nákladů je již zajištěna od HBO Europe, která do projektu
vstoupila již v roce 2016. Z pročtení přiložených materiálů se domnívám, že za peníze HBO se natočil hrubý
materiál a zbývající peníze producent shání na dokončení filmu. Více než 10% nákladů zajistil producent z
vlastních zdrojů (vstoupil finančním plněním i věcným - kamerou a auty). Pokud platí, že producent žádá od
Fondu cca 1.500 000,- Kč, pak se mi tato částka jeví jako příliš vysoká. Producent bude muset dle mého
soudu shánět ještě další zdroje dofinancování.
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je ve vývoji a částečně ve výrobě již od roku 2015.
Úplně jsem nepochopila, nebo se nedočetla, jaký je stav natáčení. Dle uvedených informací přišel s
nápadem tento dokument natočit sám Kamil Fila před cca 4 lety. Oslovoval režiséry, až se domluvil s
Martinem Marečkem. Ten vypracoval treatment, který obsahuje fotky z natáčení (???) a popisky respektive
v podstatě přepis dialogů z natočeného materiálu. Sestřih tohoto je uveden jako ukázka na vimeo.com.
Video zveřejněné před 4 lety...
Uvítala bych, kdyby toto bylo vysvětleno v přiložených dokumentech. Je tedy dokument natočen? Nebo část
a bude se dotáčet další fáze života hlavního protagonisty? Z treatmentu toto nevyplývá.
Producent uspěl s hrubou verzí dokumentu už na polském pitching fóru a předběžně se domluvil se
zahraničním sales agentem - dobrý začátek.
Jestli se tedy v tomto případě jedná o dofinancování již rozpracovaného filmu, je jeho dokončení na dobré
cestě. Vstup HBO Europe je určitě dobrou vizitkou (HBO dlouhodobě vstupuje do velmi zajímavých projektů
s potenciálem).
Časový harmonogram je roztažený až do roku 2021. Nenašla jsem vysvětlení, proč je potřeba k dokončení
tolik času. Respektive na postprodukci - uveden začátek postprodukce únor 2020 a dokončení květen 2021.
Bude se čekat na dotáčky? Nebo bude trvat dlouhou dobu vyřízení autorských práv k citovaným filmům (jak
producent uvádí)?

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Firma Vernes je poměrně mladá produkční společnost, zaměřuje se převážně na nezávislé projekty, má ve
fázi vývoje několik projektů podpořených Fondem. Podílela se na reklamní kampani časopisu Respekt.
Uspěla se svými dokumenty na několika festivalech, v posledních letech se zaměřuje i na vývoj několika
filmů. Úspěšně spolupracuje s Radimem Špačkem, Lindou Kallistovou nebo dvojící Klusák-Remunda. Tedy
režiséři, kteří si neberou servítky s konvencemi a představují problémy dnešní době tak jak je sami vidí.
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Expertní analýza
Název projektu

Temná strana síly

Evidenční číslo projektu

3044-2019

Název žadatele

Vernes s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

20.07.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Protagonistom najnovsieho projektu renomovaneho rezisera Martina Marecka je znamy
filmovy kritik, influencer a feministicky aktivista, drzitel ceny Genderman, Kamil Fila. Kamil
zrejme prechadza vo svojom veku okolo styridsiatky krizou stredneho veku a chce podrobit
svoju fyzicku existenciu neocakavanej skuske – pomocou steroidov si chce vybudovat
kulturisticke telo (a tym sebe dodat „muznosti“, prekonat stereotypy o intelektualoch). Je to
fyzicka, ale i psychicka vyzva pre neho samotného, ako i jeho okolie. Svojim napadom oslovil
svojich kolegov a rezisera Marecka, ktory suhlasil so sledovanim a zachytenim tohoto
procesu. Sudiac podla treatmentu sa podarilo reziserovi preniknut do zivota hlavneho
protagonistu velmi blizko, sleduje ho v jeho kazdodennych mnohotvarnych ulohach: od
obdivovaneho filmoveho kritika, po stale nestihajuceho nacas pisat bloggera, az po otca,
ktory nezvlada svoju ulohu, priatela, ktory straca svoju partnerku pre ineho a milenca
striedajuceho partnerky, ci tiez syna tazko komunikujuceho s otcom. Zmluva o napisani a
odovzdani scenara je z roku 2015. Dramaturg sa vyjadruje, ze casovy ramec filmu by mal
tvorit 5 rokov (co znie na takuto komplexne sa vyvijajucu temu logicky a ako casozberny
dokument). V pripojenom casovom harmonograme vytvorenom producentkou vsak samotna
vyroba zacina az 14.6.2019 a konci v oktobri (rijen) 2020. Z treatmentu a pridanych fotiek mi
vyplyva, ze vsetok „planovany prerod“ Kamila Filu uz presiel, dokonca su tu uz zaznamenane
konkretne dialogy medzi protagonistami. Teda Kamil Fila svojim osobnym pokusom brat
steroidy zrejme presiel, rozisiel sa s priatelkou (ktora medzicasom porodila dieta s inym),
dostal cenu Genderman roka...vsetko je zachytene na fotografiích (a predpokladam, ze aj na
obraze?). Hlavnym producentom dokumentu s 55% je HBO, ktory projekt so svojimi
dramaturgamu aj vyvijal. Nie je mi jasna opodstatnenost tejto ziadosti, alebo som niecomu
celkovo neporozumela. Tiez mi tu chyba mi celkova strategia financovania projektu od vyvoja
az po postprpdukciu/distribuciu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Co sa tyka originality nametu a jeho spracovania, nemam ziadne pochybnosti o tom,
ze reziser Martin Marecek vytvori fascinujuci dokument, ktory bude hlavne sledovat
jedneho protagonistu, ale velkou castou bude aj dokumentom o nasej dobe. O tom,
ze proces premeny a vahanie jedneho muza nie je len jeho ciste individualnou
zalezitostou, ale ze predstavuje urcite vnutorne procesy mnohých svojich vrstevnikov
sucasnej doby. Na jednej strane intelektual a skvely filmovy analytik a verejna
osobnost, na druhej strane vahavy a pochybujuci partner, muz v procese premeny a
hladajuci si svoju (novu) ulohu. Reziserovi ide hlavne o zachytenie komplexnosti role,
aku muzi v sucasnej zapadnej spolocnosti maju, respektive o zachytenie rozpadu
tejto role a hladanie novych pozicii v modernej, komplexnej a rychlo sa meniacej
spolocnosti. Fascinujuca a originalna latka a ak sa tvorcom podari aj vdaka
hlavnemu protagonistovi najst aspon ciastocne odpovede na otazky, ktore tento
namet poskytuje, mame sa na co tesit. Zaujimave je napatie medzi hlavnym
protagonistom a reziserom (ktore za tych pat rokov vyustilo az v urcite priatelstvo) a
zaujimavy je aj postoj rezisera k velkej zodpovednosti, ktoru pocituje na hranici
etiky ako filmar. Branie steroidov je totiž na hrane zahravania sa so zivotom. Formalne sa mi
zda, ze sa film priklana skor k TV dokumentu (alespon posudzujuc podla uryvkov
natocenych ukazok). Ako som uz spominala: nie je mi jasne, v akom stadiu vlastne
projekt je. Podla treatmentu vyzera uz ako hotovy: konkretne situacie s konkretnymi
dialogmi a proces brania steroidov tiez uz presiel. Ked sa spomina vyroba od
14.06.2019, ide teda o dotacanie určitých situacii?
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Ziadatelom o financnu podporu je produkcna spolocnost Vernes. Dlhodobo je projekt
vyvijany v spolupraci s HBO a jej dramaturgami. Z podanych informacii som nadobudla
dojem, akoby projekt bol hlavne projektom HBO a produkcna spolocnost Vernes hra
druhoradu ulohu (?) Mena dramaturgov HBO sa napríklad vobec neuvadzaju. Uspech
projektu zo strany produkcnej spolocnosti Vernes zabezpecuju potvrdene profesie ako
kameraman Jiri Malek (ktory s M.Mareckom spolupracoval na jeho predchadzajucich
uspesnych filmoch), strihacka/dramaturgicka Jana Vlckova, ako aj majster zvuku, ci hudobny
skladatel/zvukovy designer. Z explikacie rezisera mi vyplyva, ze je latkou hlboko zaujaty, ba
ze nou uz dlhodobo zije, ze ma uzky kontakt s hlavnym protagonistom a empaticky spolu
s nim projekt vyvija a som presvedcena o tom, ze ho aj uspesne dokonci.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Hoci pribeh Kamila Filu, zaniateneho a uznavaneho kritika a po mnohych inych strankach
zaujimaveho a fascinujuceho cloveka je ojedinely a idiosynkraticky, urcite rysy sa daju ponat
vseobecne a da sa hladat a najst sirsi zaber pribehu. Sukromna kriza stredneho veku Kamila
a jeho koncentracia na fyzicku stranku jeho bytia je jedna vec, na druhej strane vsak Kamil
predstavuje urcity prototyp muza v a jeho role v rychlo sa meniacej a komplexnej spolocnosti.
Toto je dosah filmu, s ktorym sa mozu identifikovat sirsie okruhy (muzskej) spolocnosti a to
nielen v Cesku. Jeho aujem o feminizmus je tiez urcite zaujimavou strankou. Takisto uzivanie
steroidov je v sucasnosti vec rozsirena, nebezpecna a v sirsich suvislostiach debatovana.
Toto setko vzabezpecuje potencialny zaujem o film nielen doma, ale i v zahranici. Potvrdzuje
to tiez podla slov producentky prejaveny zaujem salesa Cat and Docs.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Podla slov producentky Jany Brozkovej bol projekt predstaveny na dolezitom pitching fore
v Krakowe – Doc Lab a prejavil onho zaujem sales Cat and Docs, LOI vsak chyba. Kto
predstavoval projekt: spolocnost Vernes, alebo HBO, alebo reziser? Bol, alebo existuje aj
zaujem o koprodukciu so zahranicim, ktory by tiez vyplyval z tohoto pitchingu? Projekt sa
vyvija uz od roku 2015 ale chyba mi v ziadosti celkova strategia financovania projektu.
Majoritnym (ko)producentom, 55% rozpoctu zastresuje HBO, od SFK sa pozaduje 35 %,
producentska spolocnost Verne zastresuje 10%. Bola tato ziadost o podporu SFK bodom
strategie financneho planu z od zaciatku projektu, alebo je urcitym momentalnym
vychodiskom? V danej ziadosti mi chyba podrobna sprava celého tvoriveho a vyrobneho
procesu od roku 2015 az doteraz, v akom stadiu sa presne nachadza, co je predtocene a co
sa bude v obdobi nasledovnych mesiacov natacat. Tak neviem, ci som jedina, kto ma tieto
pochybnosti. Tie sa vsak netykaju toho, ci bude projekt realizovany a uspesny, ale skor
samotnej ziadosti a poskytnutych informacii, ktore pocitujem ako nedostatocne. Spolocnost
Verne ma uz urcite renomé, ma vo svojom portfoliu uspesne filmy ako napr. Danieluv svet.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Muž, který chtěl být oběšen

Evidenční číslo projektu

3052-2019

Název žadatele

Originální Videojournal s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
zajímavý námět
neotřelé zpracování
Hlavní slabé stránky
nejasná výsledky vývoje podpořené Fondem
nejasný majitel autorských práv
distribuční a marketingová strategie chybí
v rozpočtu chybí náklady vývoje
rozpočet špatně rozkličovatelný
finanční plán neodpovídá přiloženému Deal Memo
Producent a autor v jedné osobě žádá o podporu dokumentární filmu s hranými a animovanými prvky.
Projekt byl podpořen Fondem, ovšem dotace byla udělena jinému žadateli. Převod autorských práv mezi
původním a současným žadatelem není jasný. K žádosti je přiloženo Deal memo kanadského koproducenta,
obsah smlouvy ovšem neodpovídá finančnímu plánu. Podpora České televize zaítm pouze teoretická.
Rozpočet je zavádějící, neuvádí náklady vývoje, ačkoli byl projekt ve vývoji Fondem podpořen. Ostatní
položky nedostatečně vysvětlené, rozpočet je těžko rozklíčovatelný. Počet natáčecích dní nedopovídá
rozpočtu. Realizační, distribuční a marketingová strategie není úplně jasná, cílová skupina velmi obecná.
Celkově považuji žádost za nedostatečnou pro udělení dotace.

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 obsahuje dost nejasností. Projekt dostal od Fondu podporu ve fázi výroby. Podpora ale byla
udělena jinému subjektu (Mimesis Film). Není jasné, jak a s jaký výsledky bylo toto období ukončeno.
Nový žadatel jen stručně zmiňuje, že vývoj proběhl za nevyjasněných okolností a že jsou nyní všechny
práva k projektu převedena na firmu, kde je jednatelem. Přiloženy jsou pouze nové smlouvy, žádné
vyjádření původního majitele práv k autorským právům, ani smlouva, která tyto práva přenáší na novou
firmu.
Projekt žadatel považuje za kulturně náročné kinematografické dílo, což povaze projektu odpovídá.
Přiložené Deal Memo garantuje finanční vklad koproducenta ve formě věcného plnění, finanční plán
tomu neodpovídá.
K žádosti je připojena ukázka.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je neprůhledný, komentář k rozpočtu nedostatečný. Obecně jsou honoráře spíše nízké.
V rozpočtu nejsou uvedeny náklady na vývoj, ačkoli byl projekt ve vývoji podpořen Fondem.
Kameraman má 13 natáčecích dní, technik kamery 5 dní, herci 3 dny, v harmonogramu je uvedeno 20
natáčecích dní. Z rozpočtu ani z producentské explikace není jasné, co se bude kdy natáčet a jak
dlouho. Rozpočet lze bez těchto informací těžce rozklíčovat.
Finanční plán počítá s finančním vkladem koproducenta, ve smlouvě je ale uvedeno pouze finanční
plnění z jeho strany. Producent počítá s poměrně vysokým vlastním finančním vkladem.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská explikace je příliš stručná. Cílová skupina velmi obecná. Marktingová strategie nejasná,
distribuční strategie slabá. Pro jasné posouzení realizační strategie je v žádosti uvedeno příliš málo
informací.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost má v portfoliu několik dokumentárních filmů podpořených Fondem. V případě mezinárodní
koprodukce a mezinárodní distribuce nemá společnost žádné zkušenosti. Autoři mají pro realizaci
dostatek zkušeností.
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Vyjádření k Ekonomické expertní analýze.
Expertka v první části svého hodnocení uvádí heslovitě slabiny projektu v tomto
pořadí:
1) nejasná(sic!) výsledky vývoje podpořené Fondem
2) nejasný majitel autorských práv
3) distribuční a marketingová strategie chybí
4) v rozpočtu chybí náklady vývoje
5) rozpočet špatně rozklíčovatelný
6) finanční plán neodpovídá přiloženému Deal Memo
a v tomto pořadí si dovoluji k nim vyjádřit, popřípadě vysvětlit.
ad 1) Výsledky vývoje jsem nemohl komentovat, protože jsem s jeho plánem,
průběhem ani závěrem nebyl producentem seznámen a nemám přístup k
příslušným dokumentům. Ze své strany jsem plnil úkoly na mě kladené a to
sepsání scénáře včetně jeho anglického překladu a realizaci traileru (nebyl ze
strany producenta zcela dotažen). Domnívám se, že všechny náklady s těmito
operacemi byly ze strany producenta vyrovnány s výjimkou honoráře za scénář a
tudíž nebyly vyrovnány ani s ním související autorská práva, která náleží mé
osobě. Pokud producent v rámci vývoje podnikl ještě další operace, není mi o
tom nic známo. Zejména mi chybí informace o jeho marketingové a
koprodukční aktivitě, pokud k nim vůbec došlo.
ad 2) Už ve formuláři B1-3.popis-vyroba-dokument2019 jsem uvedl, že jsem jediným
majitelem autorských práv za scénář. Opci a licenci na autorská práva k námětu,
které jsem poskytl v rámci vývoje firmě Mimesis film za úplatu, mi byly později
po vzájemné dohodě vráceny a jsem tedy opět jejich jediným majitelem.
Písemnou dohodu o tomto převodu mám k dispozici a mohu ji předložit. Stejně
tak je to v případě traileru.
ad 3) Distribuční a marketingová strategie nechybí, ale uvedl jsem je v
Producentském záměru jen ve hrubých rysech, protože jsem byl v době
předložení žádosti teprve v první fázi jednání s Českou televizí a nechtěl jsem
zatím podnikat některé jednostranné kroky, které by měly na toto jednání vliv. V
každém případě jsem měl plán připraven a protože naše jednání s ČT pokročilo
a mnohé se vyjasnilo, mohu tuto strategii po úpravě dnes předložit v její širší
verzi(viz příloha tohoto dokumentu).
ad 4) Věc jsem konzultoval s ekonomem Fondu Róbertem Vaškem a ten mi doporučil
náklady na vývoj neuvádět v případě, že jsem tento vývoj neorganizoval. Ani
bych to ostatně nemohl doložit, protože jsem neměl a nemám přístup k
potřebným dokladům. Pouze vím, že vývoj projektu byl podpořen částkou 500
000 Kč.
ad 5) Výrazu "rozpočet je špatně rozklíčovatelný" nerozumím, protože je příliš obecný
a neumím si představit, co má expertka na mysli. Formulář rozpočtu má zcela
pevný matrix a není ani možné v něm "tvůrčím" způsobem operovat.

MUŽ, KTERÝ CHTĚL BÝT OBĚŠEN

Minutáž a z ní vycházející doba natáčení a počet natáčecích dnů jsou základními
faktory pro tvorbu každého rozpočtu a při jejich určení jsem ani nemohl
postupovat jinak. Potřebné údaje (jednotky, dny) jsou uvedeny v rozpočtu.
Při tvorbě rozpočtu jsem se řídil aktuálními ceníky jednotlivých položek a snažil
jsem se je držet na střední a často i na spíše spodní úrovni. Podobně úsporně
jsem postupoval při nasazení štábu s ohledem na nejnižší náklady.
ad 6) Ve finančním plánu v rubrice zahraniční účast je uvedena částka 346 428 Kč a v
dokumentu Deal Memo 350 000 Kč. Rozdíl tedy činí 3 572 Kč. Jedná se o rozdíl
mezi původní dohodou s Digital Motion a pozdějším přepočítáním nákladů ve
formuláři rozpočtu. Je to částka pohybující se v rámci proměnlivého převodu
obou měn a v rozpočtu projektu hraje plusovou roli.
Nejedná se o smlouvu, jak expertka uvádí, a uvedená částka tak jen vyjadřuje
příspěvek do rozpočtu. V budoucí smlouvě bude přesně specifikována.
V následujícím souhrnu expertka své výtky opakuje, některé rozvádí a zmiňuje další o
účasti České televize. Mohu prohlásit, že jsem v kontaktu s kreativní producentkou
ČT paní Alenou Müllerovou, která mi přislíbila dokument o budoucí spolupráci a
věřím, že ho budu moci při svém slyšení předložit.
V Podrobné analýze žádosti o podporu jsou v bodu 1. opět zmíněné nejasnosti
stran vývoje. Své vysvětlení jsem už podal výše.
Deal Memo zahrnuje celkovou částku finančního i věcného plnění, já jsem tuto částku
ve finančním plánu pro přehlednost rozdělil. Věcné plnění se týká nasazení kamery.
V bodu 2. je konstatován rozpor v počtu natáčecích dnů. Kameraman je nasazen
pouze na natáčení reálů v České republice, stejně tak as. kamery/technik č.2 a to v
počtu 13-ti dnů. Dalších 7 dnů představuje natáčení v USA a Mexiku, které budou
realizovány ze strany Digital Motion. Celkově tedy oněch 20 natáčecích dnů.
Sestava formuláře požadovaný komentář neumožňuje a v producentské explikaci
tento požadavek není zmíněn.
Natáčecí doba je v rozpočtu uvedena v počtu dnů. Požadavek expertky na stanovení
období natáčení nelze splnit. Bude se formovat teprve při sestavě natáčecího plánu v
rámci přípravy.
Větu " Finanční plán počítá s finančním vkladem koproducenta, ve smlouvě je ale
uvedeno pouze finanční plnění z jeho strany." pokládám za srozumitelnou jen pokud
opakuje výtku z rubriky 1. a odkazuji tak na vysvětlení uvedené výše.
Bod č.3. jsem už vysvětlil výše s upozorněním na přílohu tohoto dokumentu.
Bod č.4. Tvrzení expertky o tom, že naše společnost nemá žádné mezinárodní
koprodukční zkušenosti neodpovídá skutečnosti. Ve spolupráci s maďarskou,
slovinskou a rakouskou státní televizí jsme realizovali trojdílnou trilogii o Gustavu
Mahlerovi Kázání rybám a též jsme v koprodukci s Channel 4 natočili film As if from
another world. V distribuční oblasti jsme posbírali bohaté mezinárodní zkušenosti v
rámci exploatace našeho AV archivu.

MUŽ, KTERÝ CHTĚL BÝT OBĚŠEN

Poznámka:
Při studiu expertní analýzy mě zarazila řada překlepů a gramatických chyb. Nechci
být hnidopichem, ale jejich množství navozuje určitou ledabylost v práci autorky. U
dokumentu podobného významu by měla být zvýšená pozornost samozřejmostí.

V Praze, dne 11.8.2019

Pavel Kačírek - Originální Videojournal s.r.o.

MUŽ, KTERÝ CHTĚL BÝT OBĚŠEN - Příloha k vyjádření

- cílová skupina, marketingová a distribuční strategie CÍLOVÉ SKUPINY
Primární cílová skupina: ženy, muži 30+ (40/60), střední a vyšší vzdělání.
Sekundární cílová skupina: SŠ, VŠ studenti ženy, muži 14-30
Sub-segmenty:
- příznivci českých dokumentů
- diváci se zájmem o moderní historii a o osudy významných osob
- diváci se zájmem o tematiku manipulace s veřejným míněním, populismu a masového
brainwashingu
DISTRIBUCE
Distribuční strategie filmu Muž, který chtěl být oběšen je ze strany distributora a producenta
zaměřena především na artová kina a kina specializovaná na projekci dokumentů, ale
z hlediska poutavosti příběhu a způsobu jeho vyprávění není vyloučena ani běžná distribuce.
Dále je naše pozornost upřena na taková kina, které mají zkušenosti a schopnosti pracovat
s divákem, spolupracovat se školami, seniory a zájemci o historická a životopisná témata.
Vedle standardní kinodistribuce se také chceme soustředit na nasazení filmu i mimo běžná
kina: v knihovnách, kulturních a vysokoškolských klubech, městských kulturních centrech,
některých muzejních prostorech apod.
Pro tuto alternativní distribuci chceme k filmu připravit metodické podklady a podrobné
informační obsahové materiály věnované především hlavní postavě dokumentu, ale i
souvisejícím historickým milníkům, kterými náš pseudohrdina procházel a politickým
situacím, které jeho životní pouť formovaly nebo se jich aktivně zúčastnil. K těmto projekcím
chceme nabízet možnost setkání diváků či studentů s tvůrci filmu a s historiky ÚSTR
a Ústavu pro soudobé dějiny, kteří se touto tematikou zabývají.
Na severoamerickém kontinentu se náš koprodukční partner Digital Motion chce uplatnit
zejména v rámci řetězce kanadských a amerických univerzit zaměřených na historii. Dále
bude svou nabídku orientovat na specializované firmy zabývající se resellingem
dokumentárních filmů a chce ji zahájit účastí na Vancouver International Film Festival
a v nesoutěžní sekci Sundance Film Festival.
Marketing
Marketingovou kampaň zacílíme primárně na diváky prostřednictvím kin, ale budeme také
využívat cílenou internetovou reklamu. Dále plánujeme dva specializované rozhlasové
pořady na historické téma Portrét Otto Katze v souvislostech a další s aktuálním tématem Od
politické propagandy k hybridní válce spojené s reklamní rozhlasovou kampaní na
uvažovaných partnerských rozhlasových stanicích – tedy především na stanicích ČRo –
Radiožurnál a Radio Plus. Silnou podporu očekáváme ze strany koproducenta filmu – České
televize – ať již ve formě spotů či PR podpory ve vysílání ve zpravodajských a kulturních
programech a na jejich webových stránkách a sociálních sítích. Věříme, že spolupráce s ČT
přinese i další možnosti v mezinárodním měřítku.
Film chceme dále podpořit mediálním partnerstvím s časopisem Respekt.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Džungle Placht

Evidenční číslo projektu

3053-2019

Název žadatele

Frame films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jarmila Poláková

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Vždy je zajímavé porovnání autenticky zachycené etapy života - mládí s určitými postoji a představami o
životě (autorčin film Otta Placht – malíř džungle z roku 1999, který bude v předkládaném projektu využit)
s tím, kam hrdina došel za dvacet let, v mixu jeho osobnosti a životních zkušeností, kterými prošel. Zvláště u
tak výrazné osobností jakou je Otto Placht.
Natáčejí se filmy o osobnostech, které nám mnohdy přes svoji konfliktnost a nesnesitelnost v osobním životě
zanechaly velké hodnoty – umělecké, objevitelské, vědecké, které prověřil čas. Nyní máme příležitost
náhlednou do osobní a umělecké džungle našeho současníka. Ostatně autorka Alice Růžičková v jednom z
rozhovorů zmínila, že chtěla v roce 1998 točit film o Vojtěchu Fričovi a tak se seznámila s Otto Plachtem.
Autorka se svými spolupracovníky během vývoje stanovila okruh témat, kterým se bude při natáčení věnovat
a čím bude film rámován – zaznamenání procesu tvorby výzdoby jedné z místností barokního zámku a
džunglí vnitřního a vnějšího světa Otto Plachty - to si myslím, že bude nejtěžší. Režisérka se s protagonistou
dobře zná z natáčení před dvaceti lety a to by mělo usnadnit otevřenost protagonisty před kamerou.
Projekt má potenciál velmi bohaté vizuální podoby, díky výtvarnému projevu protagonisty s představením
reálné vizuality džungle a proměny života v odlehlých koutech Peru za posledních dvacet let – doléhání naší
civilizace.
Film chce zachytit džungli vnitřního světa umělce - v ukázkách natočeného materiálu se zatím objevuje Otto
Plachta jako člověk s pravidelným pracovním rytmem jak v Praze tak v Peru, který se hezky stará o své děti.
Podobně žije spousta z nás - chodíme do práce ve městě a odjíždíme sto dvě stě kilometrů z města na
chalupu načerpat sil. Otto má svoji chalupu a zdroj inspirace trochu dál – za oceánem. Objevil toto místo
v mládí, přirozeně do něj vplul a zapustil kořeny, které má ale i v Praze.
Z producentského hlediska je projekt dobře připraven – promyšlená strategie finančního zajištění rozpočtu a
budoucí exploatace hotového díla.
Rozpočet je přiměřený k rozsahu a místům natáčení a žádaná částka je k celkovému rozpočtu obhajitelné.

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 Džungle Placht má všechny přílohy. Informace v jednotlivých textech si neodporují. Treatment je
obsáhlý, z režijního a dramaturgického konceptu je čitelná zamýšlená stavba filmu. V producentském
záměru je popsán dosavadní vývoj a kroky, které budou následoval při výrobě.
Rozpočet má věcný komentář. Zdroje rozpočtu jsou realistické.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet filmu je přehledný, jednotlivé položky k tématu filmu jsou akceptovatelné a v obvyklých
sazbách. Formální věc: má-li sloupec B tabulky rozpočtu být součtem vývoje a výroby pak by suma
položek sloupce B měla být vyšší než suma položek sloupce A - kde by měla být vyčíslena pouze
výroba filmu. Žadatel má chybně vyplněny položky vývoje ve sloupci A. Ale nějak jsem se v tom
zorientovala a pochopila, že během výroby budou realizovány náklady z vývoje ve výši uvedené
v sloupci B (kapitoly Vývoj+Development) ve výši 91.022,- jak je zmíněno v komentáři k rozpočtu.
Sloupec A v kapitolách Vývoj+Development jsou náklady pouze na vývoj.
Rozpočet má přehledný komentář.
Žadatel má v současné době předjednanu koprodukci s Českou televizi – kterou by finalizoval na konci
roku 2019, fiskálně 2020. Bude žádat o filmové pobídky a regionální podporu – Jihočeský kraj. Je
v jednání s brazilským producentem o možnosti prodeje práv do brazilské televize. Producent se sám
podílí na úhradě nákladů na výrobu. Má dobře vytipované filmové markety a festivaly zaměřené na
jihoamerický trh, případně uměleckou tématiku.
Vzhledem k tématu filmu (natáčení v zahraničí) zachycení pocitové atmosféry vnitřní a vnější džungle
protagonisty (dlouhodobější práce ve střižně) je výše rozpočtu přiměřená a žádaná podpora obhajitelná.

	
  
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentská strategie je dobře připravena – jak z hlediska zajištění finančních prostředků pro projekt
tak jeho prezentace v průběhu výroby na tuzemských a zahraničních filmových marketech a fórech.
Žadatel dobře definoval cílového diváka a k němu navrhl marketingovou strategii – propojení distribuce
s výstavními aktivitami umělce. Má dobře stanovenou festivalovou a distribuční strategii – vytipováním
vhodných festivalů a pro zahraničí nalezení sales agenta.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Filmová producentská společnost Frame film je mladá společnost, která má ve svém portfoliu velmi
zajímavé a úspěšné filmu např. Central Bus Station, Budovatelé říše, Kibera. Producentky jak ta, která
pracoval na vývoji filmu Barbora Kinkalová tak Jitka Kotrlová, která se ujala výroby projektu mají za sebou
úspěšně realizované filmy prezentované na zahraničních festivalech. Zahraniční zkušenosti a kontakty Jitky
Kotrlové jsou zárukou úspěšného naplnění celého záměru projektu Džungle Placht.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Máme tady uprchlíky

Evidenční číslo projektu

3062-2019

Název žadatele

NEGATIV s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorský

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Hlavnou silnou stránkou tohto časozberného dokumentárneho projektu je zámer zachytiť aktuálnu
spoločenskú tému nie len v konkrétny moment v čase, ale naopak z pohľadu dlhého obdobia, čo sľubuje
priniesť komplexnejší a zároveň možno pravdivejší pohľad. Film sa tým odlíši od iných filmov na rovnakú
tému a prinesie celkom nový pohľad, ktorý v spoločnosti dnes celkom iste chýba. Pozitívom projektu je aj
spolupráca s kvalitným dramaturgom a odbornou supervíziou od azda najpovolanejšej osoby pre
časozberný dokument.
Slabinou projektu by mohla byť formálna stránka, kde sa projekt javí skôr televízny, a chýba mu akási
kinematografická estetická pridaná hodnota. V čase plánovaného uvedenia o 6 rokov to môže byť problém,
aj vzhľadom na predpoklad technologických požiadaviek napríklad pre premietanie. Otvorenou otázkou z
pohľadu ekonomickej analýzy je ako vyriešiť rozpor v harmonograme dokončenia dlhodobého projektu
vzhľadom k podmienkam tejto výzvy, ktorá vyžaduje skoršie dokončenie projektu ako plánuje žiadateľ.
Vzhľadom k plánovanej práci na filme, ktorá potrvá ešte niekoľko rokov, by možno bolo vhodné projekt
rozdeliť na viacero žiadostí/fáz financovania, čím by zároveň SFK nestratil prehľad o tom, kam sa projekt
uberá obsahovo. Totiž, ako sám žiadateľ uvádza, a ako prirodzene vyplýva z charakteru časozberného
dokumentu, scenár píše sám život a nevieme vopred povedať, kam sa bude uberať.
Projekt je však dnes plne pripravený pokračovať v začatej realizácii a verím, že nič nebude brániť tomu, aby
bol aj úspešne v budúcnosti dokončený.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Prílohy žiadosti sú zrozumiteľné a obsahujú všetky náležitosti. Žiadateľ sa vyhol vypracovaniu
marketingovej stratégie s odôvodnením, že dokument bude dokončený až v 2025. To však nevylučuje už
teraz vedieť pre akú cieľovú skupinu sa film vyrába a s akým zámerom (viac nižšie). Tiež sumy vo
finančnom pláne by mohli byť jasnejšie doložené (LOI od ČT a vysvetlenie v kladov, čestné prehlásenie a
vysvetlenie vlastného vkladu producenta...). Žiadosť obsahuje jeden rozpor, ktorý však nebráni posúdeniu
žiadosti a nie je slabinou projektu, skôr vychádza z charakteru časozberného dokumentu. Ide o to, že
dátum plánovaného dokončenia projektu presahuje maximálny dátum dokončenia, ktorý určuje táto výzva
(viď nižšie).
2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je relatívne nízky vzhľadom na časovú dĺžku nakrúcania a výška nákladov na jednotlivé položky
je odôvodnená. Sumy sú vo väčšine položiek konzervatívne nastavené, čo je dobré, keďže aj napriek dĺžke
nakrúcania (niekoľko rokov, 53 dní), toto je realizované v malom štábe a s jednoduchou technikou.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je založená na troch pilieroch - SFK, ČT a vlastný vklad producenta. Je to
vzhľadom na typ dokumentu realistické nastavenie. Žiadateľ deklaruje zámer v budúcnosti osloviť
zahraničného koproducenta, ale je dnes ťažké predpokladať, čo by mohol v budúcnosti takému
koproducentovi ponúknuť. Skôr sa javí realistický pre-sales zahraničnej televízii, ale to bude závisieť na
forme a podmienkach spolupráce s ČT.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Žiadateľ deklaruje, že projekt bude posúdený v ČT v září 2019, vyjadrenie záujmu, alebo LOI Kateřiny
Ondřejkové z ČT by však nebolo na škodu. Taktiež čestné prehlásenie a výpis o disponibilnom zostatku z
banky pre vlastný vklad producenta, tak ako je to bežné pri žiadosti Eurimages napríklad. Bolo by dobré
vedieť akých výdavkov v rozpočte konkrétne sa týka vecný vklad ČT, alebo finančný vklad producenta.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška žiadanej podpory je obhájiteľná. Otázkou je skôr, či má SFK zafinancovať celú výrobu na jeden krát,
alebo by sa takto dlhodobý projekt mal financovať po častiach, povedzme po dvoch, či troch rokoch,
nakoľko vopred nie je jasné, kam sa bude obsahovo uberať. Výzva, v ktorej dnes žiadateľ požaduje
podporu má maximálnu lehotu pre dokončenie projektu 30. 6. 2022. Producent deklaruje 2025. Toto je
rozpor, ktorý musí zrejme Rada fondu v súčinnosti so žiadateľom doriešiť individuálne.

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Projekt má určite potenciál byť spolufinancovaný ČT a potenciálne aj zo zdrojov pre-buy zahraničnej
televízie, čo však bude závisieť aj na tom, ako veľmi bude výsledný film zrozumiteľný pre zahraničného
diváka. Toto je znovu niečo, čo by sa dalo lepšie posúdiť povedzme po 2-3 rokoch, keď bude väčšia
časť materiálu natočená a bude ľahšie povedať, kam sa projekt uberá.
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3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producent má skúsenosť s týmto typom dokumentárnych projektov a stratégia sa zdá vhodne zvolená.
Problém, ktorý treba doriešiť sú lehoty dokončenia projektu v aktuálnej výzve na SFK, ktoré sú v rozpore s
harmonogramom výroby.

– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ sa vyhol vypracovaniu marketingovej stratégie s odôvodnením, že dokončenie filmu je ešte ďaleko.
Marketingová stratégia sa však netýka len distribúcie filmu. Od žiadateľa sa požaduje jasné zacielenie na
diváka, vekovú skupinu atď. Taktiež sa film promuje aj účasťou na workshopoch, pitching fórach a podobne.
Marketingová stratégia je tiež o porovnaní s podobnými titulmi (benchmarking), čo sama autorka napísala
vo svojej režijnej deklarácii. Túto domácu úlohu si zjavne žiadateľ nespravil.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový harmonogram ráta s dokončením filmu v roku 2025, čo je zvládnuteľné. Lehota pre dokončenie
projektu podľa definície aktuálnej výzvy 2019-2-4-10 je však "nejpozději do 30. 6. 2022". Tento rozpor treba
doriešiť.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Profil spoločnosti žiadateľa aj finančné možnosti plne zodpovedajú zvolenému cieľu.
Spoločnosť žiadateľa je jedna z najskúsenejších spoločností na Českom trhu a o skúsenostiach,
oceneniach a úspechoch nie je pochýb.
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Expertní analýza
Název projektu

Máme tady uprchlíky

Evidenční číslo projektu

3062-2019

Název žadatele

NEGATIV s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Dokumentární snímek Máme tady uprchlíky, jak napovídá už samotný název, má velmi aktuální téma.
To je významné pro celou českou společnost, ale také pro domácí kinematografii, která tuto
problematiku na rozdíl od mnoha jiných zemí nereflektuje v takové míře, jakou by si zasloužila.
Jeho záměrem je během sedmi let mapovat život mladé syrské rodiny, která se dostala v roce 2015 do
České republiky v rámci programu Medevac. Mladí manželé Alhariri mají šest dětí v rozmezí 1 až 16
let. Autorka se soustřeďuje především na ně a na jejich adaptaci v novém prostředí, co dělá projekt
poměrně výjimečným. Ukazuje také obě stránky přijetí respektive nepřijetí českou společností.
Jako formu autorka zvolila časosběrné snímání, které je nejvhodnější a logickou volbou. Dramaturgický
záměr respektuje otevřený vývoj látky a nezasahování do něho. Díky dostatečně dlouhému času, který
chce projekt zachytit a během kterého bude vznikat, se může povést tento náročný záměr naplnit a
dostat se hlouběji pod povrch než bývá obvyklé.
Režisérkou je zkušená dokumentaristka Markéta Ekrt Válková, která realizovala během 20 let řadu
snímků produkovaných převážně Českou televizí. Podporuje ji zkušený tvůrčí tým včetně dramaturga
Tomáše Bojara, který připojil k žádosti velice kvalitní dramaturgickou explikaci. Důležité je, že jako
supervizora projektu se povedlo získat Helenu Třeštíkovou, která má z tímto typem dokumentů v ČR
asi největší zkušenosti.
Žadatelem je etablovaná produkční společnost Negativ, která má díky spolupráci s Helenou
Třeštíkovou zkušenosti s natáčením celovečerních dokumentů časosběrnou metodou. Zájem o
distribuci má společnost Aerofilms (LOI přiloženo). Distribuční a marketingová strategie je sice
nastíněna jen velice stručně, je ale potřeba vzít do úvahy, že projekt bude dokončen až za 6 let. Tento
problém se odráží i ve finanční strategii, kde je vedle vlastního vkladu žadatele a filmové pobídky zatím
dalším zdrojem financování pouze Česká televize – producentská skupina Kateřiny Ondřejkové.
Nicméně žadatel uvažuje také o zahraničním partnerovi, kterého chce ale oslovit až za 2-3 roky, kdy by
mohl prezentovat část materiálu.

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 je dokumentární film, který má velmi aktuální téma: jeho záměrem je během několika let mapovat
život mladé syrské rodiny, která se dostala v roce 2015 do České republiky v rámci programu Medevac.
Malý syn mladých rodičů, který trpí vrozenou srdeční vadou, potřeboval operaci, kterou v ČR také
podstoupil. Rodina se mezitím rozrostla, dnes mají manželé Alhariri 6 dětí v rozmezí 1 až 16 let. Autorka se
soustřeďuje především na ně a na jejich adaptaci v novém prostředí, na jejich vývoj, plány a rodičovské
ambice, na to, jak se naplní nebo nenaplní - čímž se film odlišuje od podobných projektů nejen u nás, ale i
ve světě. Ukazuje také obě stránky přijetí respektive nepřijetí českou společností: jak pomoc školy, institucí
a především jednotlivců, tak předsudky a jejich projevy vůči dětem nebo celé rodině. Zachovává si
otevřenost a nestojí na žádné straně. Z tohoto hlediska se jedná o záslužný a společenský důležitý projekt,
jakých je v naší současné kinematografii stále málo. Jako formu autorka zvolila časosběrné snímání, které
je pro záměr projektu nejvhodnější a logickou volbou. Navíc má v domácí kinematografii dlouhou tradici.
Dramaturgický záměr respektuje otevřený vývoj látky a nezasahování do něho. Hlavní protagonisté,
manželé Alhariri a především jednotlivé děti jsou z tohoto hlediska vděčnými postavami: každé z dětí je
nejen jiného věku, ale také povahově úplně jiné, a tím pádem bude možné sledovat diametrálně různé
způsoby jejich vyrovnávání se s nelehkou situací života v kulturně naprosto odlišné zemi a rozličné reakce
na ni. Jedná se o jakousi rodinnou ságu, která má navíc silný poznávací a edukativní rozměr. Díky
dostatečně dlouhému času, který chce projekt zachytit a během kterého bude vznikat (v součtu celých 7
let), se může povést tento náročný záměr naplnit a dostat se hlouběji pod povrch než bývá obvyklé.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Režisérkou je zkušená dokumentaristka Markéta Ekrt Válková, která realizovala během 20 let řadu
snímků produkovaných převážně Českou televizí. Jako matka 4 dětí má ke zvolené látce blízko a
dokazuje to i soustředění se především na děti ve vybrané rodině. V tvůrčím štábu je také její manžel,
zvukař s dlouholetou praxí. Dostatečné zkušenosti mají i kameraman a střihač. Dramaturgem je
Tomáš Bojar, sám dokumentarista (viz např. snímek Letní hokej s podobnou tematikou – výměnný
pobyt českých a marockých dětí hrajících hokej) který připojil k žádosti obsáhlou a velice kvalitní
dramaturgickou explikaci. Důležité je, že jako supervizora projektu se povedlo získat Helenu
Třeštíkovou, která má z tímto typem dokumentů v ČR asi největší zkušenosti (její explikace je součástí
žádosti).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je významné především pro celou českou společnost, ale také pro domácí kinematografii, která
podobná témata na rozdíl od mnoha jiných zemí nereflektuje v takové míře, jakou by si zasloužila.
Látka má už ze své podstaty zahraniční přesah a také mezinárodní potenciál. Žadatel uvažuje také o
zahraničním partnerovi, kterého chce ale oslovit až za 2-3 roky, kdy by mohl prezentovat část
materiálu. To je rozumné a má šance uspět.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Strana 2

Žadatelem je etablovaná produkční společnost Negativ. Odpovědným producentem je zkušená
producentka Kateřina Černá. Žádost je kompletní a řádně vyplněna a projekt je dobře připraven.
Žadatel má díky spolupráci s Helenou Třeštíkovou zkušenosti s natáčením celovečerních dokumentů
časosběrnou metodou. Zájem o distribuci má společnost Aerofilms (LOI přiloženo). Nicméně
distribuční a marketingová strategie je nastíněna jen velice stručně. Na druhou stranu je potřeba vzít
do úvahy, že projekt bude dokončen až za 6 let. Tento problém se odráží i ve finanční strategii, kde je
vedle vlastního vkladu žadatele a filmové pobídky dalším zdrojem financování pouze Česká televize –
producentská skupina Kateřiny Ondřejkové. Projekt bude Radě prezentován v září 2019. Rozpočet je
odhadován na 5 mil Kč, podpora SFK by měla být 1,8 mil = 36%. Harmonogram zohledňuje natáčení
v rozpětí několika let s dokončením projektu na jaře 2025.
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Dobrý den,
děkuji za zaslané expertní analýzy k naší žádosti o podporu kinematografie projektu Máme tady uprchlíky.
V reakci na poznámku pana Krásnohorského, který ve své analýze uvádí, že "vyjadrenie záujmu, alebo LOI
Kateřiny Ondřejkové z ČT by však nebolo na škodu" zasíláme LOI Generálního ředitele České televize Petra
Dvořáka z června letošního roku.
Se srdečným pozdravem
Kateřina Černá

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

MEKY
3065 - 2019
NEGATIV s.r.o. Kateřina Černá
Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního díla

Číslo výzvy

3019 – 2 – 4 - 10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Šuster
14.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Celovečerní dokument / 90 minut/ režiséra Šimona Šafránka, se zabývá dramatickým životem a
rozsáhlým dílem Miro Žbírky – významného představitele československé hudební scény.
Celkový rozpočet filmu je 4,090.869 Kč Žádost o podporu výroby 800.000 Kč
Jedná se koprodukční film se Slovenskou republikou / 36% /, který je v současné době reálně zafinancován
cca ze 60 % . Patnáct filmovacích dnů, včetně natáčení v zahraničí a celá postprodukce by měla být
ukončena v říjnu 2020.
Stále atraktivní téma, popularita hudby Miro Žbírka , velmi dobrá příprava projektu a vysoká profesní
úroveň producenta, jsou dobrými předpoklady pro vznik úspěšného filmového díla.
Žádost o podporu výroby v požadované výši, je úměrná záměru producenta, celkovému rozpočtu a
scénáři filmu.

Udělení podpory
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložená žádost je pečlivě a srozumitelně sestavena.
Obsahuje všechny vyžadované přílohy a poskytuje tak dostatek informací pro vypracováni
ekonomických závěrů hodnotitele.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet ve výši 4,090.860 Kč je zpracován podrobně, pečlivě a věrohodně.
Zafinancování projektu, reálně přislíbeno a z části potvrzeno.
Účast českého Fondu podpora 800.000Kč pobídka 400.000 Kč., ČT- 5.5.2019 J.Maxa 500.000 Kč finanční
plnění a 472.783 Kč věcné plnění + 200.000 Kč archivy.
Slovenský audiovizuální fond 800.000Kč , RTVS - 593.085Kč, - koproducent PubRes.s.r.o. L.Orechovská,
licence-hudba-Universal 174.000Kč. Možná reserva-vlastní vklad producenta a min.garance distributora.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Strategie producenta a marketing uvážené, kalendářní plán reálný / plánovaná premiéra – podzim 2020 /
Natáčení 15 FD -Praha,Bratislava,Londýn

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jedna z prvních českých filmových společností NAGATIV s.r.o. má dlouholeté, bohaté zkušenosti a
vysoký profesní kredit.Rovněž tak i producent tohoto projektu - Kateřina Černá.
Na filmu dále spolupracují – Šimon Šafránek autor scénáře, ve spolupráci s Janem Vedralem/,režisér,
filmový a hudební publicista, byl v roce 2018 oceněn Zlatým Lvem za hudební dokument KingSkate
dramaturg-Vít Schwarz,kameraman Martin Žiaran,hudba-Miro Žbírka, zvuk Michal Muler,střih Šimon Hájek
distributor BONTONFilm
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Expertní analýza
Název projektu

MEKY

Evidenční číslo projektu

3065-2019

Název žadatele

Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

11.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Miroslav Žbirka alias Meky je legendou česko-slovenské pop-music a celovečerní dokumentární portrét
si nepochybně zaslouží. V jeho osudu se navíc propojuje osobní historie s historií celé naší země, což
je pro domácí kinematografii rozhodně významné a důležité téma. Snaha autorů ukázat jeho dráhu
právě v tomto širším kontextu je pozitivním aspektem, díky kterému může být výsledný film zajímavý i
pro širší publikum. Autoři se navíc rozhodli pro živou a poutavou formu, která se k Mekyho osobnosti
velmi hodí. Z předloženého námětu je zřejmé, že se rozhodně nebude jednat o statický, nudný
„pomník“. Autoři se navíc nebojí dotknout i velice osobních věcí. Mekyho příběh je natolik univerzální,
že dokáže zaujmout i ve dnešní době, a má potenciál oslovit české i slovenské diváky. Díky britské
mamince hlavního protagonisty a také „návratu“ Mekyho Žbirky do Velké Británie, kde natočil svou
novu desku, má projekt i jistý zahraniční přesah. Autoři mají ke zvolené látce blízko: hudební publicista
Honza Vedral napsal v roce 2016 o Žbirkovi knížku, Šimon Šafránek se dlouhodobě věnuje hudebním
videoklipům a hudebním dokumentům. Oba autory podporuje tvůrčí tým složený ze zkušených
profesionálů. Žadatelem je etablovaná společnost Negativ. Projekt má být česko-slovenskou
koprodukcí s podílem slovenského koproducenta 36% (PubRes, koprodukční smlouva přiložena).
Finanční strategie zahrnuje jak příspěvek slovenského Audiovizuálního fondu, tak i slovenské televize
RTVS (finanční plnění i věcný vklad – LOC přiloženo). Další finanční zdroje vedle podpory SFK, která
by měla činit necelých 20% rozpočtu, zahrnují také Českou televizi (LOC přiloženo) a společnost
Universal, která má licenci na hudbu. Uvažuje se také nad filmovou pobídkou. Distributorem v ČR bude
Bonton, jenž dodal propracovanou distribuční a marketingovou strategii, která odpovídá povaze
projektu a jsou v ní zahrnuty i různé konkrétní nápady. Projekt je celkově dobře připraven a
harmonogram je realistický.

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)
Miroslav Žbirka je dnes už legendou česko-slovenské pop-music a celovečerní dokumentární portrét si
nepochybně zaslouží. Navíc je to komplexní a zajímavá osobnost s bohatým osudem v dramaticky se
měnící době. Propojuje se v něm individuální historie úspěšného muzikanta, který se stal z outsidera
jedním z nejinvenčnějších představitelů naší populární hudby, ale také historie celé naší země. Snaha
ukázat Mekyho dráhu v tomto širším kontextu je velmi pozitivním aspektem celého projektu, díky
kterému může být zajímavý i pro diváky, kteří nejsou přímo jeho fanoušky, a také pro mladší
generace, které tento kontext neznají, nebo si ho dostatečně neuvědomují. Autoři se navíc rozhodli
pro živou a poutavou formu, která se k Mekyho osobnosti velmi hodí. Mix rozhovorů, archivů, písniček,
dobových záznamů a klipů spolu s využitím koncertního zázemí, šaten, nahrávacích studií a dalších
autentických prostředí včetně Žbirkova pražského bytu k představení jeho každodenního života slibuje
zajímavou podívanou. Důležitou roli bude hrát samozřejmě hudba, neméně důležité jsou ale i
slibované výpovědi Mekyho souputníků, kolegů, rodinných příslušníků a dokonce i fanynek.
Z předloženého námětu je zřejmé, že se rozhodně nebude jednat o statický, nudný „pomník“. Autoři se
navíc nebojí dotknout i velice osobních věcí, jako je například sebevražda staršího Žbirkova bratra,
osud jeho anglické maminky, která následovala svého manžela, československého vojáka, do země
východního bloku, vystupování v kapitalistické cizině za socialismu, rozvod, a podobně. Soustředění
se na tento osobní rozměr projekt oživuje a přibližuje Žbirku i „obyčejným“ divákům. Jeho příběh je
natolik univerzální, že dokáže zaujmout i ve dnešní době, a má potenciál oslovit české i slovenské
publikum.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autoři mají ke zvolené látce blízko: hudební publicista Honza Vedral (autor námětu a spoluscenárista)
napsal v roce 2016 knížku Miro Žbirka – Zblízka, a práce na ní byla evidentně vynikajícím sběrem
materiálu pro připravovaný film. Šimon Šafránek (spoluscenárista a režisér) se dlouhodobě věnuje
hudebním videoklipům a hudebním dokumentům. Jejich spojení může přinést projektu obohacující
synergii. Navíc je tady přidaná hodnota: z námětu je cítit osobní zaujetí Žbirkovou osobností i jeho
životním příběhem. Oba autory podporuje tvůrčí tým složený ze zkušených profesionálů včetně
slovenského kameramana Martin Žiarana, který pracuje vedle dokumentů i na hraných filmech
s režiséry jako Hřebejk, Najbrt nebo Bebjak nebo střihače Šimona Hájka, který se věnuje i hudebním
dokumentům a spolupracoval už v minulosti s režisérem Šimonem Šafránkem.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Téma, propojující osobní historii jednotlivce i „větší“ historii celé země je pro domácí českou
kinematografii rozhodně významné a takové pojetí autorů je nesporně záslužné. Díky britské mamince
hlavního protagonisty, jejímu osudu a také profesnímu a částečně i osobnímu „návratu“ Mekyho Žbirky
do Velké Británie, kde ve slavném studiu Abbey Road natočil svou novu desku, má projekt i jistý
zahraniční přesah.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je etablovaná společnost Negativ, producentský dohled nad projektem má zkušená
producentka Kateřina Černá. Financování projektu je dobře ošetřeno. Projekt má být československou koprodukcí s podílem slovenského koproducenta 36%. Tímto koproducentem je
společnost PubRes (koprodukční smlouva přiložena). To je důležité i z toho hlediska, že ve filmu má
být použito hodně archivních materiálu, z něhož velkou část vlastní slovenská televize. Finanční
strategie přitom zahrnuje jak příspěvek od slovenského Audiovizuálního fondu, tak i od slovenské
televize RTVS (finanční plnění i věcný vklad – LOC přiloženo). Dalšími finančními zdroji mají být vedle
podpory SFK – 800 000 Kč, což je necelých 20% rozpočtu – také Česká televize (LOC přiloženo) a
společnost Universal (LOC nepřiloženo), která má licenci na hudbu. Uvažuje se také nad filmovou
pobídkou. Dle harmonogramu by natáčení mělo začít už 15.7. a skončit na konci roku 2019. Vzhledem
ke stavu příprav je to realistické, stejně jako termín dokončení a premiéry. Distributorem v ČR bude
Bonton, jenž dodal svou propracovanou distribuční a marketingovou strategii, která odpovídá povaze
projektu a jsou v ní zahrnuty i různé konkrétní nápady.
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Expertní analýza
Název projektu

Meky

Evidenční číslo projektu

3065-2019

Název žadatele

Negativ s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jan Lukeš

Datum vyhotovení

16.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Ve dnech oslav osmdesátin „božského Káji“ je úlevná možnost pootočit pohled k poněkud jinému
zpěváckému osudu, možná méně atraktivnímu a známému, o to více však lidsky konzistentnímu a
umělecky věrnému. Příběh Miroslava Žbirky je rozložen mezi Velkou Británií, Slovenskem a Českem,
má své aspekty umělecké i občanské, peripetie osobní i společenské, emocionalitu tvorby čelící
dobovým klišé a módním trendům. Natočit u příležitosti čtyřicetiletí Žbirkovy sólové tvorby dokument,
který zmapuje jeho dráhu, pokládám proto za legitimní záměr, zvláště existuje-li k tomu hned dvojí
mimořádná příležitost. Tou první je jeho plánovaný říjnový londýnský koncert, tou druhou (a možná
ještě prvnější) existence jeho knižního životopisu Zblízka (2016) z pera hudebního publicisty Honzy
Vedrala čili Jana Vedrala mladšího.
Už v ní Vedral vytěžil z rozhovorů s M. Ž. maximum do mozaiky jeho života a objevil v něm zákruty,
které zůstávaly skryty za noblesní zpěvákovou fasádou. Ne proto, že by se za ně měl stydět, ale
naopak pro Žbirkovu zdrženlivost a neokázalost. Vedralovu účast na projektu proto považuji za zásadní,
je zárukou serióznosti záměru, smyslu pro širší společenské souvislosti, zároveň ale profesní
muzikologické spolehlivosti i osobního publicistického ručení.
Jediné moje pochybnosti se vztahují k jisté předimenzovanosti treatmentu. Ten se poctivě snaží
postihnout všechny aspekty života a díla M. Ž., obávám se však, že ani celovečerní formát nebude s to
je v úplnosti obsáhnout, zvláště má-li film i pocitově zůstat práv Žbirkově habitu osobnímu i
uměleckému. Nanejvýš důležitá bude proto role dramaturga a pak zas oko střihače. V obou případech
tu ale vidím záruku dobrého výsledku.

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)

Hudební portrétní dokument je ze samé své podstaty atraktivním filmovým žánrem, nemá-li však vyznít
jen jako zřetězení jednotlivých pěveckých čísel, vyžaduje také příběh. Ten je obsažen ve Žbirkově
biografii: v jeho slovensko-anglickém původu, v rodinném zázemí, ale zejména v jeho cestě na výsluní
v prostředí nejprve socialistického Československa, pak zase v éře polistopadového budování
kapitalismu. Jeho písně vytvářely od konce 70. let jednu z kulis tehdejšího života u nás, proto
dokument pracuje i s širším dobovým společenským kontextem, k jehož poznání může sám Žbirka i
ostatní respondenti přinést zajímavé detaily.
Za referenční dílo k Mekymu lze možná považovat Šafránkovu dlouhometrážní prvotinu King Skate
(2018), která se rovněž vyznačuje bohatou asociativní dramaturgií obrazovou i zvukovou. Od její více
méně atraktivní undergroundové polohy se ovšem v Merkym dostáváme až na pole populární hudby,
kde bude třeba pracovat s řadou dalších souvislostí, ne vždy tak přímočaře průhledných, jako při
konfrontaci skateboardingu se zmrtvělou socialistickou realitou.
Treatment předkládá vizi kombinující Žbirkovu osobní zpověď a jeho jubilejní koncerty s archivními
dokumenty a výpověďmi jeho kolegů a přátel, domnívám se ale, že konečný tvar filmu vystoupí až ve
střižně, kde se možná teprve vyjeví další nečekané souvislosti. V dané chvíli je důležité, že už proběhl
průzkum archivů v ČT a RTVS a že v logice věci byla dojednána česko-slovenská koprodukce. Projekt
je tedy seriózně připraven k realizaci.

2

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

Impuls k natočení filmu vyšel ze strany samotného Žbirky, čímž je rovnou zaručen přístup ke všemu,
co bývá jindy problémem k nepřekonání. O svědomitém přístupu žadatele k látce svědčí přizvání Jana
Vedrala, režisérovo zaměření a způsob jeho práce evidentně odpovídá představám portrétovaného.
Obraz jistí možná nejlepší současný slovenský kameraman, o významné roli střihače viz výše. Vše
vyznívá natolik příznivě a vstřícně, až vzniká jediná obava, aby dokument nešel portrétovaného až
příliš po srsti. Ale to by asi nechtěl ani on sám, takže by to mělo být opravdu „zblízka“, i s
kontroverzními momenty, jaké představují například rozchody pracovní i rodinné. Nicméně v době,
jako je ta naše, může mít svou hodnotu i to, že jsou stále tací, kteří ani nelžou, ani nepodvádějí.

3

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

Téma je lokální do té míry, do jaké je Miro Žbirka sám lokálním zpěvákem, hudebníkem a skladatelem. Pro
Slovensko i Česko představuje nepochybně svérázný fenomén, možná se ale právě z filmu dozvíme, jak je
to s jeho zahraniční kariérou a ohlasem. Celoživotní obdiv k The Beatles a inspirace jejich hudebními vzorci
se dostává v pokročilejším věku od pouhého fanouškovství na jakousi novou dimenzi, když Meky nahrává s
jejich bývalými spoluhráči v londýnském studiu Abbey Road. Zároveň se tím vrací ke svým anglickým
kořenům po mamince a zároveň v České televizi provozuje vlastní hudební talk show Doupě, jehož
scenáristou je opět Honza Vedral. A to mu bude v říjnu 67let! V tomto obecném smyslu celoživotní

Strana 2

integrity mezi třemi státy a národnostmi může mít jeho příběh i nadnárodní výpovědní hodnotu, zvláště
když médiem porozumění tu bude jeho hudba a hravý a nedepresivní styl režiséra.

4

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

Žadatel patří mezi nejprestižnější producentské subjekty v ČR, s bohatou a úctyhodnou historií i
konkrétními vysoce ceněnými výsledky. Tomu odpovídá i vypracování žádosti, ve které neshledávám
nižádný deficit či rozpor. Projekt má ve chvíli vzniku takřka ideální konstelaci: veškerou součinnost
potrétovaného, který sám projekt inicioval, zdařilý faktografický podklad ve formě knížky Jana Vedrala,
režiséra, o kterého M. Ž. sám požádal a který za svou loňskou dokumentární prvotinu získal Českého
lva. K tomu připočítávám samozřejmou spolupráci veřejnoprávních televizí v Čechách i na Slovensku i
excelentně sestavený štáb. Zdá se mi, že by mohl vzniknout film s diváckými potencemi přesahujícími
generace a zajímavě oscilující mezi mainstreamovou atraktivitou, zdrženlivou osobní zpovědí i
výpovědí o době.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Budiž voda

Evidenční číslo projektu

3070-2019

Název žadatele

Bio Illusion s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumnetárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Daniel Tuček

Datum vyhotovení

16.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Velmi zkušený režisér a producent jak hraných, tak dokumentárních filmů Miloslav Šmídmajer předkládá
Radě Fondu enviromentální koláž dokumentaristy a scénáristy Karla Žaluda, která mapuje ambiciozní
podnikatelský záměr českých inženýrů na výrobník vody pro pouštní podmínky a zároveň má za cíl ukázat
přípravu a realizaci českého pavilonu na Expo 2020 v Dubai, která bude věnována tomuto tématu.
Hlavní silnou stránku z producentského pohledu vidím (mimo velmi dobře zpracované žádosti včetně příslibů
zafinancování) v zaznamenání a archivaci výtvarného i realizačního pojetí velmi významné výstavy pro příští
generace.
Slabou stranou projektu je poněkud úzce vymezený záběr filmu na jeden byť zajímavý vinález, který však,
jak se obávám, zaujme jen pár vědecko technických nadšenců a pochopitelně určitého TV diváka.
Obecné lze říci, že téma blízkého nedostatku vody na planetě je nepochybně atraktivní, nicméně zatím není
úplně jasné, co se film zaměřený na partu vinálezců výparníku a týmu kolem Expa snaží říci. Na druhou
stranu všichni uvádění tvůrci a spolupracovníci jsou zkušenými matadory a nepochybně se film ještě při
realizaci vyvine.

Udělení podpory z ekonomického hlediska
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je vyjma zvláštního datového formátu v harmonogramu velmi srozumitelná, vzájemně provázaná a
jasná. Trošku škoda, že zatím chybí LOI České Televize, která je pro divácký ohlas zásadní, ale je možné,
že na požadovaném slyšení bude již k dispozici. Naopak nechybí LOI od KGK Expo Dubai, zájem (byť
extrémně opatrný) od distributora Aerofilms a sympatický příslib Českých center o alespoň nějakou formu
distribuce v zahraničí.

2ndRozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je sice na tento TV typ dokumentu poněkud vyšší, tj. 4 366 353 Kč, ale je to dáno nikoli
předražením položek, ale metodou sběrného snímání (příprav a realizace Expa 2020), což dle mého
názoru celý projekt zatím osmysluplňuje.
Finanční plán počítá s podporou Expa 500 000 Kč, 100 000 Kč od Akademie věd ČR, 400 000 Kč od
Rady pro inovace a 500 000 od dvou soukromých donátorů. Všechny tyto vklady jsou zatím pouze v
různém stádiu jednání, ale třeba se na již zmiňované slyšení podaří některé dokumenty předložit,
protože dle plánu realizace by to již bylo vhodné. Další nemalá část 488 000 Kč by měla být pokryta
deklarovaným finančním vkladem žadatele. 500 000 Kč by měly pokrýt filmové pobídky (zatím
neregistrováno) a v neposlední řadě pak plněním od ČT v celkové výši 1 278 353 Kč (zatím
nedoloženo). Zbylých 600 000 Kč od Fondu pak činí rozumných necelých 14%

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie je dána režijním záměrem a opírá se zejména o spolupráci se subjekty, které mají
na tomto typu propagace vlastní zájem a jejím cílem je především film finančně zajistit. Distribuce filmu
je pak logicky až druhořadá a kromě určitého specifického diváka a možného zařazení na vybraných
festivalech, žádný zásadní dopad ani nepředpokládá. Zdá se tedy, že jde spíše zatím o TV produkt,
který ale přesto může být jednou historicky cenný, zejména zmíněným záznamem Expa 2020.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Kredit žadatele je nepochybně bohatě dostatečný, stejně tak všech autorů a zmiňovaných spolupracovníků.
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Expertní analýza
Název projektu

BUDIŽ VODA

Evidenční číslo projektu

3070-2019

Název žadatele

Bio Illusion s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Martin Ryšavý

Datum vyhotovení

29. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt režiséra Karla Žaluda představuje tradiční formát dokumentárního filmu opřeného o pozoruhodné
postavy (zde konkrétně české vědce a konstruktéry) s pozoruhodnou vizí a o observační časosběrnou
metodu, která umožňuje sledovat průběh realizace této vize se všemi peripetiemi, náhodnými a zcela
lidskými faktory, v časovém horizontu odpovídajícím nárokům, které realizace záměru sedmi hrdinů filmu
má. Z formálního hlediska jde tedy o věc, kterou dokumentární film v jistém smyslu dokáže ze všeho
nejlépe, aniž by přitom musel udivovat nějakými formálními inovacemi. Soustředit se na poměrně
komplikované téma a dát mu, co mu náleží, a to jak po stránce výkladu (protože se jedná o věc vyžadující
hlubší zasvěcení do vědeckých principů, na kterých spočívá), tak po osobní, lidské linii (protože vyžaduje
představení celkem sedmi svérázných osobností, které za ním stojí), a dokázat se mu podrobně a
zasvěceně věnovat po celou dobu a ve všech prostředích, kterou si realizace takové smělé vize žádá, je z
mého pohledu naprosto dostačujícím filmařským záměrem, hodným podpory. Samotná vize se týká
možnosti získávat v podmínkách saharské pouště vodu kondenzací vodních par při nízké vlhkosti vzduchu
a záměru představit technologii, která by toto umožňovala, na světové výstavě v roce 2020 v Dubaji. Tento
záměr spojil člověka zodpovědného za českou účast na světové výstavě se dvěma architekty, s
odborníkem na vzduchotechniku, se dvěma energetiky a s botanikem. Vznikl pozoruhodný interdisciplinární
tým, který by vedle svého hlavního cíle mohl díky filmu Karla Žaluda jemně divákům připomenout starou
zkušenost, že více hlav více ví a nečekaná spojení mohou mít překvapivě skvělé výsledky.
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Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria

1

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

Myšlenka filmu mi připadá zcela srozumitelná: soustředit se na průběh řešení pozoruhodného
vědecko-technického problému, vyžadujícího mezioborovou spolupráci a propojení výrazných
osobností, které jsou takové mezioborové spolupráce schopny. Neboli zaměřit se vedle samotné věci,
o kterou v projektu jde, i na její tvůrce a realizátory, sledovat jejich vztahy a vývoj projektu v čase a
prostoru. Film by měl vycházet z tradiční dokumentaristické metody časosběrné observace, v daném
případě podle mého názoru zcela legitimní. Z žádosti vyplývá, že projekt je už v pokročilém stadiu
rozpracovanosti a že se mi režisér Karel Žalud už cílevědomě věnuje.

1

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

Karel Žalud je zkušený filmař a respektovaný tvůrce dokumentárních filmů. Braňo Pažitka je skvělý
vynalézavý kameraman. Produkční zázemí filmu je vynikající, společnost Bbio Iluzion je pro mne zárukou
úspěšné realizace. Za pozitivní a potenciálně velmi přínosnou považuji dále spoluúčast České televize v
projektu a dramaturgickou spolupráci s Lucií Královou. Není pochyb, že personální zajištění projektu je na
vysoké úrovni.
2

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

Má jít o tradičně chápaný dokument zaměřený zcela na vývoj tématu a osob s ním spojených v čase.
Podstatný mi připadá mezinárodní přesah samotného vědecko-technického úkolu, o kterém má film
pojednávat, věřím, že může být velmi zajímavý i pro diváky mimo ČR.
3

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

Žádost považuji za dobře a přehledně zpracovanou, údaje za dostačující. Organizační zabezpečení
projektu dává naději na zdárnou realizaci, je nicméně počítat i s tím, že čas, nutný k natočení filmového
materiálu, bude poněkud delší a prodlouží plánovanou dobu výroby filmu.
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Expertní analýza
Název projektu

Budiž voda

Evidenční číslo projektu

3070-2019

Název žadatele

Bio Illusion s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

17. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Předmětem žádosti je 75minutový časosběrný dokument autora námětu a režiséra Karla Žaluda,
dramaturgyň Lucie Králové a Alice Růžičkové a producenta Miloslava Šmídmajera, který vzniká v koprodukci
s ČT (podíl 29%). Film se zabývá naléhavou otázkou nedostatku vodu a tento globální a komplexní
společenský problém spojuje s příběhem českého vynálezu zázračného zařízení na přeměnu pouštního
vzduchu ve vodu. Chronologická osa vyprávění je založena na přípravě českého pavilonu na EXPO 2020 v
Dubaji, jehož má být vynález součástí, přičemž observační metodou sleduje sedm hlavních protagonistů od
generálního komisaře přes inženýry a biology až po architekty. Ústřední téma a vizuální motiv vody se tu
pojí s tématem lidské a technické vynalézavosti, která je autorovi předmětem poutavého dobrodružství i
neskrývaného obdivu. Obdivný postoj bude třeba hlídat, aby se nezacyklil v národní legendě o zlatých
ručičkách, k níž má autorova rétorika sklony. Zjevně více rozpracována je česká část příběhu, zatímco ta
arabská je sotva naznačena. Přitom jedním z témat má být otázka kulturního střetu, a právě toto světové
téma by bylo vhodné dále rozvinout a přenést tak český příběh na mezinárodní scénu.
Producentské strategie akcentuje jednak fenomén české vynalézavosti, která má probouzet národní
hrdost, jednak ekologické téma, a na této kombinací staví vysoké a široké distribuční a festivalové ambice.
Ty se však rozpínají až příliš plošně a postrádají specifické strategie odpovídající různým platformám a
cílovým skupinám: domácí kinodistribuce tak míří široce „do většiny“ multiplexů i klasických kin, mezinárodní
festivaly jsou jmenovány od Lipska po Sundance, předpokládá se zahraniční uvádění v Českých centrech,
uplatnění na mezinárodním televizním trhu i blíže nespecifikovaná „světová distribuce“.
Klíčovým nástrojem distribuce a propagace má být promítání na EXPO 2020, přičemž Kancelář
generálního komisaře ČR se má na projektu podílet i finančně. Role KGK je nejasná: v přiloženém LOI
pouze „vyjadřuje zájem“ na vzniku dokumentu definovaném jako „časosběrný dokument mapující přípravy
národního pavilonu“ pro EXPO. Finanční účast je vyčíslena na 500 tis., je však explicitně určena na
„prezentaci tvůrců a partnerů národní expozice“, nikoli na výrobu. Podmínky finanční účasti KGK
neodpovídají vysoké míře kontroly nad obsahem filmu, jehož realizace mj. zahrnuje „pravidelné porady“ za
účasti KGK. Nutně vzniká otázka, nakolik jde o nezávislý dokument, a nakolik o účelový dokument sloužící
k prezentaci KGK, případně k reprezentaci ČR.
Plánovaný rozpočet přes 4,3 mil. je přiměřený, požadavek 600 tis. je skromný, deklarované zajištění činí
52%, reálně ale není kryté, resp. doložené, což se týká i podílu samotného producenta. Vzhledem
k mezinárodnímu tématu a ambici a speciálně vzhledem k zahraniční lokací v Dubaji a SAE je otázkou, proč
dokument nevzniká v mezinárodní koprodukci a s využitím zahraničních zdrojů.
Projekt na jedné straně obsahuje společensky důležité téma globálního významu a poutavý příběh vody,
na druhé straně jej provází rizika v umělecké koncepci a nesrovnalosti v producentské strategii. Při jejich
vyjasnění během slyšení doporučuji projekt k podpoře.
Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt obsahuje svého druhu jedinečné téma a zajímavou dynamikou vyprávění založenou na zachycení
otevřeného procesu vývoje. Forma a styl jsou popsány jen letmo, předpokládat lze dokument spíše
klasického střihu, který věcně slouží tématu.
Vyjasnit je třeba tematické priority a skladbu a proporce motivů. Zatím není jisté, zda vzniká film o vodě, jak
je odpovědně deklarováno, nebo o GK J. Potužníkovi, jemuž autor familiárně říká „Jirka“ a u něhož na
Šumavě, kam „jezdí komisař odpočívat a vymýšlet další řešení“, probíhá natáčení. Také není jisté, zda
půjde o film tematicky český, česko-arabský nebo globální. Zatím má autor spíše sklon volit jistotu známých
řešení, čili známou osobu, známé prostředí, zavedené výklady, což úplně neladí s koncepcí filmu o
„odvážném experimentu“, resp. o „zneklidňující úvaze nad nebezpečím konformismu, nad neochotou
ustoupit ze zažitých vzorců chování“.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personálně je projekt zajištěn uspokojivě, pro Karla Žaluda jde sice o debut v rámci celovečerního
distribučního dokumentu, má ale dostatek jiných zkušeností, tvůrčí zárukou jsou obě zkušené
dramaturgyně.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Projekt obsahuje společensky důležité globální téma a tím pádem má potenciál mezinárodního, zejména
festivalového a televizního dosahu.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost obsahuje nesrovnalosti v realizační koncepci, a to zejména na straně producenta.
Finanční plán není krytý.
Žadatel se v dokumentárního filmu dosud profiloval v oblasti životopisných portrétů známých osobností
kulturního života, společenská a enviromentální problematika stála dosud mimo jeho pozornost.
Technicky vzato je žadatel díky zkušenosti schopen projekt realizovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Daleko od Mikulova

Evidenční číslo projektu

3075-2019

Název žadatele

Cinemart a.s.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

16.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt je dokumentární snímek o Marii Tomanové, mladé ženě z Mikulova, která žije už 8 let v New
Yorku a právě se prosazuje na americké fotografické scéně. Autorka se snaží o zachycení tohoto
zlomového bodu v její kariéře. Jako formu zvolila observační časosběr, především díky
téměř neomezenému přístupu do života hlavní protagonistky, jejíž důvěru si získala a která ji evidentně
fascinuje. Silně osobní postoj v sobě skrývá ovšem nebezpečí, že ostatním se hlavní hrdinka nemusí
jevit tak zajímavá jako autorce. Dramaturgickým záměrem je snaha o větší zobecnění: film by měl
pojednávat celkově o fenoménu mladých lidí, kteří odjíždějí do ciziny s úmyslem prorazit. Pokud by se
ho povedlo naplnit, mohl by získat širší a univerzálnější rozměr. Zatím látka svým zaměřením působí
jako zacílená především na domácího diváka.
Ústřední postavou tvůrčího týmu je filmařka Marie Dvořáková, která také už několik let žije v New
Yorku. Je držitelkou druhého ze dvou českých studentských Oscarů. V projektu se zřejmě ujme i role
kameramanky, což je sice výhodné, ale nemusí to být úplně šťastné řešení.
Žadatelem je společnost CinemArt, která se kromě distribuce v poslední době věnuje i produkci. V
žádost je pečlivě popsán vývoj projektu i s jeho různými peripetiemi. Součástí je také detailně
propracovaná distribuční a marketingová strategie se střízlivě odhadnutým diváckým potenciálem,
cílovými skupinami, komparativními filmy a vzorovou SVOD analýzou. Festivalová strategie byla
konzultovaná s Českým filmovým centrem. Rozpočet je poměrně skromný, což vyplývá zřejmě i
z charakteru natáčení. Podpora SFK by měl být 31,53 %, což je adekvátní. Finanční strategie je
postavena na vícero zdrojích. Projekt je celkově dobře připravený, navzdory jistým pochybnostem ho
lze doporučit.

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 je dokumentární snímek o Marii Tomanové, mladé ženě z Mikulova, která žije už 8 let v New Yorku
a právě se prosadila na americké fotografické scéně. Autorka se snaží o zachycení tohoto zlomového bodu
v její kariéře, který jí může přinést zásadní životní změnu. Kombinuje natáčení v New Yorku s návštěvou
Mikulova, kam se Marie chystá po letech navštívit rodinu. Plánuje využít kontrast obou prostředí, stejně jako
kontrast povah Marie a jejího amerického manžela Thomase: zatímco ona je výbušný extrovert, on klidný
introvert. Jako formu filmařka zvolila observační časosběr, zřejmě především díky téměř neomezenému
přístupu do života hlavní protagonistky, jejíž důvěru si získala. Zajímavé idea je využití Mariiných deníků
(zvukově i obrazem) plus použití fotografických autoportrétů (fotila se nahá v americké krajině). Autorka
oslovila kvůli filmové hudbě newyorské jazzové hudebníky, což také může snímku dodat ozvláštňující
rozměr. Záměr projektu je osobitý vzhledem k tomu, že hlavní protagonistkou stejně jako filmařkou je žena
a že Marie a její cesta evidentně filmařku fascinuje. Tento silně osobní postoj v sobě skrývá ale nebezpečí,
že ostatním se hlavní hrdinka nemusí jevit tak zajímavá jako autorce. Podobně je to s blízkým vztahem
obou žen, který může být plusem, ale někdy také mínusem. Z dodané ukázky je zřejmé, že se filmařce
povedlo dostat do osobního světa hlavní protagonistky: ta ale zatím není tak slavná, aby to diváky zajímalo
natolik, jako autorku. Ukázka navíc sice dokazuje, že filmařka v New Yorku opravdu svou protagonistku už
natáčela, není z ní ale zřejmé, jak bude výsledný tvar vypadat. Jedná se spíše o sběr materiálu, který po
vizuální stránce nepřináší nic výrazně osobitého. Dramaturgickým záměrem uvedeným v explikaci je snaha
o větší zobecnění: film by neměl být pouze portrétem mladé Češky v New Yorku, ale měl by pojednávat
obecněji o fenoménu mladých lidí, kteří odjíždějí do ciziny s úmyslem prorazit ve „velkém světě“. Pokud by
se ho povedlo naplnit, mohl by projekt získat širší a univerzálnější rozměr, který rozhodně potřebuje.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Ústřední postavou tvůrčího týmu je autorka námětu, scénáře a režisérka v jedné osobě Marie
Dvořáková, která už několik let žije a pracuje v New Yorku. Je držitelkou druhého ze dvou českých
studentských Oscarů. V projektu se zřejmě ujme i role kameramanky (žádný jiný kameraman není
zatím přinejmenším uveden). Kromě ní jsou v tvůrčím týmu uvedeny pouze žadatelka / producentka a
2 dramaturgové – z toho jeden zastupující žadatele. Druhým je dokumentaristka Apolena Rychlíková,
která dodala také dramaturgickou explikaci. V žádosti je uveden také střihač Otakar Šenovský, který
se věnuje také střihu hraných filmů (např. Díra u Hanušovic nebo Okresní přebor).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Látka má už ze své podstaty zahraniční přesah: projekt vzniká především v anglicky mluvícím
prostředí New Yorku. Vzhledem k zahraničí tím do značné míry odpadá jazyková a kulturní bariéra.
Pokud by se autorce povedlo naplnit premisu uvedenou v dramaturgické explikaci – dodat filmu
univerzálnější rozměr – mohlo by se téma stát významnějším nejen pro českou, ale i evropskou,
potažmo světovou kinematografii. Zatím látka svým zaměřením – mladá dívka z Mikulova se prosadí
v New Yorku – působí poněkud lokálně ve smyslu orientace především na domácího diváka.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Žadatelem je společnost CinemArt, která je především zavedeným distributorem, ale věnuje se
v poslední době i produkci českých filmů. Producentkou je Irena Kobosilová, která působí ve
společnosti jako marketingová ředitelka – po producentské stránce se zřejmě jedná o její první projekt,
přinejmenším žádný ve svém přiloženém CV neuvádí. Žádost je řádně vyplněna. Pečlivě je v ní
popsán vývoj projektu i s jeho různými peripetiemi. Součástí je také velice detailně propracovaná
distribuční a marketingová strategie se střízlivě odhadnutým diváckým potenciálem, cílovými
skupinami, komparativními filmy a vzorovou SVOD analýzou. Divácký potenciál filmu je jasně
limitován, žadatel ale doufá, že využije při mezinárodní exploataci své dobré kontakty a povede se mu
projekt prodat některé z klíčových VOD platforem. Festivalová strategie byla konzultovaná s Českým
filmovým centrem a je jasně definovaná. Rozpočet je odhadnut na 2,2 mil Kč, což vyplývá zřejmě i
z charakteru natáčení, kde režisérka zároveň dělá i kameramanku. Podpora SFK by měla být 700 000
Kč (31,53 %), což je adekvátní. Finanční strategie je postavena na vícero zdrojích. Zájem má Česká
televize - LOI kreativního producenta je přiloženo, projekt ale ještě bude předložen Radě na schválení.
Projekt získal finanční podporu Jihomoravského filmového nadačního fondu (100 000 Kč), k žádosti je
připojen také doporučující dopis libereckého kraje, ze kterého ale není jasné, jestli by se jednalo i o
finanční podporu. Společnost Elekta film potvrdila finanční vklad 100 000 Kč a plnění 300 000 Kč
pokrývající poskytnutí natáčecí techniky a postprodukčního zázemí.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

MIKO

Evidenční číslo projektu

3076-2019

Název žadatele

Silk Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

HANA CIELOVÁ

Datum vyhotovení

10.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Projekt má společensky závažné a aktuální téma, které má širší přesah: týká se přijetí či nepřijetí syrských
sirotků do České republiky. Vyprávěné je prostřednictvím unikátního, originálního hlavního protagonisty,
Jaroslava Mika, řidiče kamionu a napůl Roma, který založil iniciativu „Češi pomáhají“. Ten je zárukou
jedinečnosti projektu, který na něm stojí a díky kterému přináší neotřelý pohled na celou problematiku.
Observační způsob natáčení je správně zvolen, film se tak vyhýbá tezovitosti. Cenné je také odhalování
lavírování českých politiků ve snaze neztratit politické body. Dobře zvolený dramaturg se správně obává
možného přílišného rozšiřování výsledného snímku o další postavy a tematické okruhy - díky tomu bude
zřejmě hlídat, aby se příliš nerozbředl. Projekt charakterizuje silný osobní postoj autora ke zvolené látce,
díky kterému získává ještě další rozměr. Kvalitní tvůrčí tým je prakticky kompletní. Projekt je v pokročilém
stádiu vývoje. Žadatelem je začínající společnost, do jejíž profilu projekt dobře zapadá. Rozpočet je
odhadován na 3,49 mil Kč. Zatím je potvrzen pouze vlastní vklad žadatele. Vedle požadovaného příspěvku
SFK 1,6 mil Kč (45,84 % rozpočtu), finanční strategie zahrnuje účast ČT, sponzorský vklad a filmovou
pobídku (vše v jednání). Distribuční a marketingová strategie je uspokojivá, představa o diváckém potenciálu
je střízlivá a realistická. Partnerství potvrdil distributor Bonton. Ve výhledu je vedle uvedení na VOD také
výroba 45 minutové verze pro školy, jejíž promítání by mělo být doplněno odbornými přednáškami, což je
z hlediska společenského významu záslužná idea. Žadatel má jasnou představu o festivalové strategii a
také o PR strategii, které se opírá především o nová média a sociální sítě, kde je aktivní i sám hlavní
protagonista.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt má společensky velmi závažné a navýsost aktuální téma, které má ale širší přesah: týká se
problému přijetí či nepřijetí syrských sirotků do České republiky. Tohle téma je navíc vyprávěné skrze
unikátního hlavního protagonistu, Jaroslava Mika, řidiče kamionu a napůl Roma, který založil iniciativu „Češi
pomáhají“. Autorovi se povedlo najít hrdinu, který je zřejmě naprosto autentický, originální samorost, přitom
ale charismatický a přirozeně inteligentní. Je to velmi atypický „aktivista“, žádný intelektuál či „sluníčkář“, jak
by člověk čekal. Tento hrdina je zárukou jedinečnosti projektu, který na něm stojí. Zároveň projekt díky
němu přináší neobvykl a neotřelý úhel pohledu na celou problematiku. Observační způsob natáčení je
správně zvolen, film se tak vyhýbá tezovitosti. Zároveň je už za samotného z treatmentu zřejmé, že ať to
dopadne jakkoliv – ať už budou děti do české republiky dovezeny nebo ne – má snaha o to smysl. Cenné je
také odhalování lavírování českých politiků ve snaze neztratit doma politické body, a to na konkrétním
příkladu. Dobře zvolený dramaturg se v dramaturgické explikaci správně obává možného přílišného
rozšiřování filmu o další postavy a okruhy - díky tomu bude zřejmě hlídat, aby snímek zůstal filmem
soustředěným na jednu postavu, a příliš se nerozbředl. Projekt charakterizuje silný osobní postoj autora ke
zvolené látce, díky kterému získává snímek ještě další rozměr.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt má velmi kvalitní tvůrčí tým, který je prakticky kompletní. Je složen z představitelů převážně
mladší generace, kteří už mají ale většinou slušné profesionální zkušenosti, podíleli se na kvalitních a
často až výjimečných projektech, a získali různá ocenění. Dobře zvolený dramaturg si ve velmi
konkrétní a konstruktivní dramaturgické explikaci uvědomuje potenciální nebezpečí projektu a nabízí
rovnou možná řešení. V žádosti je uváděn také Čestmír Kopecký v roli poradce producentky.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma je pro českou kinematografii naprosto zásadní a inovativní. Odvaha a osobní nasazení tvůrců
jsou v dnešní době potřebné a obdivuhodné. Látka překračuje svým tématem i zpracováním české
hranice a rozhodně má zahraniční, dokonce až univerzální přesah. Hotový film může zaujmout
v zahraničí a také pomoct změnit “image“ České republiky, která se momentálně jeví právě díky
případu se syrskými sirotky jako xenofobní a bezcitná země, a pootočit náhled na ni.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žádost je řádně vyplněna, uvádí se v ní i její součástí je i video-ukázka, link ale nebyl k nalezení.
Žadatelem je mladá společnost založena v roce 2016, která se orientuje na autorské projekty a
spolupracuje s českými filmaři nastupující generace – z tohoto hlediska projekt dobře zapadá do jejího
profilu. Nicméně ani jeden z projektů, které společnost uvádí na svých webových stránkách, zřejmě
není zatím dokončen. Rozpočet je odhadován na 3,49 mil Kč. Zatím je potvrzen pouze vlastní vklad
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žadatele. Vedle požadovaného příspěvku SFK 1,6 mil Kč, což činí 45,84 % rozpočtu, finanční
strategie zahrnuje ještě účast České televize, sponzorský vklad a filmovou pobídku. Vše je zatím
v jednání. Harmonogram je adekvátní a nejsou v něm žádné nesrovnalosti. Projekt je v pokročilém
stádiu vývoje, proběhlo už i natáčení s hlavním protagonistou. Projekt se zatím nepovedlo přihlásit do
žádného workshopu, některé jsou ale ve výhledu. Distribuční a marketingová strategie je uspokojivá,
představa žadatele o diváckém potenciálu je střízlivá a realistická (a nepostrádá humor). Důležité je,
že partnerství potvrdil distributor Bonton. Ve výhledu je uvedení na VOD a také výroba 45 minutové
verze pro školy, jejíž promítání by mělo být doplněno odbornými přednáškami, což je z hlediska
společenského významu záslužná idea. Žadatel má jasnou představu o festivalové strategii a také o
PR strategii, které se opírá především o nová média a sociální sítě, kde je aktivní i sám hlavní
protagonista.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Doktor na tripu

Evidenční číslo projektu

3085-2019

Název žadatele

Mimesis film

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

3085-2019

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Stěžejním materiálem pro hodnocení žádosti nového projektu Davida Čálka Doktor na tripu (přejmenováno
k divácky atraktivnějšímu názvu než dřívější název LÉČENÍ mého JÁ) je předkládaná ukázka z předtáčky
filmu, která zachycuje experiment využití halucinogeních látek MUDr. Tomáše Páleníčka (psychiatr,
pracovník Národního ústavu duševního zdraví a pedagog 3. LF UK věnující se neurofyziologii a
eletrofyziologii mozku). Jeho deníkové záznamy jsou v podobě načteného voice overu součástí i předložené
ukázky. Druhou rovinou filmu bude zachycení života původních obyvatel Amazonie, které stojí v kontrastu
k naší civilizaci nejen svým přístupem k životu, ale ii ekologickým podtextem celého příběhu, který se ale
nepřímo dotýká i nás samých uprostřed Evropy v dnešním globálním světě.
Předtáčka z prostředí amazonských pralesů představuje představu o proveditelnosti celého projektu jak
s ohledem na geografické vzdálenosti, tak složité realizační podmínky na místě.
Mezinárodně atraktivní a populární látka s významným ekologickým podtextem a distribučním potenciálem.
Silné producentské zaměření na využití domácích koprodukčních zdrojů.
Sympatická a promyšlená strategie crow-fungingové kampaně pro propagaci filmu s reálnými cíli.
Poněkud skromně nastavený parametr cz-sk koprodukce bez dalších partnerů při jasném mezinárodním
nastavení tématu, tradiční formální zpracování pracující s kontrastem čteného komentáře m.o. a
autentickým obrazovým zpracováním.
Projekt je po produkční stránce připraven, má promyšlenou strategii financování i distribuce a má v případě
zdařilé realizace i parametry na úspěch i u zahraničního publika. Dílčí otázky zejm. k rozpočtu v podrobnější
analýze.
Doporučuji k realizaci.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je vypracována pečlivě a srozumitelně, obsahuje všechny potřebné náležitosti. Žadatel uzavřel
s autorem korektní opční smlouvu a nastavil i způsob navýšení podílové odměny autora z výnosů z českých
kin. Smlouva tímto pouze neřeší další případné podíly z jiných užití (on-line apod.), a zejména zahraniční
distribuci, přestože projekt má vzhledem k svému globálnímu tématu poměrně slušný mezinárodní
potenciál.
Žádost obsahuje podrobný námět, explikace režiséra i producenta, které vysvětlují strategii financování i
realizace - dílčí nejasnosti na straně rozpočtu, harmonogramu a termínu zahájení přípravných prací.
Vše viz níže.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je nastaven na standardních nebo spíše nižších cenových hladinách, přesto bych měl k němu
několik otázek:
Honorář kameramana je vyšší než u režiséra. Proč? Také mistr zvuku vyšší honorář než hlavní autor.
Natáčení postsynchronních ruchů ?
Stravné - 4x30 ND v ČR a 4x40 ND v zahraničí - počet natáčecích dnů 45, které natáčecí dny v ČR
zahrnují stravné (není uvedeno žádné ubytování v ČR - tedy asi ve většině případů nevznikne nárok na
stravné)
4x40 ND v zahraničí - stravné- počet ubytování mimo ČR 15 nocí (po zbytek se neplatí ubytování?)
Kolik tedy bude finálně ND v ČR a v zahraničí a v jakém složení štábu. Co se bude realizovat v ČR
tomto rozsahu ND?
Honoráře účinkujících - 2x30 tis.(1x hlavní a 1x vedlejší) Bude žadatel uzavírat smlouvy se všemi
účinkujícími? Jaké smlouvy budou uzavírány s účinkujícími v Amazonii?
ČT vyžaduje audit u svého vstupu ve výši 500.000 CZK cash? - cena auditu 70 000 odpovídá spíše
jinému typu projektu a rozpočtu.
Producent nižší honorář než další štábové profese. Chybí honorář koproducenta.
Projekt předkládá k financování několik LOI:
LOI KJ Production 21 - z 6.12.2018 ještě k původnímu názvu filmu - ve finančním plánu uvedeno jak
Nadace Karla Janečka
LOI Magiclab - Z 28.2.2019 opět k původnímu názvu
LOI Sounderground - 8.6.2019
LOI Sentimental film - ze dne 10.6.2019 - platí pouze do 30.10.2019 - viz. Termín podání žádosti na avf.
Září 2019 - LOI uvádí 400.000, finanční plán 600.000,Žadatel neuvažuje o filmové pobídce pro projekt?
Co bude zahrnovat věcné plnění žadatele?
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Projekt se snaží pracovat s velmi efektivní konstrukcí zejména domácích koproducentů formou věcných i
finančních vstupů, počítá se zapojením ČT i zahraničního koproducenta z SK.
Úplně nerozumím explikaci žadatele o vystoupení příslušníku Huni Kui v ČR a soukromé sbírky ve
spojitosti s filmem.
Sympatická festivalová strategie i úvaha o tv distribuční verzi.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Harmonogram v tuto chvíli má jisté mezery - jestliže žadatel uvádí, že slovenský koproducent bude žádat
v minoritní výzvě v září 2019, těžko lze dle předloženého LOI uzavírat koprodukční smlouvu v říjnu t.r.,
resp. zahájit práce na projektu od 1.11.2019. Znamená toto datum i fakt, že do té doby nebudou ze
strany žadatele probíhat žádné práce (náklady)?
Žadatel má celkem promyšlenou realizační i distribuční strategii, jednoznačně se zde odráží skutečnost
realizované předtáčky a s tím identifikovaných realizačních obtíží v případě takto komplikovaného
natáčení mimo civilizaci.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost Mimesis se od svého založení věnuje umělecky náročným projektům (zejména hrané filmy
režiséra Petra Václava) a dokumentárním filmům (V Mosulu, Normální autistický film, Zpověď
zapomenutého). Nejúspěšnějším festivalovým titulem byl snímek Petra Václava Cesta ven, který získal 7
cen na Českých lvech a byl uvede v sekci ACID na MFF Cannes. V současnosti Mimesis Film připravuje
nový celovečerní film Petra Václava Il Boemo na motivy životních osudů českého pozdně barokního
skladatele Josefa Myslivečka.
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Expertní analýza
Název projektu

Doktor na tripu

Evidenční číslo projektu

3085-2019

Název žadatele

Mimesis film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

19-07-2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Dokument Doktor na tripu ma niekolko tematických vrstiev: unikatny vedecky vyskum o vyuziti
halucinogenov v neuropsychiatrii ceskeho vedca Tomasa Palenicka, ktory dostal vynimocne
povolenie robit svoj experiment v prisne strazenej prirodnej rezervacii Amazonskeho pralesa.
On bude divakov celym dokumentom aj sprevadzat. Dalej je tu sama o sebe velmi zaujimava
tema Indianov kmena Huni Kui a ich zivota v brazilskom pralese, vemi aktualna linia
zivotneho prostredia a medzi tym vsetkym zucastnene osoby: cesky vyskumny pracovnik,
talianska lekarska antropologicka, nemecky zakladatel a riaditel spolocnosti ANT Neuro,
brazilsky riaditel vedeckeho (psychedelického) vyskumu a antropolog zo Svajciarska. Vsetko
urcite velmi fascinujuci materiál. Po precitani projektu som nadobudla dojem, ze je v nom az
tak velmi vela mozneho zaujimaveho materialu, ze by bol mozno vhodny aj na niekolko casti
TV dokumentu. Podla slov dramaturgicky bude film sledovat narativnu liniu vedeckeho
dokumentu, z pripojenej explikacie mi vsak vyplyva, ze projekt je otvoreny i dalším
tematickym liniam a trochu sa nevie rozhodnut, ktora bude najdolezitejsia. Co je,
samozrejme, pri dokumente aj trochu pochopitelne, lebo az natoceny materiál to ukaze.
Nateraz prevazuje linia vedeckeho experimentu. Projekt je predkladany druhykrat,
medzicasom dalej vyvinuty a uz ma aj ukázku-zostrih natoceneho materialu, ktora vyzera
velmi zaujimavo. Celkovo je projekt dobre pripraveny, aj co sa tyka mozneho dofinancovania,
bude sa tocit (aj z ekologického hladiska) vo velmi uzkom stabe a verim tomu, ze sa uspesne
vyvinie a hotovy zaujme divakov aj medzinarodne.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Osobne vnimam namet experimentu vedca Tomasa Palenicka ako velmi zaujimavy, ale zda
sa mi, ze tak v materiali, ako aj v explikacii citim, ze ja tam toho ovela viac. Nateraz
prevazuje linia vedeckeho experimentu, ale mozno ma dokument vacsi potencial a na
zaklade experimentu a provnavania roznych civilizacii moze dostat vacsi a bohatsi, az
esejisticky rozmer? Nenazyvala by som preto dokument len vedeckym dokumentom – iba ak
by to bol striktny zamer. Tiez mi pocitovo nebola potrebna uvodna scena apokalyptickej vizie
Benatok, lebo je tu podla mna zavadzajuca od hlavnej temy a tento rozmer je pre mna
osobne nepotrebny. Europania, ale i cely zapadny svet si je zo dna na den coraz viacej
vedomy, aky zly vplyv ma nas sposob existencie na zivotne prostredie a v dokumente by mi
stacilo sustredit s na zaujimavy experiment a este zaujimavejsi sposob života indianov
v amazonskom pralese a ich ohrozenie, porovnanie dvoch diametralne rozlicnych civilizacii.
V nasich koncinach nie sme az tak zvyknuti vyrabat podobne dokumenty a prave pre svoju
unikatnost, ale tiez velku aktualnost je podla mna dolezity. Ako som uz vsak spominala, asi
sa treba rozhodnut, ktora tema je pre autorov najdolezitejsia, na co sa chcu sustredit a co sa
im do tych 90 minut zmesti. Bola by podla mna skoda rozptylovat svoju pozornost a tym
stratit velmi zaujimavy material. Verim tomu, ze v takom pripade moze z daneho materialu
vzniknut kvalitny dokument.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Sudiac podla niekolko stranovej a podrobnej explikacie, ako aj podla zostrihu, predtoceneho
materialu ktory je k projektu pripojeny, robi tento projekt tim ludi zapalenych pre temu a
vyzera to tak, ze tento tim je odhodlany dokument zrealizovat za kazdu cenu, vedeli
presvedcit uz aj nejakych sukromnych investorov. Zabezpeceny je aj minimalny stab: David
Calek ako reziser a kameraman, a majster zvuku Vaclav Flegl potrebny na natacanie
v pralese. Dramaturgyna projektu Rebeka Bartunkova.chape komplexnost projektu, tvrdi, ze
sa od prvej verzie posunul a zlepsil v tom, ze reziser ustupil od ciste vedeckeho dokumentu.
Takisto sa zdaju byt zapaleni aj vsetci jeho zahranicni spoplupracovnici. Producent Jan
Macola, zda sa, tymto projektom zije, vyvija ho po vsetkych strankach a zamysla sa aj nad
alternativnymi sposobmi financovania. Jeho producentska strategia je takmer ukazkovo
vypracovana a davala by som ju za priklad inym projektom (kde casto chyba).
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Tema experimentu ceskeho vedca, ktory sa snazi u Indianov v Amazonskych pralesoch najst
odpoved na to, ci mozu halucinogeny pomoct i ludom s psychickými poruchami v Zapadnych
civilizaciach je urcite pritazliva a originalna. Navyse dostavaju filmari od Indianov zriedkavy
pristup a povolenie filmovat, co je dalsou dimenziou projektu a v neposlednom rade ide o
temu zivotneho prostredia (vyrubu pralesa) s presahom na zivotne prostredie na celej
zemeguli. Zda sa, ze autor chce vytvorit dokument kreativny a prilozeny materiál vyzera
slubne. V pripade suladu temy a formalneho stvarnenia dokumentu som presvedcena o tom,
ze by mohlo zaujat divakov na celom svete a mohlo by byt teda prinosom tak pre domacu,
ako aj europsku kinematografiu.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
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Producentska strategia Jana Macolu je jedna z najpodrobnejsich a najkvalitnejsich, ake som
doposial citala a davala by som ju inym producentom za priklad. Je to mozno aj preto, ze sa
projektom zaobera dlhsiu dobu ale tiez aj preto, ze citit, ze ho tema zaujima a je pre projekt
zapaleny. Bol schopny získat sukromnych investorov, co je dost vzacny jav a tiez nedavaju
malu sumu. Vo svojej strategii tiez podrobne vnima komplexnost natacania a vyrobneho
procesu a zamysla sa nad moznymi alternativami (minimalny stab a tocenie v pralese,
kontinuitny zostrih materialu atd). Co sa tyka financovania, tiez sa kreativne zamysla nad
roznymi alternativami. Film je momentalne plánovanou cesko-slovenskou koprodukciou
(M.Urban), dalej je v jednani CZ TV a v plane je crowdfundingova kampan v oktobri 2019. Co
sa tyka festivalovej strategie, zamerom producenta je premierovat film na festivale
v Karlovych Varoch a potom spomina len domace specializovane festivaly. Tu by som
osobne odporucila sustredit sa aj na medzinarodne festivaly dokumentarnych filmov a to
hned v stadiu vyroby/zostrihu. Az po festivalovej ponuke by som sa odporucala sustredit na
distribuciu v kinach a VoD. Ziadana podpora na vyroby zo SFK predstavuje 32,5 %
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Plná 6

Evidenční číslo projektu

3086-2019

Název žadatele

Sounderground s.r.o.

Název dotačního okruhu

výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

2.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Žádost se týká podpory specifického (Plná 6 je výraz, který v motorkářském slangu označuje moment,
kdy stroj dosáhne svého limitu, motocykl jede na nejvyšší rychlostní stupeň a jezdec musí být
absolutně soustředěný) dlouhometrážního (85 min.) dokumentárního filmu s proklamovaným důrazem
na zvukovou stránku audiovizuálního díla.
Žadatel projekt chystá jako multikoprodukci: s islandskou společností Saga Film ehf (údajně s podílem
10 %, Deal Memo je přiložené, leč bez finančního vyjádření) a subjektem s Velké Británie (stejně tak
s 10% podílem, zřejmě s velšským režisérem Alunem D Pughe, jehož LOI taktéž přiložen, též bez
finančního vyjádření). Potenciálním koproducentem by mohla být i další islandská firma Upptekid ehf
(taktéž LOI přiložen, týká se zvukové a hudební postprodukce).
Celkové náklady na projekt dosahují dle žadatele (v Žádosti i Rozpočtu) významné částky 4 769 000
Kč, přičemž Fond je žádán o podporu ve výši 2 100 000 Kč (celých 44,03 % podílu plnění na celkových
nákladech projektu!).
Žádost je sice kompletní, leč v zásadních podkladech nelze najít oporu k částkám u vedeným ve
Finančním plánu, tudíž zjevná a sympatická snaha o diverzifikaci zdrojů je zatím pouze na úrovni
představ. Proto lze doporučit podporu pouze ve zredukované podobě.
Udělení podpory

Doporučuji ve zredukované výši

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)

Formálně je žádost a všechny její přílohy úplná, ale obsah podkladů stavu příprav a explikacím
neodpovídá.
Ve formuláři Žádosti je omylem zakřížkováno NE u kolonky zahraniční účasti.
O projekt údajně projevila zájem Česká televize (Alena Müllerová), avšak doklad (alespoň obvyklý
LOI) o jakémkoli kontaktu či příslibu spolupráce (koprodukce) s Českou televizí chybí (viz poznámka
níže - související s Finančním plánem).
Zahájení realizace (po přípravných pracích běžících od 1.9.2018) je plánováno na 1.10.2019 (až do
1.12.2020, z podkladů lze vyčíst 60 FD!), hotovo má být 10.6.2021 s premiérou 10.7.2021.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je velkorysý, obzvlášť v položkách postprodukce (agregované položky 25, 26, 27 a 28), na
nichž žadateli vzhledem k změření producentské firmy asi nejvíc záleží.
Pol. 01-09 ve výši 360 000 Kč by si zasloužila vysvětlení.
Koincidence pol. 31-04 production fee ve výši 100 000 Kč a pol. 03-01 producent (250 000 Kč) zarazí
vždy.
Jak již výše uvedeno, Fond je žádán o vysokou podporu ve výši 2 100 000 Kč, tj. zmíněných 44,03 %
podílu plnění na celkových nákladech projektu. Aktuální diversifikace je malá, žádná finanční účast
zahraničního subjektu ani České televize není přislíbena (ale ve Finančním plánu vyjádřena je, kupř.
významná účast České televize činí údajně 10,48 % podílu plnění na celkových nákladech projektu).
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Jak již výše dvakrát zmíněno, žadatel (Sounderground s.r.o.) se dlouhodobě věnuje filmům se
zajímavou zvukovým stránkou a potenciálem, k nimž právě projekt Plná 6 řadí. Proto zmíněný formát
mixu zvuku Dolby Atmos bude realizován v Reykjavíku.
Žadatel se zamýšlí zúčastnit industry programu při MFDF Ji.hlava a ve fázi „pokročilého střihu“
nabídnout film v rámci Meet Marketu na Sheffiled Doc Fest (resp. Sheffield International Documentary
Festival), který bývá v začátkem června. Chce-li tam i film uvést v premiéře, stěží to bude na stejném
festivalu 10.7.2021. (pro pořádek: tamtéž se konává ještě The Sheffield Adventure Film Festival
neboli ShAFF).
Podle předložených podkladů žadatel chystá účasti na zahraničních kreativních a produkčních
workshopech, jedná s British Film Institute a Isle of Man Film Institute.
Cílovou skupinou by mělo být v České republice zhruba 100.000 „motorokářů“, producent předpokládá
první festivalové uvedení na MFDF Ji.hlava. Dále uvažuje o kinodistribuci, o rozsáhlé VOD distribuci,
vysílání Českou televizí (52 min. dlouhá verze na konci roku 2022). Mezi festivaly uvádí i
specializovaný PDX Motorcycle Film Festivalu v oregonském Portlandu.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Sounderground s.r.o. je zaměřen na služby ve filmové, televizní a multimediální produkci s důrazem
na zvuk. V tomto oboru dosáhl hmatatelných úspěchů.
Dle obchodního rejstříku byla firma Václavem Fleglem založena roku 2014 (nikoli v roce 2008, jak
uvádí žadatel).
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Plná 6
3086-2019
Sounderground s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Jan Lukeš
17. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Motocyklové závody jsou atraktivní podívanou ze samé své podstaty, v případě závodu Isle of Man Tourist
Trophy jde však zjevně o podnik na hranici života a smrti, jak svědčí už více než 250 mrtvých za dobu jeho
existence. Laik, který zhlédne na YouTube nehodu českého závodníka Kamila Holána na tomto okruhu v roce
2017, si nutně klade otázku, jak je možné něco takového ve třistakilometrové rychlosti přežít. A vzápětí si
začne klást další otázky. Proč to ti lidé vůbec dělají? A proč se na to jiní lidé každý rok tak lačně dívají, když
to podstatné stejně ani nezahlédnou? Je snad právě hrozba smrti tím, co přitahuje závodníky i diváky?
Osobně považuji automobilový i motocyklový sport v jeho současné podobě za nechutný výraz dnešní
civilizační přežranosti a marnotratného plýtvání s lidskými i materiálními hodnotami. Takové moralistní
rozhořčení je ale, uznávám, k ničemu. Vítám tedy alespoň to, že připravovaný dokument nechce ustrnout jen
u zprostředkování vzrušujících diváckých zážitků, jak to umožńuje dnešní filmová technika, ale chce také
proniknout hlouběji do psychiky závodníka i do jeho civilního a rodinného zázemí. Tím závodníkem je právě
Kamil Holán, kterého bude štáb sledovat nejen při závodech, ale také v zaměstnání a rodině, která se ovšem
rozpadla právě kvůli jeho motocyklové vášni.
Jistý rozpor vidím v tom, že zatímco v synopsi mluví režisér s despektem o „honbě za adrenalinovou euforií“,
ve vlastní explikaci tentýž fenomén vykládá jako cestu k sobě samému. Přitom právě v konkrétním Holánově
případě by limitujícím faktorem měla být zodpovědnost za jeho tři děti. Ale možná právě tato rozpornost bude
nakonec pružinou skrytě pohánějící napětí filmu. Autor i producent ve spolupráci s dramaturgem zdůrazňují
také další aspekty související s překračováním hranic lidských možností a otevírají tak širší prostor pro
pochopení individuálních dispozic i jejich společensky zobecnitelného významu. O něm mám své
pochybnosti, právě proto ale budu zvědavý na film, zda mě o něm přesvědčí. Pokud do jeho příprav
nezasáhne vyšší vůle, je připraven k realizaci.

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

Za zásadní přednost projektu považuji osobní zainteresovanost takřka všech zúčastněných profesí na látce.
Netýká se jen autora námětu, synopse a treatmentu a kameramana, který se vyznává z toho, jak jej zasáhla
smrt kamaráda motorkáře a přiměla jej uvažovat hlouběji o tom, jaké je vlastně psychofyzické zázemí
podobné záliby. Týká se i producenta a zvukaře v jedné osobě, kterému látka dává příležitost k reflexi
divácky atraktivního fenoménu i k uplatnění excelentní zvukové technologie. Týká se i dramaturga, kterého
téma vede k obecnějšímu existenciálnímu tázání a k úvahám o vyšším smyslu zdánlivě samoúčelné a „až
absurdně nákladné činnosti“.
Osobně bych trochu pochyboval, že se v ní „zračí univerzální princip lidského pokroku“, ale spolu s
předestřeným výzkumem odborníků z Národního ústavu duševního zdraví budu zvědav, k jakým výsledkům
analýza psýchy dobrodruha dospěje. Vždyť i psychopati postrádají pud sebezáchovy, vrhají se do
extrémních situací a rozpoutávají třeba válečné konflikty, jejichž technologické výsledky nakonec také
posouvají lidstvo k vyšším metám. A přitom zároveň i ti psychopati si mohou myslet: „sloužím vývoji, lidstvu,
Bohu“.
V projektu je zjevný společný zájem o proniknutí za fasádu pouhé senzačnosti extrémního sportu, jakkoli
každý ze zúčastněných do něj vkládá své vlastní představy. Za nanejvýš užitečnou proto považuji průběžnou
dramaturgickou metodu sdílených nápadů, myšlenek a postupů, které mohou ještě v průběhu výroby a
postprodukce přinést nové úhly pohledu a nečekaná řešení. Právě pro tuto permanentní otevřenost novým
impulsům pokládám projekt spolu s avizovaným použitím sofistikovaných technologií a proklamovanou režijní
poetikou za dobře připravený k realizaci.
2

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

Tým je složen z třicátníků, nanejvýše čtyřicátníků, vyznačujících se už bohatou praxí ve svých oborech, v
dobrém smyslu pragmatiků svých řemesel. To zbavuje jejich pohled jakékoli intelektuálské předpojatosti či
omezení, zároveň však nepostrádají ambice věnovat svůj nesporně prokázaný um i hlubším aspektům
lidské existence. Motorkářské téma, či spíše téma roadracingových závodů, jim k tomu dává příležitost:
spojuje dneškem tolik vzývaný „adrenalin“ s možností nahlédnout jej v širších dimenzích mentality naší euroamerické současnosti. Aby toho bylo dosaženo, o to se pak musí zasloužit zejména dramaturg a střihač,
oba s nezpochybnitelně citlivým smyslem pro další podtexty a významy.
3

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

S Tourist Trophy na ostrově Man je spojena mj. kariéra čs. závodníka Františka Šťastného, který tu také měl
v roce 1966 pád v rychlosti 230 km/h a už předtím si získal mimořádnou přízeň zdejšího publika. Je tedy na
co navazovat a to, předpokládám, i v mezinárodním kontextu. Holán závod vyhrál hned při prvním startu v
roce 2012, je tedy sám už jakousi legendou ve světě motorkářů i příznivců motocyklových závodů. Látka má
však více dimenzí, a tudíž je i divácky vícedimenzionální. Nepůjde jen o výkony na hranici smrti, ale také o
jejich soukromé lidské pozadí a psychické podhoubí, o kontrast smrtelné rychlosti a lhostejné věčnosti
krajiny, burácení motorů a náladové hudby či ticha, dynamického a statického snímání, velebnost leteckých
záběrů. Ze souhry všech těchto komponent by se mohl vyloupnout film zároveň dramaticky strhující i
meditativně hloubavý, který by mohl oslovit nejen domácí nespecializované publikum, ale i to zahraniční.
4

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

Žádost svědčí o promyšleném a zodpovědném přístupu k látce, při ponechání otevřených dveří dalším
dramaturgickým možnostem. Jako logická se mi jeví koprodukce s Islandem a Velkou Británií, i když jejich
finanční podíl je nevelký. Mám za to, že žadatel je z titulu své dosavadní historie a prokázaných schopností k
realizaci takového projektu přímo předurčen a že ve spojení s praktickými dispozicemi režiséra může
vzniknout snímek audiovizuálně nadstandardní, přičemž ale by zahledění do technologických možností
nemělo zastínit filozoficko-psychologický plán v podtextu. Jedinou pochybnost mám nad výší požadované
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částky podpory od SFK, která by spolu s plánovanou pobídkou překročila polovinu celkových nákladů. Přitom
sám žadatel projekt nedeklaruje jako kulturně náročně kinematografické dílo.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Tady nejste v Moskvě

Evidenční číslo projektu

3087-2019

Název žadatele

Hypermarket film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

VIKTOR SCHWARCZ

Datum vyhotovení

10.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Velmi zajímavý dokumentární projekt, v rámci vývoje doznal změny konceptu zůžením sledovaných
protagonistů, což jistě projektu prospělo.
Jediným nedostatkem jinak výborně připravené Žádosti se mi jeví nevyplnění jednotek v Podrobném
rozpočtu, takže tyto skutečnoti lze spíše jen odhadovat a dovodit.

Projekt je velmi dobře připraven k realizaci a podaří li se dofinancovat jistě jej Žadatel uskuteční v
zamýšlené předložené 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 a srozumitelné a neobsahují rozpory ani protichůdné informace.
– Jedinou připomínku k formální stránce Podrobného rozpočtu viz výše.
– Žádost lze správně posoudit avšak hodnotitelům přibude s rozpočtem práce.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je transparentní a výše nákladů jsou v Popisu zdůvodněny, avšak nevyplněním jednotek
může být laikovi rozpočet poněkud nejasný.
– Představa o financování je realistická, při Slyšení doporučuji otázku postupu zafinancování.
– Jednotlivé zdroje financování jsou doloženy LOI, přičemž LOI ČT se týká vývoje.
– Rozpočet je poměrně vysoký a tím je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech
projektu obhajitelný.
– Projekt má jistě 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 strategii včetně festivalů a zahraničního prodeje.
– Předložený časový harmonogram je zvládnutelný.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Zkušená filmová společnost s orientací na dokumentární film, její finanční možnosti odpovídají
zvolenému cíli, což prokázala realizací řady úspěšných filmů.
– Ocenění a úspěchy žadatele - viz. Příloha B.7. - není třeba komentovat.
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Expertní analýza
Název projektu

Tady nejste v Moskvě

Evidenční číslo projektu

3087-2019

Název žadatele

Hypermarket film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jiří Voráč

Datum vyhotovení

18. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Autorský celovečerní projekt režiséra Filipa Remundy, který je s Vítem Klusákem též producentem,
představuje další z jedinečných počinů Hypermarket filmu, který přináší originální námět, společensky
podnětné téma a osobitou poetiku. Na příběhu svérázného sibiřského otužilce a sezónního stavebního
dělníka, vzděláním jaderného fyzika, přesvědčením putinovského stoupence a ruského nacionalisty Vitalije,
jeho rodiny a přátel, film reflektuje ruskou každodennost a mentalitu v odlehlých končinách veliké země a
v podmínkách nevyzpytatelné směsi autoritářské a protizápadní propagandy a imperiální politiky. Vyprávění
spojující velké politické téma s jedinečným lidským příběhem - plným rozporů, absurdit i autentické vůle,
směřuje k „portrétu syrového Ruska“, v němž se zračí jeho „moc i nemoc“. Na pozadí ruské hrozby a
evropských obav nabývá tento projekt zvláštní naléhavosti.
Umělecký koncept se hlásí k postupům hraného filmu – využívá konstruovaných či rekonstruovaných
situací, důmyslné kompozice obrazů v širokoúhlém obraze, cyklické struktury ročních období apod., který
má esteticky a emocionálně umocnit reálné a otevřené životní příběhy. Režie se současně zříká intervencí
zpoza kamery ve prospěch svébytného vývoje předpřipravených situací zachycených observační metodou.
Stylizované pozorování a celková míra stylizace a konceptualizace vytváří ozvláštňující formu na pomezí
dokumentárního a hraného filmu a dynamické napětí mezi silným autorským „západním“ konceptem a vůlí
k autentické evokaci vzdálené „východní“ reality.
Projekt má velkorysé produkční parametry: vzniká jako mezinárodní podnik v česko-německo-slovenské
koprodukci (s podíly 55-25-20%), s vysokým rozpočtem (10,3 mil. včetně vývoje, 9,6 mil. na výrobu) a více
než dvouletou realizací s 50 ND (dokončení 9/2021). Realizační a finanční plán je věcně odůvodněn
podmínkami a potřebami natáčení (zachycení ročních období, daleké cestování, specifická místní podpora
atd.), důkladnou přípravou a mezinárodním rozměrem projektu. Důležitou součástí je účast České televize,
která se podílela již na vývoji a má se zapojit jako koproducent. Ve výsledku se očekává dílo disponované
pro domácí distribuci (klasikou i alternativní), mezinárodní festivaly i zahraniční televizní trhy.
Projekt vyniká přesvědčivou uměleckou i producentskou strategií: je koncepčně připraven a personálně
zajištěn (vč. dramaturga J. Gogoly ml., kameramana J. Halouska, skladatele V. Godára, ruskou střihačku E.
Kozlovu a poradce V. Manského), režisér a producent má zkušenosti s ruským tématem a tamním
natáčením. Finanční plán je nastaven jako vícezdrojový a realistický, nicméně deklarované zajištění činí
zatím jen 5,5%, což představuje jistou slabinu, byť pochopitelnou, navíc jde o věcný vklad
žadatele/producenta, který není doložen.
Relativně vysoký požadavek na podporu Fondem ve výši 2,2 mil. je vzhledem k náročnosti projektu a jeho
uměleckému a společenskému potenciálu oprávněný. Projekt doporučuji k podpoře, čímž se též zhodnotí
předchozí podpora vývoje (pod předchozím názvem Hlas Sibiře). Lze očekávat nevšední dílo s významným
společenským a uměleckým dopadem a mezinárodním dosahem.
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)
Umělecká kvalita se opírá o organické propojení poutavého originálního námětu se sofistikovaným
uměleckým konceptem a autorsky jasným politickým názorem a hodnotovým postojem.
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvůrčí tým představují respektované osobnosti, tým je zkušený a potvrzený a skýtá vysokou záruku
úspěšné realizace.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Světově rezonující ruské téma ve středoevropském pohledu malé země (ve specifickém geopolitickém
postavení a se specifickou historickou zkušeností) a v jedinečném pojetí „hraného dokumentu“ má
značný společenský a umělecký potenciál s mezinárodním dosahem.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je důkladně připravená a zdůvodněná, nicméně z formálního hlediska má nedostatky, neboť
neobsahuje doklady deklarovaného stavu, konkrétně ujednání se zahraničními koproducenty a potvrzení
o podílu žadatele/producenta. Přiložen je jen LOI ČT, který ale neobsahuje vyčíslení podílu.
Nesrovnalosti panují mezi informacemi ve formulářích Fondu a v přiložené prezentaci nadepsané „námět“:
zde je uvedena producentská dvojice Klusák a Remunda - zatímco v ostatních částech se jmenuje pouze
Remunda, a jako koproducent i Rusko – zatímco jinde se uvádí jen Německo a Slovensko.
Realizační strategie a rozpočet odpovídají povaze projektu a potřebám jeho úspěšné realizace.
Daný projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je důvěryhodný a zkušený, má za sebou přesvědčivé a
ceněné výsledky a skýtá vysokou záruku úspěšné realizace.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Tady Havel, slyšíte mě?

Evidenční číslo projektu

3089-2019

Název žadatele

endorfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

14. 7. 2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Nový dokumentární snímek o jedné z nejvýznamnější osobnosti našich moderních dějin. Snímek, který
nabízí unikátní příležitost spatřit dosud nezveřejněné záběry z posledních let života Václava Havla.
Tento dokument začal připravovat režisér a kameraman Petr Jančárek společně s Nadací Michaela Kocába
a již v březnu 23. 3. 2019 v rámci crowdfundingové kampaně hlásí: „stříháme a pracujeme na
dvourozměrných animacích“. Současně s tím oznamuje, že projekt získal za cca10 dnů své existence již
1000 přispěvatelů. To je víc než přesvědčivým důkazem zájmu veřejnosti o tento projekt. Myslím si, že by
tuto informaci měl vzít v potaz i fond při svém rozhodování o udělení podpory.
7. 6. 2019 je podepsán deal memo mezi endorfilmem s. r o., Petrem Jančárkem a Nadací Michaela Kocába
o zamýšlené spolupráci na realizaci připravovaného dokumentu.
Producent endorfilmu logicky soustředí svoji pozornost na část dokončovacích prací a zejména otázku
distribuce. Producent tomuto projektu hodně věří, protože jeho představy o užití hotového dokumentu jsou
velmi neskromné.
Slabou stránkou projektu je samotná žádost a zejména rozpočet a částečně i finanční plán.
Navzdory těmto výhradám si myslím, že by bylo škoda nevyužít ještě nezveřejněný materiál Petra Jančárka
a proto tento projekt doporučuji k rozumné podpoře.
.

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)
Nikde v žádosti není popsaný faktický průběh vzniku a následné realizace tohoto projektu do okamžiku
vstupu endorfilmu. V jakém stavu se film nacházel začátkem června.
Producent plánuje postprodukci do konce listopadu, ale pokud myslí vážně svoji ambici umístit tento
dokument na Sundance, pak je nutné počítat s tím, že uzávěrka je nejpozději v září.
Ve finančním plánu je uvedena řada partnerů, ale v žádosti není jediná zmínka o jednání s těmito partnery a
tak uvedené sumy jsou opravdu pouze odhadem, i když kvalifikovaným. Tento fakt je možné vysvětlit pouze
krátkou dobou od kontaktu producenta s autorem (březen 2019) do podání žádosti.
Největším problémem je naprosto nedostatečný komentář k rozpočtu.
Náklady na natáčení v letech 2009 až 2011 představují náklady, které jsou uvedeny v rozpočtu v kolonce
vývoj a představují sumárně 1.960.000,-, což odpovídá koprodukčnímu vkladu P. Jančárka a Nadaci M.
Kocába. Zbývajících cca 7milionů jsou náklady na postprodukci, částečně na animaci a licence. To je trochu
nepoměr.
Nevím, jakým způsobem bude fond schopen přijmout vyúčtování cestovného, které se uskutečnilo skoro
před deseti lety, ve výši skoro čtvrt milionu.
Ale, v rozpočtu je také mnoho položek, ke kterým schází jakékoliv vysvětlení a na druhé straně některé
položky v rozpočtu z nepochopitelných důvodů chybí.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet – několik poznámek namátkou.
Tento projekt vlastně vzniká sestřihem již natočených materiálů, ale v rozpočtu není ani koruna na střižnu
ani střihače, který je v žádosti dokonce jmenovitě uváděn.
Připravovaný dokument má mít část animovanou a v rozpočtu není počítáno s výtvarníkem ani animátorem.
80.000,- za casting na jednoho (možná i tři) herce, kteří namluví komentář?
Jaký materiál spotřebuje produkce za 40.000,-?
Licence za obrazový matriál za 600.000,- to je včetně Jančárka, nebo to jsou pouze fotografie T. Němce a
B. Holomíčka, případně za jiné videomateriály?
(800.000,- za archivní hudbu na pozadí. Možná půjde s Rolling Stones a dalšími vyjednat rozumnější cena,
pokud budou vědět k čemu má jejich hudba sloužit. To je jenom moje poznámka a ne výtka.)
Co se u střihového pořadu pojišťuje za 80.000,-?
Finanční plán.
Producent ve svém finančním plánu počítá se silou osobnosti V. H. i po smrti. Jen mám trochu obavy, že
v situaci, kdy skoro každá televize již vlastní několik většinou velmi kvalitních dokumentů o této osobnosti,
bude ochotna investovat dopředu, bez znalosti výsledku, poměrně značné peníze. Navíc, pokud ČT bude
koproducentem, pravděpodobně, bude požadovat většinu televizních práv pro sebe.
Podobnou obavu mám i u kino distributora a jeho MG.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Již jsem se zmínil o tom, že producent tomuto dokumentu hodně věří a v souvislosti s tím má velmi
ambiciózní distribuční i marketingové plány.
Při vlastní „výrobě“ dokumentu se producent soustředí především na zajištění jazykových verzí, které by
měli namlouvat známé osobnosti (viz 400.000,- na honoráře) a na animace, kde ale část honorářů chybí.
Z předložených materiálů vyplývá, že hlavní práci producent odvede na poli marketingu a distribuce.
(Světová premiéra na Sundance, evropská na Berlinále, distribuční uvedení v Severní Americe a ve spojení
s ním nominace na Oscara, projekce v americkém Kongresu a další aktivity. To vše podpořeno kampaní na
americké crowdfundingové platformě Kickstarter, která má sloužit k získání prostředků na všechny tyto
aktivity a současně napomoci propagaci tohoto dokumentu.) Úspěch všech těchto aktivit má dále napomoci
v prodeji do zahraničních televizí. Současně producent počítá s využitím dokumentu na amerických a
dalších univerzitách jako s výukovým materiálem.
Producent má ještě mnoho dalších plánů s tímto projektem a nezbývá než věřit, že připravovaný dokument
bude výjimečný a producentovi se podaří realizovat většinu jeho záměrů.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel o podporu, zkušený producent Jiří Konečný, sbírá se svými projekty jedno ocenění za druhým a ve
své filmografii se úspěšně vyhýbá nějakému projektu, který by byl ostudou naší kinematografie. Na svém
kontě má jednak řadu kvalitních dokumentů tak také několik zajímavých hraných celovečerních snímků.
Asi nejvíc ocenění získal poslední film Olmo Omerzu „Všechno bude“ nebo drama Ivety Grófové „Pátá loď“.
Mezi jeho nejznámější dokumenty jistě patří projekt Dana Přibáně „Trabantem až nakonec světa“.
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
Praha, 29. 8. 2019
Věc: Projekt 3089-2019 „Tady Havel, slyšíte mě?“ – reakce na expertní analýzy

Vážená paní Košická, vážení členové Rady,
posílám vyjádření ke dvěma zaslaným analýzám.
Vyjádření režiséra Petra Jančárka:
Vážení,
dovolte, abych alespoň krátce zareagoval na expertní analýzy k našemu projektu
„Tady Havel, slyšíte mě?“.
Na výchozích podmínkách projektu se od doby podání žádosti nic nezměnilo.
Stále jsme přesvědčeni, že zpracováváme unikátní audiovizuální materiál a že osobnost
Václava Havla může oslovit diváky v kinech i u obrazovek ve světovém měřítku.
Samozřejmě si uvědomujeme, že záběry samotné, ať jakkoli vzácné a ojedinělé,
samy kvalitu filmu nezajistí. Proto nadále přistupujeme k jejich zpracování do velkého
havlovského opusu nejen s ambicemi na co nejlepší uplatnění díla, ale také s pokorou
a vědomím nutnosti vložit do projektu ještě obrovské množství práce.
Ve střižně i při autorských debatách již řešíme celkovou skladbu filmu – s tím,
že už pracujeme nejen na obrazové montáži jednotlivých konkrétních scén a situací,
ale posouváme se k hledání optimálního řazení celých scén do výsledného tvaru, který
bude podle potřeby sdělení obsahu doplňován dodatečnými materiály, které nepocházejí
z časosběrného natáčení, tedy kinetickými archivy, fotografiemi a animacemi, případně
jejich kombinací.
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Daří se nám také prohlubovat zájem o film v zahraničí, připravujeme druhou fázi
crowdfundingové kampaně, která by měla pomoci dofinancovat zejména hudební práva.
Natáčíme podpůrná videa, získali jsme podporu Madeleine Albright a Billa Gibbonse
ze skupiny ZZ Top, spisovatele Roberta Fulghama, zpěvačky Joan Baez a dalších.
Vývoj prací na projektu mne přesvědčuje o tom, že jsme zvolili optimální kombinaci
spolupracovníků na filmu, kdy je tvůrčí složka režie, střihu a scénáře (Jančárek, Turek,
Palouš) doplněna o erudovaného a zkušeného producenta (Konečný), přičemž toto
uskupení prakticky velmi dobře funguje a posouvá nejen film jako takový, ale i projekt jeho
distribuce, do nějž přirozeně patří i práce na PR a celkovém uplatnění filmu.
Srdečně zdravím
Petr Jančárek

Vyjádření producenta:
Náklady na natočení původního materiálu jsou uvedeny ve výši, kterou potvrzují
Petr Jančárek a Nadace Michaela Kocába – považuji je za náklady přiměřené, které
nebude složité dokladovat v rámci vyúčtování, ať už účetními doklady nebo kalkulací
věcného vkladu v cenách obvyklých ve vztahu k evidovaným natáčecím dnům a dalším
aktivitám. Fakt, že náklady na zbytek výroby jsou poměrově vyšší než tyto náklady
na natáčení, je vzhledem k vysvětlenému záměru odůvodněný a rozpočtem podložený
(spolu s komentářem níže).
Rozpočtová položka Obrazové archívní materiály nezahrnuje materiál natočený
Petrem Jančárkem. Jedná se všechny ostatní materiály, které je potřeba zajistit a zaplatit
– videomateriály, fotografie a další.
To, že v rozpočtu zůstala nevyplněná kapitola střih, je moje chyba, za kterou se
omlouvám. Kalkulace je následující: Střih 300.000 Kč, Asistenti střihu 40.000 Kč, Nájem
střižny 50.000 Kč.
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Pojištění se týká všech aktivit, které ve výrobě ještě nastanou – natáčení animací
a archivních materiálů, nakládání se zapůjčenými materiály apod.
Uvedený náklad za casting považuji za adekvátní s přihlédnutím k tomu, že se
jedná o angažování známých zahraničních herců pro namlouvání komentáře.
–
Přikládám také návrh distribuční strategie pro ČR, vypracovaná uvažovaným
distributorem filmu.

S přátelským pozdravem

Jiří Konečný
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TADY HAVEL, SLYŠÍTE MĚ?

MARKETINGOVÁ A DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
Tady Havel, slyšíte mě? Dokument známého režiséra a kameramana v jedné osobě, Petra
Jančárka. Snímek, který má za současné politické situace v České republice velkou šanci
zaujmout opravdu velmi pestré spektrum diváků. Dalo by se říci, že kromě politického
vymezení nemá vyloženě věkové či sociální vymezení. Film může být zajímavý jak pro
studenty středních a vysokých škol, kteří se chtějí dozvědět něco více o velké personě
československých a českých dějin, tak pro ženy, muže, kteří spolu s ním bojovali proti
tehdejšímu komunistickému režimu a dodnes ctí hodnoty demokracie a demokratického státu.
Snímek pojednává o životním příběhu Václava Havla. Je příběhem režiséra vlastního
osudu, příběhem paradoxu, absurdity a hlubokých životních zvratů, jejichž příčinou není nic
jiného, než důrazné trvání na souladu činu s vlastním svědomím a kladení prospěchu
obecného nad prospěch osobní. Svým kvalitním zpracování dokáže zprostředkovat mladému
divákovi v kostce intenzivní vjem o totalitní době jak v emotivní, tak i v historické rovině,
čímž bude plnit výraznou společenskou roli.
Z pohledu distributora má snímek díky svému tématu potenciál zaujmout
mainstreamového diváka, který uznává demokracii a historii svého státu, nejen tedy fanoušky
náročnější kinematografie a příznivce Václava Havla. Téma filmu bude komunikováno v
rámci kanálů umožňujících celoplošný zásah divácké obce. Dokument pojímá poslední tři
roky života Václava Havla, jedná se o záběry, které nebyly ještě nikde uveřejněny a které
zachycují absolutní otevřenost k životním událostem. Prostřednictvím klíčového vizuálu a
traileru bude jasně komunikováno, že se jedná o nový český dokument s velmi atraktivním
tématem, jež má smysl neustále připomínat, nejen mladým generacím.
Pro splnění plánované návštěvnosti bude kladen důraz nejen na marketinkovou ale rovněž
distribuční strategii, jejíž úkolem bude intenzivní komunikace se samotnými kiny a cílem bude
dosažení maximálního počtu nasazení v plexových i jednosálových kinech. Komunikace k
samotným kinům bude stát na několika hlavních pilířích - objasnění žánru a tématu filmu,
jeho přínos a hodnota pro společnost, persona Václava Havla, souhrn mediální podpory,
kterou snímek a jeho uvedení bude mít, režie Petr Jančárek. V případě nejistoty kin distributor
plánuje promítání dokumentu kinařům, případně jeho distribuci na jednom z internetových
uložišť, kdy každý dostane svůj kód s časovým limitem pro on-line shlédnutí, aby nedošlo
k předčasnému úniku filmu před jeho distribucí.
Marketingová a PR komunikace se bude opírat o obdobné pilíře, jako v případě distribuční
strategie. Mimo již zmíněné je možné doplnit, že bude kladen důraz na titulní skladbu k filmu
včetně videoklipu, pokud bude k dispozici.

..

VÝCHODISKA MARKETINGOVÉ A DISTRIBUČNÍ STRATEGIE
ŽÁNR FILMU: Přestože

žánr filmu může napovídat o úzkoprofilovém dokumentárním snímku,
opak je pravdou. Jedná se o snímek s obrovským potenciálem, a to nejen díky svému
atraktivnímu příběhu, ale rovněž díky autorovi, Petru Jančárkovi.
Jedna z nejznámějších postav naší historie. Jméno, jež znají mladí i staří.
Postava, jež je známá nejen u nás, ale i ve světě. Pan Václav Havel.
TÉMA FILMU:

Snímek se věnuje široké škále tématu týkajících se
posledních tří let života Václava Havla a divákovi poskytuje vhled do intimních momentů,
které doposud nebyly uveřejněny.
ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ VÁCLAV HAVEL:

FESTIVALOVÉ UVEDENÍ: Uvedení

dokumentu na některém z významných festivalů

Pro dokument „Tady Havel, slyšíte mě?“ je kromě klasické distribuce
vhodné využít i rozvoje VOD, které se v době distribuce (2020) dostane v ČR i díky
přicházející silné konkurenci ze zahraničí na další úroveň. Využití VOD platformy zaměřené
na mainstream publikum v marketingovém plánování se přímo nabízí. Jednáme aktivně
s Netflixem, kterému bychom byli schopni dokument nabídnout pro mezinárodní VOD
distribuci.
VOD DISTRIBUCE:

CÍLOVÁ SKUPINA
Určení cílového publika u tohoto dokumentu není složitou záležitostí. Troufáme si říci,
doufáme v to, že osobnost Václava Havla zná převážná většina občanů České republiky,
mladší i starší generace. Pan Havel je znám samozřejmě i mimo ČR, což je veliká výhoda pro
distribuci dokumentu za hranice naší republiky.
PRIMÁRNÍ
Do primární cílové skupina spadají ženy/muži ve věkové kategorii 25-75 let. Příznivci
Václava Havla. Lidé, kteří se zajímají o současné dění a hodnoty demokratického státu,
historie. Lidé, kteří vyrůstali v minulém režimu a vědí, jak těžká doba to byla a jakou hodnotu
má pro ně slovo „svoboda“. Lidé, které zajímá osobnost Václava Havla, život a jeho závěr,
jeho soukromí. Velkým magnetem pro publikum bude zcela jistě téma nikdy neuveřejněných
záběrů, zpovědí. Tato stránka dokumentu má velkou sílu oslovit i potenciální diváky, vedlejší
cílovou skupinu filmu, kteří obdobné žánry většinou nenavštěvují.
SEKUNDÁRNÍ
Sekundární cílová skupina není opět zcela vymezena pohlavím a její věková kategorie se
pohybuje v rozmezí 15-25 let. Jedná se tedy převážně o mladé lidi, studenty.
Skupinu dále můžeme dělit na příznivce a diváky, kteří mají zájem blíže poznat dobu
minulého století a stále udržovat hodnoty, na kterých vznikla Česká republika.
Zároveň ale do této skupiny spadají i potenciální diváci stejné věkové kategorie, kterým je
zapotřebí dát jasný signál, jak je důležité vážit si svobody a demokracie.

DISTRIBUČNÍ STRATEGIE ČR/SK
Termín uvedení do distribuce bude zvolen po pečlivém zvážení všech faktorů ovlivňující
návštěvnost v kinech. Ve zvoleném premiérovém týdnu, před či po by mělo být minimum
titulů, kde by se cílové skupiny ostatních filmů mohly překrývat s cílovými skupinami
dokumentu.
Vzhledem k rozmanité cílové skupině bude cíleno na uvedení snímku do maximálního
počtu singlových kin, klubů. Zároveň bude komunikace vedena na síťě multiplexů.
Komunikace směrem k provozovatelům kin bude doplněna o veškeré potřebné materiály,
které pomohou k lepší představě a povědomí o filmu samotném. Mimo stěžejní materiály,
jakými jsou hlavní vizuál, trailer a presskit, má distributor připravené fotografie, vyjádření
tvůrců, herců a dalších známých podporovatelů filmu – například členů kapel ZZ Top, Rolling
Stones atd. Další, již zmiňovanou možností, je mít k dispozici zaheslovaný odkaz s filmem s
časovým zámkem, který bude v případě potřeby kinařům poskytován. Komunikace s kinaři
bude vedena intenzivně, avšak zároveň bude kladen důraz na osobní přístup ke každému z nich.
PROPAGACE V KINECH
Plakáty velikosti A1
Fotosky
Stojky
Digipostery
Závěsné bannery
CinemaCity – panaflexy, jejich zdarma dostupné formy propagace
Sampling
Teaser – v případě, že bude k dispozici
Trailer - Bude usilováno o primární nasazení traileru na všechny české filmy a
tematicky obdobné snímky, které v tom období budou v kinech – například Poslední
Aristokratka, Amnestie a aj…

MARKETINGOVÁ STRATEGIE
Marketingová strategie filmu Tady Havel, slyšíte mě? bude v kampani využívat několik
klíčový prvků, jejichž charakter je níže popsán a samotná kampaň bude mít několika etap.

KLÍČOVÉ PRVKY MARKETINGOVÉ A DISTRIBUČNÍ KOMUNIKACE
Pokud se podaří vytvořit titulní píseň, marketingová
strategie s ní zcela jistě bude pracovat. Zde se bude jednat o titulní song od Rolling
Stones nebo se podaří vytvořit song, který bude vyjadřovat úctu a obdiv panu Havlovi a
bude nazpíván známými českými zpěváky jeho doby. Písně jsou pro distribuci velmi
prospěšný materiál.
TITULNÍ PÍSEŇ + VIDEOKLIP:

Trailer filmu bude koncipován jako jednoduchá základní
dějová linka. Divákovi se představí, co od filmu může očekávat, co je jeho náplní.
Cílem je vyvolat dojmy zájmu, dozvědění se nových informací, tajemství, probudit v
divácích touhu nutnosti dokument shlédnout. Důraz bychom zároveň kladli na akcent
hodnot života a hodnot republiky, demokracie a lásky.
TEASER / TRAILER FILMU:

Záměrem distributora je, aby finální exekuce působila čistě,
jednoduše, ale zároveň filmově, skoro velkofilmově, hrdě, sebevědomě a zároveň musí
dávat jasný signál silného dokumentu. Akcent by měl být kladen na pana Havla.
VIZUÁL PLAKÁTU:

Bude připraven speciální obsah
pro sociální sítě (Facebook, Instagram, YouTube) zahrnující bannery, charakterové
postery pana Havla, fotky, ukázky z filmu, nepoužité ukázky z filmu, režisérská
explikace, soutěže o merchandise produkty. Podstatnou částí on-line komunikace jsou
i koncepty (pro ukázku typy níže), zde je jen potřeba si vyjasnit s producenty, jaká je
cesta – filmařská, kontroverzní, oslava Václava Havla, politika..
SPECIÁLNÍ OBSAH A FORMÁTY PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

•

„Václav Havel jedním slovem“ – anketa mezi lidmi, známými osobnostmi

•

„Co pro mě znamenal Václav Havel“ – známé osobnosti České republiky se
vyjadřuje k panu Havlovi, co pro ně znamenal.

•

„Havel jako symbol sdružování národa“ – fotky pana Havla s jeho hesly

•

„Havel vs. Současné dění“ - pojmout trochu jako boj vůči současné politické
situaci.

•

„Havel očima Havla“ – zpověď, pokud takové materiály jsou k dispozici

Ve spolupráci s jednosálovými kiny vidíme velký potenciál.
Krom veškerého dostupného materiálu, který běžně vyrábíme – viz výše v distribuční
strategii, bychom vytvořila pro jednosálová kina další materiál, a to speciální stojky,
tubusy, na kterých budou fotky Václava Havla. Ve větších jednosálových kinech
bychom volili fotky samostatně a pojali promo dokumentu jako výstavu jednotlivých
fotek.
JEDNOSÁLOVÁ KINA:

Doplňkem marketingové strategie mohou být
merchandise produkty spjaté s osobností Václava Havla, retro produkty, které jsou
v dnešní době velmi populární.
MERCHANDISE

PRODUKTY:

Tradiční premiéra, samozřejmě se všemi náležitostmi velké
filmové premiéry. Vzhledem k rodinné tradici bychom určitě vybrali kino Lucerna.
PREMIÉRA DOKUMENTU:

Uspořádání eventu / koncertu na oslavu Václava Havla, demokracie, například
ve spolupráci se spolkem Milión chvilek za demokracii.
EVENT:

KNIHOVNA VÁCLAVA HAVLA: Rádi

bychom oslovili ke spolupráci i knihovnu VH.

Rádi bychom využili pro marketingové účely a veškeré informace i vámi
vytvořenou microsite, kam bychom směřovaly všechen feed z kampaní.
MICROSITE:

Velkým přínosem je určitě i vytvoření oficiálních sítí dokumentu.
Sociální svět je velmi vhodné místo, kde je možné promovat dokument a dostat ho tak
k cílové skupině.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

TISKOVÁ ZPRÁVA A ATRAKTIVNÍ PR TÉMATA:

Pro podporu filmu bude vydáno
několik tiskový zpráv (více v sekci PR strategie) o jeho uvedení do kin, jsou
předpřipraveny rozhovory s tvůrci, ukázky z natáčení, z filmu. Jsou nadefinována
atraktivní témata zahrnující slogany jako Václav Havel, hodnoty demokracie, silné
téma a mnoho dalších.
V případě, že by k dokumentu vznikl titulní song a videoklip, považovali bychom jeho
uvedení za start první etapy marketingové strategie. Tohoto faktu by využívala primárně PR
část, nicméně pro marketingovou část je to rovněž neopomenutelným pilíř. Šířením videoklipu
by byla zmínka o filmu distribuována širokému publiku, ve kterém můžeme najít rovněž
potenciální kino diváky. Upoutávka na videoklip a klip samotný by byl promován především
na sociálních sítích a on-line prostoru.
Oficiální kampaň začne spuštěním traileru a uveřejněním hlavního vizuálu plakátu dva
měsíce před samotným uvedením filmu do kin. Podporován bude v on-line prostoru s cílením
na primární, ale rovněž sekundární cílovou skupinu a potenciální diváky. Po tuto dobu bude
zájem o film skrze daná media podrobně monitorován, abychom si ověřili zájem cílových
skupin.
Hlavní etapou marketingové kampaně filmu Tady Havel, slyšíte mně? je kombinace
medií ze zvoleného mediamixu, outdoorových aktivit a PR strategie. Jednotlivé aktivity byly
zvoleny s citlivým přístupem k osobitému charakteru snímku.
Jedním ze stavebních pilířů bude on-line kampaň, která má dva hlavní cíle. Prvním je film
připomenout primární cílové skupině - tato kampaň bude vycházet ze zkušeností a znalostí
distributora. Kampaň bude vedena na našich sociálních sítích a na sociálních sítích
dokumentu (Facebook, Instagram, YoutTube), bannerová reklama se dále objeví na
mainstreamově orientovaných portálech Totalfilm.cz, CSFD.cz, Aktuálně.cz, Eurozprávy.cz,

v případě spolupráce s ČT bychom využili jejich kanálů. Druhým cílem sestaveného
mediamixu je přimět k návštěvě kina i vedlejší skupinu, mladší diváky a potenciální
návštěvníky. Pro oslovení této cílové skupiny budou využívány především moderní formáty
sociálních sítí, jako příklad můžeme uvést gif formáty, videa, instastories, výše uvedené
koncepty, různé animované bannery, smyčky. Témat bude více – osobnost Václav Havel,
dozvíte se, co jste ještě nevěděli.. Oba typy kampaní budou finančně podporovány s cílem
oslovení co nejpočetnější skupiny diváků. Průběžné vyhodnocování výsledku jednotlivých
kampaní a jejich případná úprava nastavení je samozřejmostí.
Outdoorová kampaň je dalším ze stavebních pilířů marketingové strategie. Vzhledem
k zimnímu období budou vybrány podsvícené/osvětlené plochy. Kampaň bude soustředěna do
větších měst v České republice. K podpoře filmu budou vybrány velkoformátové poutače –
bigboardy po celé ČR, síť 90 CLV ploch v hlavním městě Praha, QS fólie ve velkých
krajských městech. Cíl je opět jasný, jméno Václav Havel musí být vidět všude.
Třetím důležitým bodem ve strategii je radiová kampaň, kterou bychom volili prvotně na
ČRo1. Kromě obsáhlé spotové kampaně, budeme cílit na rozhovory s tvůrci, reportáže z
premiéry a jiných akcí.
Čtvrtým pilířem je printová kampaň, záměrně ji uvádíme jako na posledních místech,
jelikož je mnohem podstatnější PR v printové oblasti než uveřejnění klasických inzercí s
vizuálem plakátu. Nicméně součástí mediálních plnění jsou i tyto plochy.
Televizní kampaň je u tohoto filmu samozřejmostí, měl by ji mít na starost producent
filmu, za nás bychom volili spolupráci s Českou televizí. V případě potřeby rádi se vším
pomůžeme.
Marketingová strategie bude rovněž využívat nasbíraných kontaktů na základní a střední
školy po celé ČR. Školám budou nabídnuty besedy s tvůrci, pracovní a metodické listy,
promítaní filmu za výhodnější ceny. Tato možnost velmi dobře funguje v případě, že se jedná
o český film z naší historie, jehož téma mohou učitelé využít při samotné výuce.

PR STRATEGIE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ROZHLAS:

Český rozhlas

ON-LINE:

zpravodajský server Aktuálně.cz, Eurozprávy, filmové servery ČSFD a
TotalFilm, on-line prostor ČT v případě, že bude partnerem
Economia – Hospodářské noviny, Respekt, Forbes, printový prostor ČT
v případě, že bude partnerem filmu
PRINT:

VÝCHODISKA PRO PR STRATEGII
Osoba Václava Havla nabírá s postupem času odpůrce a stejně tak ti, kteří ho mají rádi,
jsou v jeho obdivu pevnější. Jeho osoba vytvořila dva pevné tábory.
Tábor potencionálních diváků se překrývá s táborem lidí nespokojených s aktuální
politickou situací a tandemem Zeman – Babiš
Komunikace dokumentu by měla být vedena směrem k táboru jeho příznivců
Komunikace dokumentu by měla být vedena s jasným stanoviskem nechuti k aktuální
situaci a aktuálnímu prezidentovi
Komunikace dokumentu by měla být vedena emotivně ve smyslu „Muž, který chybí
více, než dřív“
Osoba VH je popsána a známá - Komunikace dokumentu by měla být postavena na
tématu toho, že vznikal v době, kdy už VH zmizel z očí veřejnosti . . s nádechem toho,
že se lidé dozví něco nového.
Václav Havel bez obalu – Témata: Bilancování, Přiznání chyb; Ohlédnutí za
konkrétními tématy; Názory na konkrétní osoby českého veřejného života; Ohlédnutí
moudrého muže za svým životem; Otevřenost; Upřímnost;
Důraz nejen na věci veřejné a politické, ale i osobní
Zdůrazněni kontroverzních výroků a vyjádření, jsou-li zachyceny…
Využívání ukázek z dokumentu, klidně i nepoužitých
Rozhovory s režisérem
Materiály ve smyslu: Život VH po odchodu z hradu
Speciální podklady – vzpomínky osobností na VH; ideálně i v širším měřítku (lidé ze
sportu, kultury, kapacity svých oborů)

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

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Tady Havel, slyšíte mě?
3089-2019
endorfilm, s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba dokumentárního filmu
2019-2-4-10

Alena Prokopová
18.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Celovečerní film realizovaný jako koprodukce se Slovenskem je dalším dokumentem o Václavu Havlovi. Jeho
autorem je Petr Jančárek, který na prezidentovu žádost natáčel necelé poslední tři roky z jeho „zbytku života“
(časosběr probíhal od dubna 2009 do Havlovy smrti v prosinci 2011). Z unikátního materiálu má vzniknout dílo
odlišné od předchozích „havlovských“ filmů, které se podle Jančárka více či méně přiblížily hagiografii. Havlův
příběh chce Jančárek vyprávět metodou na pomezí dokumentu a hraného filmu a realitu natočeného prezidentova
života doplňovat nejen hranými vstupy a archivními materiály, ale např. i animací, používat koláže atd. Součástí
žádosti je i ukázka plánovaných technik.
Materiál nyní projde fází postprodukce (přičemž požadovaný grant je právě na náklady zahrnující animaci,
archivní obrazové a hudební materiály, honoráře pro celebritní osobnosti-komentátory, či výrobu jazykových
verzí...). Vzhledem k tomu, že fáze vývoje / natáčení je ukončena, čekala bych v žádosti konkrétní informace o
tom, jak bude autor film skládat dohromady, jaká bude souslednost, „příběh“ (tyto informace by měly obsahovat
materiály nazvané synopse a treatment, jež jsou sice mnohomluvné, ale v zásadě mlží). Výsledný tvar filmu
nelze dobře odhadnout.
Nejen autor, ale i žadatel, Jiří Konečný ze společnosti endorfilm, má k projektu silný osobní vztah spojený s
ambiciozními plány: láká ho možnost prorazit na severoamerický trh. Otázku srozumitelnosti filmu v zahraničí
bude ještě řešit s americkým dramaturgem. O tom, že zájem o Václava Havla trvá u nás, svědčí i prostředky
nasbírané prostřednictvím crowdfundingu (380 procent z požadované částky). Můžeme tedy předpokládat, že i v
České republice najde film divácké zázemí. Festivalový ohlas, který žadatel předpokládá, je pravděpodobný (i
když možná ne v očekávané podobě).
Vzhledem k nedodanému (a patrně zatím neexistujícímu) scénáři považuji žádost za poněkud předčasnou.
Podporu proto doporučuji udělit, ale ve výši podle úvahy Rady Fondu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Hodnocená kritéria
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Doporučuji

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

Petr Jančárek má k tématu dlouhodobě blízko: už realizoval i třídílný dokumentární cyklus Václav Havel, Praha
– Hrad (2009), mapující začátky Havla ve funkci. Na prezidentovu žádost se na jaře 2009 ujal natáčení
časosběrného materiálu, které trvalo až do státníkovy smrti v prosinci 2011. Po smrti Pavla Kouteckého - jehož
materiál dokončil Miroslav Janek jako celovečerní dokument Občan Havel - už k žádnému intenzivnímu
natáčení v souvislosti s Václavem Havlem nedošlo, takže Jančárkův materiál je primárně velmi cenný. Autor jej
chce zkombinovat s výběrem zásadních událostí z prezidentova života v duchu Havlovy oblíbené metody
absurdní zkratky a koláže (použije hrané vstupy i animaci - základem budou fotografie Bohdana Holomíčka a
Tomkiho Němce). Předpokládá, že tak postihne Havlův nadhled i schopnost do jisté míry „režírovat svůj život“
a umění zůstat sám sebou v soukromí i na veřejnosti. Samozřejmou součástí filmu má být i prezidentovo
usilování o pozdní režijní debut v podobě filmu Odcházení.
Projekt je žadatelem dobře připraven k realizaci po stránce financí a organizace, celkovou podobu filmu však
nelze přesně odhadnout. Divácká odpověď na metaforickou otázku „slyšíte mě?“ je totiž podmíněna i tím, že se
autoři filmu „neutopí ve známých vodách“ K harmonizaci zatím nekonkrétní vize jim dopomohou – doufejme jak (Havlovi dlouhodobě blízký) filozof a spoluscenárista Martin Palouš, tak zvláště dramaturg Petr Pauer (a
počítá se i s angažováním dramaturga zahraničního, znalého úrovně vnímání anglicky mluvícího publika).
1. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován. Jde o tým jednak
osvědčený z předchozí spolupráce na „havlovských“ materiálech, jednak osobně zaangažovaný v tématu.
Režisér, kameraman Petr Jančárek a střihač Jan Turek tvoří sehranou dvojici, k jehož harmonické spolupráci
nepochybně přispěje i nadhled dramaturga Petra Pauera. Je jisté, že je k dispozici unikátní materiál, a doufejme,
že jeho kvality nezastíní např. autorské ambice zůstat za všech okolností originální na jeho úkor.
2. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Odkaz Václava Havla zůstává významný pro současnou českou, evropskou (i americkou) společnost. Látka má
zjevný a neoddiskutovatelný zahraniční přesah, a vysoká ambice žadatele nasměrovat film rovnou k
americkému publiku je rozhodně zajímavá. Dobrý je nápad vnímat Havla jako protiklad k současnému
populistickému nebo „hulvátskému“ politickému mainstreamu. Pro užší divácký segment obeznámený s
tématem je jistě lákavá i možnosti zhlédnout unikátní materiály ze závěru Havlova života. Zvolený vypravěčský
styl - kombinující reálné a umělé prvky - je do značné míry experimentální a nevíme, jak bude na diváky v
kombinaci s „tématem Havel“ fungovat – nicméně dokumenty podobného charakteru jsou celkem v módě.

3. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za srozumitelné, přestože žádost trpí v některých částech
mnohomluvností na úkor konkrétnosti. Je zjevné, že autory těchto částí poháněla touha postihnout a
„vysvětlovat“ Havla na úkor touhy konkrétně vysvětlovat vlastní rozhodnutí realizovat „jiný“ film o populárním
prezidentovi. Žádost nicméně neobsahuje rozpory či protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožnilo ji
posoudit.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Žadatel přesvědčivě a logicky
vysvětluje vyšší náklady spojené s postprodukcí. Zaměřuje se i na konkrétní kroky propagace (např. promo
video k filmu s populární americkou skupinou ZZ Top, která bude v Praze koncertovat 19. června),
prezentování projektu při různých příležitostech a na distribuci, kterou má promyšlenou na základě předchozích
zkušeností. Film chce žadatel prezentovat jako důležitou událost příštího roku.
Žadatel je zkušený a dlouhodobě úspěšný při podpoře řady ceněných projektů nejrůznějšího charakteru.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Miluj generály

Evidenční číslo projektu

3090-2019

Název žadatele

D1 film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy
Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jana Rozvaldová

Datum vyhotovení

17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Strana 1

O podporu žádá film podle námětu a scénáře Víta Janečka “Miluj generály".
Autor námětu je zároveň i režisérem filmu
Projekt podpořen už ve fázi Vývoje.
Dokument o barmském aktivistovi, který byl ve své zemi odsouzen k smrti, poté uvězněn, týrán a ve vězení
strávil více než 20 let. Téma potírání svobody, kritika režimu, filozofické zamyšlení.
Z přiložených dokumentů je zřejmé, že režisér a autor scénáře zároveň se tomuto tématu věnuje delší dobu.
Chce využít svých kontaktů v Myanmaru, i když ty nebyly vždy v této zemi pro něj ideální.
Rozpočet velmi skromný, čítající jen základní položky. Základní štáb, bez asistentů a výpravy.
36 natáčecích dní z části na lokacích v Myanmaru (ten vstupuje do projektu formou poskytnutí lokací a
zázemí) a z části v Česku.
Díky situačním výpovědím, které se podařilo natočit již před časem, získává projekt podporu z dalších
subjektů - slovenský AV Fond (bude se žádat na podzim tohoto roku) a Česká televize, kde je projekt ve
vývoji.
Projekt je sice v tuto chvíli zajištěn jen z 20%, nicméně u tohoto typu projektu (dokument v minimálním
štábu) bych se neobávala zahájení natáčení bez zajištění všech plánovaných nákladů.
Producent filmu vstupuje do projektu nemalou vlastní částkou co do věcného i finančního plnění.
Přepokládaná podpora ze strany ČT mi přijde také střízlivě odhadnuta.
Harmonogram projektu odpovídající povaze projektu a fázi příprav a samotné produkce.
Projekt předkládán v obhajitelné formě.
Vysloveně slabé stránky projektu nenacházím.

Udělení podpory

Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Projekt, který posuzuji, se mi jeví jako realistický, zajímavý a hodný podpory.
Vít Janeček se prokazatelně věnuje danému tématu delší dobu, v Myanmaru pedagogicky působí a tento
projekt je pravděpodobně vyústěním delšího vývoje situace v zemi.
Film, který by mohl být Fondem podpořen, přiblíží tuto problematiku širšímu publiku.
Díky předtočenému materiálu se podařilo sestříhat jakýsi trailer filmu. Ten již režisér úspěšně prezentoval
na několika pitching fórech a workshopech. Podpora českého Fondu kinematografie na fázi vývoje také
lecos napovídá.
Rozpočet velmi úsporný, není zde pravděpodobnost, že by došlo k navýšení plánovaných nákladů.
Tvůrci jsou zároveň nadšenci, budou pracovat v malé štábu za omezených podmínek.
Realizace je naplánována rozumně, Finanční plán je realisticky sestavený.
Doporučovala bych producentovi rozšířit svou marketingovou a distribuční strategii o další segmenty.

Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žadatel předkládá přehledné dokumenty obsahující potřebné údaje k posouzení Žádosti.
Smlouva s autorem námětu a scénáře v pořadku uzavřena a doložena.
Koprodukční smlouva přiložena, na ní chybí podpis třetí strany (Third floor production).
Přiloženy dokumenty objasňující stav a vývoj příprav projektu.
Jednání s Českou televizí probíhá. Smlouvy s tvůrci nepřiloženy, což bych už v této chvíli produkce
předpokládala, že existují.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je stručný, obsahující v podstatě jen ty nejnutnější položky.
Jako celek je rozpočet velmi nízký, nicméně například částka za licenci na námět za 300 000,- se mi jeví
jako relativně vysoká. Na druhou stranu ale chápu, že se za touto částkou skrývá mnoho času strávených
při vývoji, průzkumu realizace a přípravách (autor námětu je i režisér).
Stejně tak relativně vysoká částka se mi jeví položka střihu - 450 000,- za pronájem střižny a autorský
honorář střihače patří mezi spíše ty vyšší současné standardy.
Ale zevrubně mám dojem, že na tomto projektu pracuje velmi úzký štáb a tedy více profesí bude zahrnuto
mezi jednotlivé položky.
Po přečtení veškerých přiložených dokumentů jsem přesvědčena, že producent bude pracovat s rozpočtem
rozumně a je si vědom zodpovědnosti za realizaci.
Finanční plán je sestaven realisticky. Producent sám vkládá do projektu nemalou částku jako vlastní vklad.
Vstup České televize se mi jeví jako reálný a předpokládaná částka od nich jako věcný i finanční vklad je
střízlivá. Co se týče výše požadované podpory, tady jsem skeptická, částka 1.300 000,- se mi jeví jako
příliš optimistická. Jak ale sám režisér udává, je možné ještě náklady stáhnout případným spojením
realizace s jeho vlastním působením v Barmě.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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Producent má standardní vizi jak film propagovat.
Díky předtáčkám a vytvoření upoutávky se docílilo otestování tématu na pitching fórech a workshopech v
evropských zemích. Producent rozhodil sítě a zjistil potenciál připravovaného filmu. Téma je aktuální a
zajímavé.
Díky zájmu z české strany (kromě podpory Fondu je projekt ve vývoji České televize) i ze slovenské strany
(film ve vývoji v RTVS) se o filmu ví a lépe se tak plánují navazující aktivity, jako je pravděpodobnost
uvedení na příslušných festivalech (např. Jeden svět nebo festival v Lipsku).
Harmonogram projektu je sice trochu na knap (natáčení již v září letošního roku), nicméně myslím, že toto
je v silách produkčního týmu. Dokončení na podzim 2020 je reálné a stíhatelné.
Štáb je velmi úzký, na dopravu a ubytování je počítáno opravdu jen minimum.
36 natáčecích dní je jistě dostačujících.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatelem je poměrně mladá produkční společnost, fungující cca 5 let. Zaměřují se na neobvyklé a
specifické projekty, mají ve vývoji několik projektů, spolupracují s Českou televizí.
Její představitel Vít Janeček patří mezi zkušené dokumentaristy a producenty, nevidím problém v
úspěšném zajištění realizace. Společnost zatím bez významnějších ocenění.
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Expertní analýza
Název projektu

Miluj generály

Evidenční číslo projektu

3090-2019

Název žadatele

D1film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

19.07.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Autor a reziser dokumentu Vit Janecek ma zamer vytvorit zavaznu vypoved, dokument a
barmskom disidentovi Byanarrovi, ktoremu Ceska republika udelila politicky azyl a o ktoreho
fascinujuci a tazky zivotny osud v minulosti a sucasnosti sa autor zaujima. Dokument je
logicky rozdeleny na dve zakladne linie: minulost a sucasnost. V prvom rade ide o vazensky
pobyt Byanarra trvajuci takmer dvadsat rokov, po jeho planovanej likvidacii generala junty
(povodne to bol trest smrti). Reziser dostava vysostne jedinecny pristup nielen k osobnemu
rozpravaniu Byanmarra, ale i k pouzitiu jeho fotiek, ktore urobil vo vazeni prepasovanou
kamerou. Po ziskani amnestie odchadza Byanarr do exilu do Thajska a po nastoleni prevratu
v Thajsku sa niekolkym disidentom umozni zivot v Ceskej republike. Po tom, ako sa politickej
situacie v Barme zmierni dostava Byanarr vizum a odchadza po rokoch navštívit svojho 80
rocneho otca a celu rodinu, cim sa obohacuje dokument o sucasnost a o liniu clenov rodiny,
ktora po cely cas zostala (v perzekucii) zit v Barme. Sucastou ziadosti su aj ukazky
z predpripravy dokumentu, ako napriklad neopakovatelne momenty navstevy otca. Aj ked
momentalne „opadol“ o Barmu celosvetovo zaujem v suvislosti s prenasledovanim Rohyngov,
mozno aj prave preto sa mi zda relevantne hovorit o nedalekej minulosti krajiny, ktora zila 50
rokov v diktature. Reziser tiez pozna krajinu aj jej historiu a ma skusenosti v spolupraci
s barmskými kolegami. Rozpocet sa mi, aj vzhladom na narocnost natacania v zahranici zda
realisticky, stab je zabezpeceny. V projekte mi vsak chyba dokument o celkovej strategii
financovania filmu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Reziser a autor scenara ma k tejto krajine velmi blizko, zda sa, ze ju dost intimne pozna a
kedze uz robil v koprodukcii niekolko filmov, ma v nej aj dobre profesionalne kontakty. Ceska
republika je v udelovani azylu politicky prenasledovanym ludom dost progresivna a preto sa
mi zda logicke, ze sa umelci zaujimaju o dalsi osud tychto ludi a chcu aj o ich minulosti urobit
dokumenty. Je to podla mna priam organicke pokracovanie azylu a poskytovanie informacii
nielen pre ceskych obcanov, ale i v zahranici. Krajiny s kolonialnou minulostou robia
podobne dokumenty bezne, v nasich koncinach sa vyskytuju menej, o to viacej sa mi zdaju
vzacnejsie. Obcianska zaangazovanost nezostava len v ramci svojej vlastnej krajiny, ale
prekracuje hranice. Dve zakladne linie rozpravania: minulost vo vazeni a sucasnost sa mi
zdaju primerane materialu. Teoreticky nejake stycne body dokumentarista ma,
najzaujimavejsi materiál sa vsak asi ukaze pri a po natacani v Barme. Osobne by sa mi
ziadalo zakomponovat do pribehu aj viacej informacii o sucasnom stave Barmy (a zaroven by
som sa nevyhybala aspon ciastocne spomenut aj situaciu Rohyngov). Aj ked ide o osobny
pribeh, tento hlboko presahuje do dejov celej spolocnosti. Moznost unikatneho stretnutia po
rokoch Byanmarra s generalom Khin Nyuntom (uz druhe, prve sa uskutocnilo vo vazeni)
vytvara vysoke ocakavanie. Ide teda o dokument spolocensky progresivny, o ktory by mal byt
zaujem i v zahranici, co samozrejme bude zavisiet od celkovej kvality finalneho vysledku.
Projekt ma zabezpeceny stab a v pripade podpory zo strany CZ a SK fondov je podla mna
hotovy k vyrobe. Mala poznámka: nie som si uplne ista nazvom Miluj generaly...

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Rezisersko-producentske duo Vit Janecek a Zuzana Piussi uspesne funguje vo vlastnej
produkcnej spolocnosti D1 film s.r.o. uz niekolko rokov a vytvara tak svoje filmy, ako aj filmy
v spolupraci s inymi rezisermi. Obaja su tiez znami svojim hlbokym zaujmom o spolocenskopoliticke dianie vo svojich krajinách, ale aj v zahranici. Reziser V.Janecek spolupracuje
s barmskymi filmarmi a krajinu niekolkokrat navstivil a hlbsie ju pozna, momentalne vyraba aj
dva filmy rezisera Aumg Mina (scenaristu uspesneho filmu Mnich). Teda kontakty tak velmi
potrebne v Barme urcite ma. V Cesku su zabazpecene vsetky zlozky stabu (s ktorymi tiez
pracovali v minulosti), vratane kameramana zo strany Burmy, dramaturga Martina Rysaveho
(ktory je tiez podrobne s latkou zzity), majstra zvuku Jana Richtera a strihacky Hedviky
Hansalovej. Vsetko nasvedcuje tomu, ze by za financnej podpory projekt mal byt uspesne
zrealizovany.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Ako som uz spominala, mne sa zda latka velmi relevantna nelen co sa tyka svetovej historie
a sucasnosti. Ide predsa o „novych obcanov“ v Ceskej republike. Azylantov, byvalych
disidentov, ktori si so sebou priniesli urcite pribehy, ktore maju nepriamo zasah i na krajinu,
v ktorej sa usadili. Osudy Barmy sledoval a doposial sleduje cely svet a pozname len malo
autentickych pribehov, preto je kazdy novy vitany. V pripade kvalitativního konecneho
vysledku a silnej vypovede by mal mat tento dokument nielen uspech doma, ale i v zahranici.
A tak ako autor spravne uvadza, festivaly ako IDFA, Leipzig a One World by boli
prirodzenymi miestami jeho prvotnej distribucie.
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Ako Vit Janecek vo svojej explikacii naznacuje, momentalne je zahranicny boom zaujmu,
ktory existoval pred etnickými cistkami Rhyongov v Barme opadnuty a tak sa im ako
producentskej spolocnosti nepodarilo uspesne vstupit to zahranicnej spoluprace, hoci sa o to
pokusal (po anglicky by sme to mohli nazvat bad timing). Co vsak podla mna nevylucuje
moznost vrátit sa k vyvinutiu koprodukcie v stadiu postprodukcie, co moze byt v momente,
ked uz bud natoceny konkretny materiál o trochu lahsie (?) a situacia v Barme sa znovu
posunie - bude po volbách. V danom momente sa preto producenti najviac spoliehaju na
financnu podporu fondov Ceskej a SK republiky. Pri aktualnosti a urgentnosti temy sa mi to
zda aj pochopitelne. Ziadost obsahuje dostatocne informacie aj co sa tyka rozpoctu, aj
dalsieho obsahovo-dramaturgickeho vyvoja projektu. Jedine, co mi tu chyba je celkova
strategia financovania celeho projektu (teda nielen vyroby) a jej mozne alternativy. Som
presvedcena o tom, ze ziadatel je spolu so svojim timom hotovy k produkcii a schopny
uspesne ju zvladnut.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Amoosed!

Evidenční číslo projektu

3092-2019

Název žadatele

GURU Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky projektu
neotřelé zpracování dokumentárního tématu
pečlivá příprava v období vývoje, vývoj podpořen Fondem
mezinárodní koprodukce
Hlavní slabé stránky projektu
nejasný způsob kinodistribuce
Původní námět absolventského filmu režisérky prošel pečilvým obdobím vývoje, projekt je nyní v obsahové i
realizační fázi maximálně připraven pro realizaci. Třístranná mezinárodní koprodukce je dohodnutá, účast
České televize na projektu potvrzená LOI. Rozpočet je v našich poměrech vyšší, ale vzhledem k relizačním
podmínkám odůvodněný. Požadovaná podpora je adekvátní. Realizační strategie správná, prosím ujasnit
způsob české i zahraniční kinodistiribuce.

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, pečlivě připravená, profesionálně zpracovaná. Zmiňované smlouvy a LOI přiloženy.
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo s obsáhlým zdůvoděním, se kterým
nelze jinak než souhlasit.
Projekt byl podpořen Fondem ve fázi vývoje.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Celkový rozpočet je vyšší, než je u dokumentárního filmu v našich poměrech obvyklé. Vzhledem
k mezinárodní koprodukci, natáčení mimo ČR a uměleckému zpracování filmu, jde o rozpočet
odůvodněný. Rozpočet je detailně okomentován, proti jednotlivým položkám nelze nic namítat.
Finanční plán je poměrně složitý, ale reálný. Základem je koprodukce tří zemí (ČR, Švédsko, Kanada).
V každé zemi je předpoklad veřejné podpory, v ČR je jedním ze základních pilířů koprodukce s Českou
televizí. Plán doplňují soukromé finanční vklady. Producentka požádá o podporu z fondu Eurimage.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt byl podpořen va fázi vývoje a autorka i producentka využili tento čas i finance maximálně ku
prospěchu projektu. Vývoj projektu byl realizován beze zbytku, účast na scénáristických workshopech,
koprodukční jednání, obhlídky, finalizace scénáře. Projekt je v této fázi perfektně připraven k realizaci.
Cílová skupina je určena poměrně obecně. Distribuční strategie zmiňuje účast na festivalech a televizní
vysílání, ze žádosti mi není jasné, zda a jak bude probíhat kinodistribuce. Doporučuji ujasnit při ústním
slyšení.
Projekt je z realizační stránky nelehký, natáčení v několika zemích, leckde ve složitých podmínkách.
V době příprav ale nebylo možné projekt lépe realizačně zajistit než tak, jak je předložen k podpoře.
Realizační strategie je správná, odpovídá projektu. Harmonogram je reálný.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatelem je poměrně mladá produkční společnost zaměřující se především na projekty
experimentálního charakteru. Projektu v žádosti byla věnována maximální péče ve fázi vývoje. Také
zpracování žádosti mě přesvědčilo o dostatečné kvalitě producentky i autorů pro realizaci projektu.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

TEPICH

Evidenční číslo projektu

3095-2019

Název žadatele

DURACFILM, z.s.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Jarmila Poláková

Datum vyhotovení

30.07.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Projekt Tepich je příběhem cílevědomých lidí, kteří se nevzdávají a jdou za svým snem a váží si svých
spolupracovníků. Příběhem, který začal před 190lety Ignaz Ginzkey a pokračuje v dnešní době díky rodině
Rudolfa Hůlky. Začal ve Vratislavicích, které leží mezi Libercem a Jabloncem, kde byla dříve naše chlouba
textilního průmyslu a před 80-ti lety zde žilo převážně německé obyvatelstvo.
Příběh, ve kterém tři současné děti pana Hůlky budou objevovat velké a malé dějiny, dostanou se za oceán
do NY, do Paříže do Elysejského paláce nebo královského paláce ve Švédsku díky kobercům, které byly
utkány v městě kde bydlí - ve Vratislavicích. S příběhem továrny na koberce souvisí i Franz Kafka, Alfons
Mucha, operní diva Julia Culp, papež Pius XI...
Žadatel s autorkou Andreou Culkovou dokončili vývoj projektu a dospěli ke kreativnímu filmovému
zpracování, který kombinuje dokumentární prvky s inscenovanými a výtvarnou animací. Díky tomuto
přístupu má film šanci stát se rodinným filmem v dobrém slova smyslu – přinést zajímavé skoro neznámé
informace hravou formou. Z rozsáhlých rešerších a sběru dat a informací (v kterých stále pokračují) dokázali
vybrat několik, kterými budou oněch 190let vyprávět. Neutopit se v záplavě zjištěných skutečnosti je velký
přínos celého vývoje projektu ve spolupráci s dramaturgem a po diskusích při účasti na několika filmových
marketech a při představování projektu potencionálním koproducentům. Rozpočet je vypracován
s podrobným komentářem. Vzhledem k záměru zpracování tématu a zahraniční koprodukce je jeho výše
realistická. Zdroje rozpočtu jsou na dobré cestě naplnění.
Projekt je velmi dobře připraven jak po stránce producentské tak po stránce režijní. Těším se až jej uvidím
na plátně.

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 velmi profesionálně zpracována se všemi přílohami. Texty jsou dobře strukturovány a
informace v nich si neodporují.

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je detailně zpracován s podrobným komentářem. Projekt má předjednanou zahraniční
koprodukce. Vzhledem k zahraničním a tuzemským lokacím natáčení, použití rozmanitých filmovým
postupů a četné prezentaci projektu na filmových marketech, která dává projektu šanci úspěšné
distribuce je rozpočet projektu přiměřený. Jednotlivé výrobní položky jsou v obvyklých cenách. Jen malé
drobnosti jako cena za záznamová media a PHM se mi zdají vyšší – je to prkotina vzhledem
k celkovému rozpočtu.
Z rozpočtu vyplývá 20minut animace cca ¼ filmu za 1,2mil.
Finanční plán předpokládá evropské zdroje Media – požádáno, Eurimages – budou žádat. Domácí zdroje –
HBO je smlouva před podpisem – což zajišťuje další práci na projektu jak z hlediska producentského tak
uměleckého. Koprodukce s německým partnerem je také v pokročilém stádiu jednání. Žadatel vkládá do
výroby věcný vklad – techniku + provozní náklady, počítá s podáním žádosti o filmové pobídky.
Žádaná částka 2mil je přiměřená až nízká k celkovému rozpočtu a podporu si tento projekt zaslouží.

	
  
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Producentský záměr je velmi podrobný, dobře strukturovaný a promyšlený. Využívá kontakty získané
z předchozích úspěšných spoluprací producenta. V rámci vývoje se žadatel účastnil několika filmových trhů,
které mu přinesly zpětnou vazbu pro dalším vývoji projektu. Žadatel si je vědom různých úskalích na cestě
realizace filmu Tepich a má rozmyšlené i alternativní varianty financování.
Pro PR a marketing již nyní spolupracují s profesionální agenturou Zoomcut. Již od výroby filmu chce
žadatel pracovat s cílovou skupinou (rodina) hry, kreativní soutěž... Ohledně spolupráce s tištěnými medii
bych se nezaměřovala jen na specializovaná média, ale zkusila bych i Hospodářské noviny, Reflex, přílohy
deníků, ABC apod.
Žadatel připravuje i doprovodné aktivity jako výstavu, knihu, mobilní aplikaci.
Harmonogram výroby je reálný s dokončením konec roku 2021 poté uvedení na festivalech a následně
distribuce.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel s autorkou spolupracoval na jejich předchozích filmech. Duracfilm je úspěšná producentské
společnost, které má ve svém portfoliu filmy se zajímavými filmovými formami, které uspěly za zahraničních
festivalech.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu

Tepich
3095-2019

Název žadatele

Duracfilm z.s.

Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Výroba českého kinematografického díla

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Martin Ryšavý
3. 8. 2019

výroba dokumentárního filmu
2019-2-4-10

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Stylizovaný dokumentární film o osudech velkého snu o velkém
koberci má nepochybně potenciál zasáhnout citlivé publikum kdekoli
na světě. Hravé odhalování poutavého příběhu z minulosti očima
dětí, citlivě vedených dědečkem - zasvětitelem a obnovitelem tradice
umožňuje propojit věcné informace a archivní materiál s hravými
prvky, s animací, s pomocí herců uměle vytvořenými hlasy velkých
osobností, které příběhem muže, jenž svořil věhlasnou dílnu,
procházely. Materiál, se kterým je tu pracováno, je v nejlepším slova
smyslu exkluzivní, umožňuje propojovat velké a malé dějiny takřka
vzorově v duchu postmoderní historiografie, umožňuje propojovat
postavy málo známé s postavami věhlasnými a prostředí zapadlých
vlastenců s newyorskými bulváry, evokovat minulost prostřednictvím
archivů a estetizovaných ilustrací a nacházet její zrcadlení v osudech
žijících dědiců a obnovitelů zašlé slávy. Výsledkem má být
vrstevnaté, stylisticky a motivicky pestré vyprávění cíleně směřující k
nenásilnému výchovnému momentu, který u dětských hrdinů a
badatelů představuje vyvolání a oslava podnikatelského ducha a
étosu poctivé práce, jenž stál na začátku celého příběhu a
znovuožívá po bezmála sto letech. Je potěšující a zcela logické, že
taková látka dokázala vzbudit zájem např. HBO a že realizace filmu o
tkaní, tedy o ušlechtilém propojování a provazování, propojuje
vynikající tvůrce různých profesí a národností. Jde ale zároveň o film
velmi umělý, výrazovými prostředky blízký hranému, kde je etická i
obsahová stránka vyprávění známa předem a cílevědomě je zde
postupováno směrem k náležitému účinku, který je otevřeně
deklarován: nejde tu o film v přísném slova dokumentární, ale o
rodinný film s pevným režijním a obrazovým aranžmá, který má
prostřednictvím poutavého příběhu, jehož součástí jsou mimo jiné i
autentické, víceméně dokumentárně snímané osoby, především
dojmout. Rizikovost této celkové aranžovanosti z mého pohledu
vyplývá z toho, že ke všemu hezkému, co přináší samotný příběh o
chlapci a jeho velkém snu, přidává s velkou intenzitou ještě něco
hezkého navrch. Z těchto náznaků mám pocit, že se tu možná občas
sladí cukr cukrem a maže máslo máslem, sám za sebe bývám k
podobným prostředkům rezervovaný. Právě tyto pro mě poněkud
rizikové ingredience ovšem dělají vznikající film mimořádně
atraktivním pro komerční televize a dávají už v této fázi vývoje
autorům naději na opravdu širokou diváckou obec a mimořádný
ohlas. Vzhledem k nesporně silnému tématu a kvalitě i bohatství
materiálu, který se k němu váže, bych žádost k podpoře doporučil, k
témuž postoji mne vede i vysoký stupeň profesionality všech tvůrců,
kteří se na tomto filmu mají podílet, a mimořádnost mezinárodního
propojení, které tu vzniká. Jen si nejsem jist, zda je hlavním úkolem
fondu podporovat díla s tak jasným komerčním zacílením.

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

•

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

Projekt představuje ambiciózní, stylizovanou formu prezentace historické látky, jejímž cílem je především
oslava podnikatelského étosu a nenásilná forma edukace dětského hrdiny, který má tuto slavnou minulost
ve filmu objevovat. Film je zaměrně budován jako rodinný, se silnou výtvarnou stránkou, precizním
estetizovaným aranžmá, s hravými momenty, s emocionálně podbarveným komentářem. Má být tedy
především okouzlující a předpokládá silný emocionální účinek jak u festivalového publika, tak zejména u
široké divácké obce komerčních televizních stanic. V tomto duchu je film koncipován a produkován na
velmi vysoké úrovni, s naprostou profesionalitou.

• Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
• Personální zajištění projektu považuji za vynikající, film vzniká na bázi širší mezinárodní spolupráce, což
skvěle podporuje ambici tvůrců oslovovat mezinárodní publikum v duchu produkční filosofie HBO.
• Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
• Film představuje především exkluzivní televizní formát. Jeho téma má jak silnou lokální vazbu, tak velký
mezinárodní přesah, je to jeden z důvodů, proč už si dokázal získat tak širokou produkční podporu. O jeho
inovativnosti ani o jeho informativní věcnosti nejsem na základě žádosti přesvědčen, ale není to ani jeho
cílem.
•
•

•
•

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
• Žádost je zpracována skvěle, předložený teaser dává vynikající možnost udělat si o podobě výsledného
produktu představu. Finanční zabezpečení projektu je zjevně velmi dobré, projekt je ale finančně dost
náročný a požadavek na příspěvek má své oprávnění.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zkouška umění

Evidenční číslo projektu

3098-2109

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Juraj Krasnohorsky

Datum vyhotovení

19.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Hlavnou silnou stránkou projektu je nápad nakrútiť film, ktorý sa môže stať veľmi zaujímavou výpoveďou
doby s medzinárodným presahom a navyše pravdepodobne bude časom naberať na hodnote. Stotožňujem
sa s vyjadrením dramaturga, že aké zaujímavé by bolo pozrieť si takýto film, keby bol nakrútený pred 30
rokmi. Projekt je veľmi dobre autorsky zabezpečený a ako dokazuje priložená ukážka, aj výrobne pripravený.
Projekt nemá zásadné slabé stránky, ak prehliadneme chronickú nepozornosť žiadateľa vo forme preklepov,
používania hneď štyroch názvov pre projekt či nepozornosti pri sčítavaní, ktorej by sa mal urýchlene zbaviť,
pokiaľ nechce inak vynikajúco pripraveným žiadostiam, ako táto, uberať na dôveryhodnosti. Projekt
odporúčam podporiť aj vzhľadom na časový plán, pripravenosť a dôležité nadviazané partnerstvo s hlavným
aktérom filmu AVU.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1st Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žiadosť obsahuje na jednej strane kvalitne pripravené podklady (najmä po kreatívnej stránke, režijnej aj
dramaturgickej explikácie a priloženej ukážky) aj po producentskej stránke (dôsledne vysvetlený rozpočet,
producentská stratégia). Žiadosť však vykazuje aj črty nepozornosti, ktorých by sa žiadateľ mal čím skôr
zbaviť. Ako príklad uvediem, že žiadosť obsahuje minimálne štyri rôzne názvy projektu (Talentovky,
Zkouška umění, Zkoušky umění, Volby umění,...) a výška rozpočtu je o 500 Kč vyššia ako plán finančného
zabezpečenia. Že nepozornosť nie je vecou len tejto žiadosti dokazuje aj fakt, že showreel žiadateľa,
ktorým prezentuje svoju doterajšiu producentskú tvorbu na svojom kanály vimeo obsahuje hneď niekoľko
preklepov v názvoch svojich vlastných filmov (!!). Takáto nepozornosť potom zbytočne znižuje
dôveryhodnosť celej žiadosti, ktorá je inak kvalitne pripravená a v podstate jej nič nechýba.
2ndč
– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna?
Rozpočet je transparentný a výška nákladov je zdôvodnená. Žiadateľ nadštandardne jasne vysvetľuje
výdavky v rozpočte, čo oceňujem. V rozpočte vyskakujú dve sumy, ktoré sa týkajú vkladu koproducenta
UPP, konkrétne suma za prenájom strižne (210.000 Kč) a grading (180.000 Kč). Vzhľadom k nastaveniu
zvyšku rozpočtu aj k informácii, že žiadateľ technické zabezpečenie pre strih a grading má (viď B.7
Prezentace žadatele), sú toto zbytočne vysoké sumy.
– Je představa o financování realistická?
Predstava o financovaní je realistická. Finančný plán má "chybu" 500 Kč, ktorá je spôsobená tým, že
žiadateľ vyrátal vklad UPP ako 50% zľavu z nákladov. Finančný plán proste treba upraviť a chýbajúcich 500
Kč pripísať na stranu niektorého zo zdrojov. Je dobré, že žiadateľ zabezpečil viaczdrojové financovanie,
konkrétne od UPP a od školy AVU.
– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich
závazné zajištění?
Žiadateľ spomína čestné prehlásenia, ktoré zdôvodňujú vlastný vklad producenta. Tieto čestné prehlásenia
však neboli súčasťou žiadosti, ktorá sa mi dostala na posúdenie. Žiadateľ tiež ešte predpokladá vstup ČT
respektíve príspevok samosprávy. Pri vypočutí by žiadateľ mohol uviesť, ako pokročil s týmito žiadosťami.
– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný?
Výška podpory predstavuje 66% z celkových nákladov. Dokument je realizovaný profesionálnou technikou,
a spôsob snímania v štyroch štáboch bol obhájený zrozumiteľne, čiže výška nákladov je opodstatnená a
tiež aj výška žiadanej podpory.
– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování?
Žiadateľ už v tejto chvíli deklaroval veľkú časť zabezpečeného spolufinancovania aspoň formou LOI, a nie
je dôvod predpokladať, že nebude pri zaisťovaní spolufinancovania úspešný.

3rd Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
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– Je producentská strategie propracovaná a vhodně zvolená pro daný typ projektu?
Producentská stratégia je vhodne prepracovaná. Realizačný štáb absolvoval dôslednú prípravu a projekt sa
javí pripravený aj po obsahovej stránke. Otázkou na producenta je, či sa pokúsil s projektom osloviť aj HBO,
keďže typovo by projekt mohol zapadnúť do programovej štruktúry. Spolupráca s HBO by zároveň
podstatne menila podmienky financovania projektu.
– Má žadatel jasnou představu o marketingové strategii?
Žiadateľ má jasnú predstavu o marketingovej stratégii. Zacielenie na cieľovú skupinu je správne a
premyslené, ako aj kanály šírenia tohto typu filmov. Jedná sa skôr o konzervatívnejšiu distribúciu, čo je ale
vzhľadom na typ projektu realistické. Film ale môže prekvapiť a veľmi mu v marketingovej stratégii môže
pomôcť spolupráca s ČT. Film má potenciál zaujať aj v zahraničí.
– Je časový harmonogram zvládnutelný?
Časový harmonogram predpokladá aj s ročnou rezervou po dokončení nakrúcania a je preto realistický
a zvládnuteľný.

4th Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli?
Spoločnosť žiadateľa je relatívne nová, je však zložená zo zaujímavých mladých talentov, ktorí majú bohatú
pracovnú skúsenosť. Projekt je dobre pripravený a relatívne nenákladný, čiže je predpoklad, že zvolený cieľ
dokáže spoločnosť dosiahnuť.
– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele.
Spoločnosť má zatiaľ za sebou len menší počet dokončených projektov, ale má tesne pred dokončením
alebo rozpracovaných hneď niekoľko projektov, ktoré vysoko pravdepodobne zabezpečia už v blízkej dobe
pozitívny kredit. Tento projekt je však veľmi dobre autorsky zabezpečený a prítomnosť skúseného
spolurežiséra Tomáša Bojara, či hlavného dramaturga Jana Gogolu ml. zabezpečuje tejto žiadosti
dostatočný kredit pre úspešné obhájenie žiadosti.
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Expertní analýza
Název projektu

Zkouška umění

Evidenční číslo projektu

3098-2109

Název žadatele

GPO Platform s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba dokumentárního filmu

Číslo výzvy

2019-2-4-10

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Štefan Uhrík

Datum vyhotovení

17.7.2019

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Dokumentární snímek Zkouška umění chce na příkladě přijímacích zkoušek na pražskou AVU zachytit
náročnost tohoto procesu pro adepty na studium i pedagogy, a zároveň se zamyslet nad povahou a
smyslem umění v dnešní době. Autory očividně zajímá právě tento širší kontext zvolené látky. Hrozí ale
nebezpečí, že to přehluší konkrétní rozměr filmu: a to lidská dramata jednotlivých uchazečů. Autorská
ambice projektu je ovšem jiná: zachytit atmosféru přijímacích zkoušek z různých pohledů a v rámci
tohoto mikroprostoru a omezeného času zkoumat širší témata. To je sice jako idea zajímavé a
umožňuje sevřený tvar, uvidí se ale, zda se ho autorům povede dostatečně naplnit. Téma projektu není
nijak společensky zásadní, možná by se dalo dokonce říct, že je poněkud elitní. Na druhou stranu stojí
možná otázky o tom, co je vlastně umění a jaký je jeho význam v současném světě i životě jednotlivců
za to, aby se na ně odpovídalo. A to jak v České republice, tak obecně.
Jádro tvůrčího týmu tvoří režisérská dvojice Tomáš Bojar a Adéla Komrzý. Bojar má za sebou už řadu
projektů, z nichž mnohé z nich realizoval v tandemu s druhým režisérem. Adéla Komrzý patří k mladým
talentům nastupující generace. Režiséři mají detailní představu o natáčení, které je poněkud atypické a
počítá s několika štáby.
Žadatelem je mladá produkční společnost založena v roce 2016, která má zatím realizovaný pouze
jeden krátkometrážní a jeden absolventský středometrážní snímek. Divácký potenciál je v žádosti
mírně přeceněn, distribuční strategie je ale vcelku realistická. Distributor zatím není potvrzen,
podstatná je alternativní distribuce na uměleckých školách a v galeriích. 6adatelovi se povedlo zajistit
financování s více zdrojů, některé jsou potvrzeny, některé v jednání. Nicméně požadovaná podpora
SFK tvoří až 62,7 % rozpočtu.
Navzdory všem výše uvedeným pochybnostem projekt sice doporučuji, je to ale hraniční rozhodnutí.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Připravovaný dokumentární snímek má vysoké ambice: na prostoru přijímacích zkoušek na pražskou AVU
zachytit jednak náročnost tohoto procesu pro adepty na přijetí i pedagogy, a zároveň se zamyslet nad
povahou a smyslem umění obecně v dnešní době. Autory očividně zajímá právě tento širší kontext zvolené
látky, a to funkce a význam umění, jeho smysl pro jednotlivce i společnost obecně, a pod. Z tohoto hlediska
mají k látce evidentně silný osobní vztah. Hrozí tady ale nebezpečí, že tyto v podstatě abstraktní otázky,
které navíc zajímají pouze velice limitovaný a specifický okruh diváků, přehluší konkrétní rozměr filmu: a to
konkrétní lidská dramata jednotlivých uchazečů. Z lidského hlediska jsou totiž pro diváka nejzajímavější
právě oni: odkud pocházejí, z jakého jsou prostředí, pokolikáté to už zkoušejí, jestli se na tuto uměleckou
dráhu hodí, a zda se na vytouženou školu dostanou, nebo ne. K tomu by ovšem autoři asi potřebovali vetší
čas a prostor a ne pouze soustředit se na přijímačky jako takové: ty by v takovém případě mohly být pouze
vyvrcholením, jakýmsi finále celého filmu. Autorská ambice projektu je ovšem jiná: zachytit atmosféru
přijímacích zkoušek z různých pohledů a v rámci tohoto mikroprostoru a času zkoumat širší témata. Zda se
jim to povede, je otázka: navzdory evidentně pečlivé přípravě se nedá zaručit, jestli budou jednotliví
uchazeči dostatečně výrazní a zajímaví, jestli budou ochotni spolupracovat podobně jako pedagogové, a
jaké dramatické situace přijímačky přinesou. Je to trochu sázka do loterie, především vzhledem k tomu, že
na natáčení je málo času, protože je limitováno právě pouze dobou trvání zkoušek. Autoři k žádosti přiložili
ukázku, sestřiženou ze „zkušebního“ materiálu, který natočil jako test během letošních přijímaček. Je z ní
vidět, že chtějí vyprávět moderním způsobem, kdy kamera vše pouze z odstupu nezaujatě sleduje. Materiál
ale nastoluje i různé otázky. Například když pedagog mluví o práci studenta, kterou divák nebude
dostatečně znát, působí to příliš abstraktně a akademicky. Jinak se jedná o zajímavou ideu, která umožňuje
sevřený tvar - uvidí se ale, zda se ho autorům povede dostatečně naplnit.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jádro tvůrčího týmu tvoří režisérská dvojice Tomáš Bojar a Adéla Komrzý. Bojar je zkušený
dokumentarista, za sebou má řadu projektů, zajímavé je, že mnohé z nich realizoval v tandemu
s druhým režisérem, takže je na tento způsob práce zvyklý. Adéla Komrzý patří k mladým talentům
nastupující generace. Režiséři mají detailní představu o natáčení, které je poněkud atypické a počítá
s několika (v některých dnech až se čtyřmi) štáby. Jeden z nich by měl být režijně veden zkušeným
dokumentaristou Martinem Marečkem, se kterým Bojar už pracoval, nebo Klárou Tasovskou.
Kameramani jsou uváděni dva: Jiří Chod má za sebou několik dokumentů a práci na mnoha TV
projektech, Filip Marek spolupracoval s Adélou Komrzý na jednom dílu Českého žurnálu. Na střihu se
má podílet Lukáš Janičík, jenž také patří k nastupující generaci a ještě studuje na FAMU. Pro
náročnou práci zvukového záznamu byl zvolen zkušený profesionál Václav Flegl. Dramaturgem je Jan
Gogola ml., který se na podobně atypické projekty specializuje.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téma projektu není nijak společensky zásadní, možná by se dalo dokonce říct, že je poněkud elitní.
Na druhou stranu stojí možná otázky o tom, co je vlastně umění (a přeneseně i kultura) a jaký je jeho
význam v současném světě i životě jednotlivců za to, aby se na ně odpovídalo. A to jak v České
republice, tak obecně. Z tohoto hlediska může mít projekt, který se může na první pohled jevit velice
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lokálně, i jistý zahraniční přesah a potenciál. Do jaké míry může obohatit domácí scénu, je zatím těžké
posoudit.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žadatelem je mladá produkční společnost založena v roce 2016 dvěma režiséry dokumentárních filmů:
Jakubem Wagnerem a Martinem Kohoutem, kteří mají jako režiséři za sebou několik realizovaných
projektů. Společnost má producentsky ovšem zatím realizovaný pouze jeden krátkometrážní a jeden
absolventský středometrážní snímek. 5 dalších dokumentárních projektů je zatím pouze ve vývoji.
Žádost je úplná a neobsahuje žádné nesrovnalosti. Projekt je detailně popsán, režiséři mají jasnou
představu o natáčení, některé postupy si otestovali už během přijímacích zkoušek v roce 2019. Co se týče
diváckého potenciálu, ten je v žádosti mírně přeceněn. Distribuční strategie je ale celkem jasná a
realistická. Distributor zatím není potvrzen, vyhlídnuty jsou 3 pro projekt adekvátní společnosti. Podstatná je
alternativní distribuce na uměleckých školách a v galeriích. V oblasti televizního prodeje chtějí producenti
spolupracovat s mezinárodní sales agentkou, se kterou už mají zkušenosti z předešlého projektu.
Festivalová strategie je zatím stručná, ale záměrem je ji více propracovat. Žadatel počítá s dokončením
projektu už v létě 2020, pro jistotu ale uvádí v harmonogramu o rok pozdější termín, čímž si vytváří časovou
rezervu. Rozpočet je odhadnut na 2,778 milionů Kč, je zde evidentní snaha pokrýt ho z více zdrojů.
Koprodukční smlouvou je potvrzena spolupráce s AVU, která chce investovat 299 000 Kč, a
s postprodukčním studiem UPP (322 500 Kč). V jednání je Česká televize, žadatel se uchází také o grant
hlavního města Prahy a v jednání je i zvukové studio Bystrouška. Stejně ale tvoří požadovaná částka od
SFK (1,742 mil) až 62,7 % rozpočtu.
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