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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Československá pohádka 

Evidenční číslo projektu 3984-2020 

Název žadatele Sirius Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Veronika Kührová 

Datum vyhotovení 22.10.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Předložená žádost Československá pohádka je zamýšlená francouzsko-česká koprodukce o spisovateli a 
scénáristovi Janu Procházkovi na pozadí české nové vlny. Žadatel odevzdal úplnou žádost se všemi 
dobrozdáními včetně AV ukázky.  
 
Byť považuji téma za zajímavé a pro českou kinematografii důležité, shledávám na projektu nedostatky. 
Největší je asi v povaze díla jako takového a to, že se jedná primárně o TV dokument, tedy i mezinárodní 
sales jde tímto směrem (Arte Distributions, Cine+). V ČR projevil zájem distributor Aerofilms, ale osobně si 
nejsme jistá, zdali je takovýto dokument vůbec do kin vhodný. Což vlastně ukazuje i chybějící marketingová 
studie oslovení diváka, která chybí. Cílová skupina je velmi úzká a specifická. Správně žadatelka uvádí, že 
bude zájem převážně od českých festivalů konajících se v zahraničí a taktéž českých center.  
 
Rozpočet je stanoven na 5,7mil, kde 70% drží francouzská strana a 30% česká. Český producent vkládá 
neúměrně nízkou částku do projektu (pouze 26tis, 0,46%). Dále se podaná žádost na SFKMG a v době 
podání žádosti jednala i programová rada ČT o vstupu do projektu.  
 
I když žádost považuji za kvalitně zpracovanou se všemi zmíněnými doklady a téma za relevantní pro české 
publikum, musím žádost Radě projekt nedoporučit. Z povahy se jedná o TV dokument (viz nepřesvědčivá 
archivní ukázka) a tak je s ním i ze strany Francie zacházeno, a proto nechám na Radě, zda chce 
podporovat TV dokumenty (navzdory přiloženého LOI si v ČR si žádnou iluzi o kinodistribuci nedělám, film je 
vhodný do TV a na VOD, či na velmi specifické projekce s diskuzí v řádu jednotek – cinefilové na LFŠ či 
studenti filmové vědy).  
 
V případě, že by se ale Rada i přesto rozhodla projekt podpořit, tak doporučuji ve snížené výši, protože 
český producent nenese žádné riziko a přes přiložené LOI by část financí měla jít z předprodeje – ve Francii 
běžná praxe.  
 
 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

Žadatelka předkládá dokumentární projekt zamýšlené francouzsko-české koprodukce o scénáristovi a 
spisovateli Janu Procházkovi na příběhu české nové vlny. Žádost je kompletní, nechybí žádné 
zmiňované materiály a mohla jsem si zcela jasně představit, jak bude zamýšlená koprodukce 
koncipována a financována. Žádost dokládá dobrozdání od všech zmiňovaných partnerů. 

Československá pohádka je archivní dokument, který produkuje francouzská společnost Talweg 
v koprodukci s francouzsko-německou televizí ARTE GEIE. Talweg má od francouzského fondu CNC a 
ANGOA automatickou podporu z předešlých projektů. V současné době je projekt předložen na velkou 
radu v ČT ve skupině Aleny Müllerové. 

Projekt má zajištěnou světovou distribuci od televizní distribuce ARTE Distributions se zamýšlenou MG, a 
záměr spolupráce s českou distribucí Aerofilms.  

Základní problém celého projektu vidím v tom, že byť se jedná o zajímavý projekt, který se spojen s českou 
historií, tak se zcela zjevně jedná o TV dokument. Ve Francii je toto naprosto běžné, nelze vyrábět dva 
druhy dokumentu, buď si vyberete TV nebo kino. Že se jedná o TV doku je jasné z mnoha materiálů 
(výroba ARTE, vstup ČT (televizní spolupráce ARTE-ČT), ARTE Distributions na 52’a 60’ verzi…). Dále 
zamýšlený zájem Cine+, což jsou platforma digitálních TV.  

Zamýšlené zpracování je taktéž – archiv, mluvící hlava, archiv, mluvící hlava….přiložená ukázka je bez 
jakékoliv dramaturgie, mne osobně vůbec nepřesvědčila. Navíc zde vyvěrá otázka, zda-li je vůbec 
alokovaná částka na archivy dostačující. Žadatelka uvádí 1,4mil CZK včetně hudby, ale částka se 
standardně pohybuje mezi 20-30tis/min (ceník NFA a Telexportu ČT) plus Dilia (cca 5tis/min). Celkově 
náklady na archivy tvoří cca ¼ rozpočtu. 

Nedostatek taktéž nacházím v marketingové strategii, která je velmi obecná a nikterak nemluví o tom, jak 
chce oslovit definovaného cílového diváka na českém trhu, který je velmi specifický. A taktéž zdali je 
takovýto dokument vůbec vhodný do kin a ne jen na VOD a TV, tedy proč by jej měl podpořit SFKMG.  

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

Československá pohádka je francouzsko-česká koprodukce. Celkový rozpočet je 5,7 mil CZK, kdy v době 
podání žádosti bylo zafinancováno 52% rozpočtu. 

Francouzská strana – Talweg drží necelých 70% - má automatickou podporu od CNC a Angoa, taktéž MG 
od Arte Distributions a vlastní vklad. Dále čeká na vyjádření Cine+ a v prosinci 2020 bude podávat 
žádost na postprodukci k pařížskému fondu Ile-de-France.  

Česká strana zastoupená Sirius Films má 30%. Žádost k SKFMG je podaná na 800tis, v jednání je ČT 
(300tis inkind, 600tis cash) a vlastní vklad producenta 26tis (0,46%), což je naprosto zanedbatelná 
částka, když si producent + koproducent účtuje částku 550tis a fee s režií a rezervou je 530tis).  

 
Jak již bylo zmíněno výše, částka za archivy dosahuje ¼ rozpočtu, otázkou tedy zůstává, zda-li je to 
dostačují. Ceny za archivy jsou velmi zrádnou položkou.  
 
Do slyšení Rady SFKMG by již žadatelka měla znát výsledky programové rady ČT o vstupu do projektu.  
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3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Francouzská produkce se rozhodla natočit film o jedné z postav české nové vlny. Jistě zajímavý počin, 
který automaticky vedl k oslovení české strany ke koprodukci. Za českou stranu krom tématu by měli 
film reprezentovat offscreen dramaturgyně Ivana Milošević, rešeršista David Čeněk, kameraman Urban 
Arsenjuk a onscreen filmová vědkyně Tereza Czesany Dvořáková. 

Žadatelka doložila zájem o distribuční práva francouzské firmy ARTE Distributions, což je TV distribuce. 
V ČR doložili zájem Aerofilms, ale vzhledem k povaze projektu jako TV dokumentu, se obávám, že pokud 
se tento film v ČR dostane do kin, tak bude jedinou zemí, kde se tak stane. Je spíše vhodný do TV a VOD, 
což deklaruje i zájem Cine+ a pravděpodobně se objeví i na nějakém českém festivalu v zahraničí. Upřímně 
si neumím představit kinodistribuci jinak než filmem umístěným na Aerovodu či dafilms.cz, speciální 
projekce na LFŠ a cílených projekcích pro studenty filmové vědy, popřípadě českých centrech. Povahou i 
navrhovaným zpracováním je to TV snímek, což bohužel dokazuje i nedoložená marketingová studie 
oslovení diváka a zamýšlení propagace filmu. V případě, že film opravdu vstoupí do kinodistribuce, bude 
velmi omezená, a to i ta digitální. ČT zamýšlí vstoupit do projektu tak vysokou částkou, je velmi 
pravděpodobné, že jej bude chtít umístit na ivysílání a to natrvalo.  

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

Sirius Films je produkční společnost producenta a režiséra Václava Kadrnky. K dnešnímu dni mají za sebou 
mezinárodně úspěšné filmy 80 dopisů, Křižáček a dokončují Kadrnkův třetí film Zpráva o záchraně mrtvého.  
Československá pohádka by měla být jejich první mezinárodní koprodukce.  
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Expertní analýza 

 

Název projektu Československá pohádka 

Evidenční číslo projektu 3984-2020 

Název žadatele Sirius Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 10. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že vtěsnat do jednoho 70-minutového střihového dokumentu historii  

česko-slovenské Nové vlny je úkol až příliš ambiciózní. Francouzský režisér a scenárista Christian 

Paigneau k němu ale našel dobrý klíč v osobnosti scenáristy Jana Procházky. Ten byl jednou 

z centrálních osobností nového českého filmu a jeho činnost přesahovala hranice kultury, angažoval se 

také politicky. Nebude se jednat ale pouze o Procházkův portrét, skrze něj se film šikovně dostane ke 

všem zásadním protagonistům Nové vlny. Tento fenomén je navíc celosvětově známý, díla z této doby 

dodnes inspirují filmaře na celém světě. Uvedení na festivalech (reálné je taky Cannes) nebo 

v zahraničních televizích (potvrzena je TV ARTE) může mít vliv i na zakoupení vysílacích práv 

k některým zmiňovaným filmům. V každém případě se bude jednat o významnou propagaci české 

kultury ve světě. V případě francouzského režiséra půjde sice o celovečerní dokumentární debut, 

nicméně má o něm velice jasnou představu, samotnému fenoménu se dlouhodobě věnuje a také 

přiložená ukázka je přesvědčivá. Česká stopa, reprezentovaná vedle producenta ještě kameramanem, 

dramaturgyní a filmovým historikem je dostatečná. Projekt má být koprodukcí mezi Francií a ČR. 

Český žadatel má dostatečné renomé, získal podporu ČT a má také distributora, jenž film uvede 

v českých kinech. Majoritní francouzský producent má na svém kontě řadu televizních dokumentů, 

financování na jeho straně je dobře zajištěno. Z hlediska minoritních koprodukcí se jedná o specifický 

projekt, jehož subjekt je čistě domácí, český respektive česko-slovenský. Český koproducent v tomto 

případě nemusí hledat žádné zástupné důvody, jak ho obhájit a proč by mohl být významný a zajímavý 

i pro domácí publikum. Požadovaná podpora SFK není vysoká a bude víc než efektivně zhodnocena. 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto 

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Projekt chce připomenout a zmapovat česko-slovenskou Novou vlnu, filmový fenomén 60.let, jenž 

obdivoval celý svět. Na první pohled by se mohlo zdát, že vtěsnat do jednoho 70-minutového 

střihového dokumentu několik let s desítkami filmů a řadou tvůrců v kombinaci s překotnými politickými 

a historickými událostmi té doby je úkol až příliš ambiciózní. Francouzský režisér a scenárista 

Christian Paigneau k němu ale našel dobrý klíč v osobnosti scenáristy Jana Procházky. Ten byl 

jednou z centrálních osobností nového českého filmu a jeho činnost přesahovala hranice kultury, 

angažoval se také politicky. Nebude se jednat ale o Procházkův portrét, i když jedním z vypovídajících 

pamětníků bude i jeho dcera Iva Procházková. Skrze Procházku se film šikovně dostane ke všem 

zásadním protagonistům Nové vlny, včetně Chytilové, Němce, Formana nebo Jiřího Menzela. Autor 

svůj koncept přesvědčivě demonstruje v přiloženém treatmentu a také v poskytnuté střihové ukázce. 

Snad jediné, co by se projektu dalo vytknout, je že zatím počítá jen s omezeným počtem živých 

protagonistů. Faktem ale je, že přímých pamětníků – režisérů - už moc není. Našli by se ale jiní, 

například kameramani (Šofr, Szomolányi…). Výsledný sestřih by pak mohl být ještě dynamičtější. 

Z hlediska minoritních koprodukcí se však jedná o specifický projekt, jehož subjekt je čistě domácí, 

český respektive česko-slovenský. Minoritní koproducent v tomto případě nemusí hledat žádné 

zástupné důvody, jak ho obhájit a proč by mohl být významný a zajímavý i pro domácí publikum.  

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

 

Jedná se o autorský dokument Francouze Christiana Paigneaua. Ten byl dosud činný spíše jako 

scenárista, jako režisér má dle přiloženého CV na svém kontě zatím pouze jeden krátký film, takže 

projekt by měl být jeho celovečerním dokumentárním debutem. Nicméně má o něm velice jasnou 

představu, samotnému fenoménu se dlouhodobě věnuje a o jeho režisérských kvalitách vypovídá také 

velice působivá obrazová montáž, ve které kombinuje scény z filmů Nové vlny s dokumentárními 

archivními záběry ze sovětské okupace. Také další francouzští členové štábu patří spíše k mladší 

generaci, mají ale už profesionální zkušenosti. Českou stopu v projektu reprezentuje kameraman 

Urban Arzenjuk. I pro něho se bude jednat o celovečerní debut, má ale na svém kontě středometrážní 

autorský dokument o režisérovi Františkovi Čápovi, kterého lze v jistém smyslu považovat za jednoho 

z předchůdců české Nové vlny, takže jeho výběr má logiku. Projekt je dále zaštítěn zkušenou českou 

dramaturgyní Ivanou Pauerovou-Miloševič a filmovým historikem Davidem Čeňkem. Vzhledem 

k tomu, že samotné téma je české respektive česko-slovenské, je domácí zastoupení víc než 

dostatečné. 

 

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

znaků) 

 

Jedná se sice o český respektive česko-slovenský fenomén, který je ale celosvětově známý. Filmy 

české Nové vlny dodnes inspirují filmaře na celém světě. Poučné a stále aktuální jsou i historické a 

politické okolnosti a události kolem umlčení hlasu svobody, který Nová vlna reprezentovala. Uvedení 

takovéhoto dokumentu v zahraniční televizi (ARTE) může být často spojeno i s uvedením některého 

ze zmiňovaných hraných filmů, takže může mít i komerční aspekt. Francouzská strana dokonce počítá 
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s uvedením projektu v Cannes v sekci Cannes Classics, což není nereálné. V každém případě se 

bude jednat o významnou propagaci české kultury ve světě. Film může být zároveň poučný a 

zajímavý i pro domácí tvůrce a publikum. O tom svědčí i zájem českého distributora.    

 

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

1000 znaků) 

 

Žadatelem je produkční společnost Sirius Films režiséra Václava Kadrnky, která má na svém kontě 

zatím především jeho mezinárodně úspěšné autorské snímky 80 dopisů a Křižáček. Film má být 

koprodukcí mezi Francií a ČR v rozumném poměru 70:30%. Majoritní francouzský producent má na 

svém kontě řadu televizních dokumentů, financování na jeho straně je dobře zajištěno z několika 

fondů. Koproducentem bude veřejnoprávní televize ARTE (smlouva přiložena). Ta se che ujmout také 

mezinárodní distribuce, což je pro projekt, jenž má jasnou distribuční i mezinárodní strategii, přínosné. 

ARTE chce 2 verze, 50 a 60 min., záměrem autora je také mít 70 min distribuční verzi pro kina.  

Český žadatel má potvrzeného domácího distributora s MG 131 200 Kč (LOI přiloženo) a také Českou 

televizi s věcným i finančním plněním (dohromady 900 000 Kč). Podpora SFK ve výši 800 000 Kč 

tvořící 14% rozpočtu je akceptovatelná.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Všechno jednou skončí 

Evidenční číslo projektu 4053-2020 

Název žadatele In Film Praha s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 20.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Producent předkládá žádost o dotaci pro natočení celovečerního hraného filmu; záměrem producenta je 

podílet se coby minoritní partner na chorvatsko-slovinsko-makedonsko-české koprodukci. Scénář k projektu 

tematizuje problém korupce ve společnosti; korupci pojednává jako nástroj, prostřednictvím něhož vlivné 

osobnosti s politickými vazbami zneužívají společenský systém ve prospěch uplatnění takřka neomezené 

moci za účelem kumulace osobního bohatství a moci. Na cestě za těmito osobními cíli jsou pak tito jedinci 

schopni čehokoliv, včetně vraždění. Chorvatské drama situované do současnosti, ve kterém nevystupují 

žádné kladné postavy, lze označit za nadčasové, neboť reprezentuje narativ, který se v politické realitě již 

mnohokrát opakoval (v posledních letech jej lze sledovat rovněž na Slovensku či v České republice). Motiv 

milostného příběhu, který vede k psychologické proměně jedné z hlavních figur, není podle autorky tohoto 

posudku zatím – v rámci předloženého scénáře – dostatečně propracován. 

 

    Režisérem filmu je mezinárodně uznávaný chorvatský tvůrce, který filmový obor vystudoval v  České 

republice. Jeho osobu lze vnímat coby záruku kvalitního uměleckého zpracování. Tento předpoklad se 

zakládá rovněž na kvalitě předložené režijní explikace. 

 

     Předložený aproximativní rozpočet projektu je profesionálně zpracovaný. Lze konstatovat, že tento 

rozpočet vychází z potřeb a nároků projektu; jeho celková výše není vysoká. Jednotlivé položky však byly 

uvedeny v paušálech, navíc bez komentářů, které by jednotlivé položky blíže odůvodnily. Předložený 

finanční plán je vícezdrojový. Z velké části je založen na veřejných dotačních zdrojích všech zúčastněných 

koproducentů. Taková finanční strategie pak odpovídá charakteru předloženého projektu, který lze označit 

za kulturně náročný. Finanční plán je dosažitelný. 

 

     Do představené čtyřstranné koprodukce česká strana přináší umělecký přínos přiměřený podílu české 

strany na koprodukčním projektu. Rovněž požadovaná dotace od SFK je odůvodněná. 

 

 

    Také byla předložena propracovaná představa o distribuční strategii, která je založena na předchozích 

zkušenostech. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     Žadatel předložil všechny předepsané přílohy včetně avizovaných deal memo o budoucích 

koprodukčních vztazích. Rovněž autorská práva jsou v pořádku; jsou uzavřena na celou dobu autorsko-

právní ochrany. Předložené přílohy umožňují udělat si dobrou představu o charakteru budoucího díla; na 

jejich základě lze rovněž usuzovat k předpokládaným distribučním možnostem plánovaného projektu. 

Naopak pouze poměrné kusé informace byly poskytnuty o tvůrcích obsazených do hlavních tvůrčích 

profesí; např. informace o dramaturgovi zcela chybí. Rovněž nebyly poskytnuty informace k hlavním 

hereckým představitelům. Předložený rozpočet nebyl komentován; částky byly uvedeny výhradně 

v paušálech. Nebyl doložen finanční vklad producenta In Film Praha s.r.o. 

  

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

     Předložený aproximativní rozpočet je profesionálně sestaven; jeho celková výše není vysoká. Jednotlivé 

položky jsou však uváděny výhradně v paušálních částkách bez komentáře. Proto není možné rozpočet 

důsledněji zhodnotit. I tak lze však zkonstatovat, že paušální částky pro koproducenty projektu jsou  

vzhledem k podílu koproducentů k celkovému rozpočtu a jejich účasti při výrobě projektu nepřiměřeně 

vysoké. K tomu, aby mohla být akceptována v uvedené výši, by bylo třeba poskytnout odůvodňující 

komentář. 

 

     Předložený finanční plán je vícezdrojový. Podle autorky tohoto posudku je reálně dosažitelný. V tuto 

chvíli je zabezpečen z 52,19% (v zádosti je uvedeno 56,71 %). Další zafinancování by mělo být hrazeno 

z veřejných zdrojů ze stran zbylých koprodukčních partnerů, kteří se na projektu podílí přiměřeným 

uměleckým vkladem. Hlavní producent počítá se zdroji získanými prostřednictvím Euromages. Charakter 

projektu umožňuje vysoký podíl veřejných zdrojů. Výše požadované podpory je s  ohledem na celkové 

náklady projektu obhajitelná a přiměřená. 

 

 

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

     Producentská strategie je promyšlená; odpovídá charakteru projektu a stylu práce angažovaného 

režiséra. Hotový projekt by měl být na trh uveden prostřednictvím distribuční společnosti Latido Films, která 

distribuovala rovněž předchozí úspěšný film producenta a je zárukou široké exploatace filmu. Zatím se však 

jedná pouze o předběžný záměr; potvrzení o domluvě na distribuční spolupráci předloženo nebylo. 

     Podmínky budoucích koprodukčních smluv budou uzavřeny jako obvyklé; tzn. distribuční práva zůstávají 

na území producentů, resp. koproducentů, další dělení práv bude odvislé od vlastního reálného podílu 

koproducentů. Dále producent plánuje snímek uvést na některém z „áčkových“ festivalů ; producent očekává 

festivalový úspěch (jeho očekávání se opírají o úspěšná přijetí předchozí tvorby režiséra) 

 

     V Česku je plánována kompletní zvuková postprodukce, kterou zajišťuje společnost Soundsquare. 

V jednání je účast mistra zvuku Pavla Rejholce, předpokládá se rovněž účast českého SFX maskéra pro 

akční scény. 
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     Předložená marketingová strategie odpovídá potenciálu projektu. Časový harmonogram počítá s 

přidělením dotací od národních fondů koproducentů. Dalším předpokládaným zdrojem je fond Eurimages.   

 

     Producent počítá s natáčením již od září 2021; na postprodukci je vyhrazeno deset měsíců. Časový plán 

je zvládnutelný, byť nezahrnuje rezervy. 

 

 

 

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

     Společnost In Film Praha s.r.o. je zavedenou produkční společností; roku 1993 ji založil Rudolf 

Biermann.  Za dobu jejího působení ve filmovém průmyslu vyprodukovala celou řadu oceněných filmů 

renomovaných tvůrců. Spolupráce s chorvatským majoritním producentem a etablovaným režisérem 

znamená žádoucí pokračování a prohloubení již prověřených koprodukčních vztahů. Kredit žadatele je 

vysoký. Není pochyb o úspěšném završení koprodukční spolupráce. 
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1 Expertní analýza 
 

Název projektu Všechno jednou skončí 

Evidenční číslo projektu 4053-2020 
Název žadatele In Film 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Skupa 

Datum vyhotovení 19. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Drama z chorvatské současnosti se soustřeďuje na „boj“ právníka s mocným oligarchou, kterému dotyčný 

nejdříve sám sloužil. Cestou za spravedlností musí překonávat své osobní překážky i ty, které mu kladou 

osoby propojené s korupčním systémem. 

 

Téma, které samo o sobě není nikterak nové ani originální, je zpracováno zručně. Scénář se odvíjí v duchu 

klasického vyprávění, v němž se hrdinův „boj“ za vyšší cíle prolíná s rozvíjením jeho soukromého milostného 

vztahu. Ve vesměs realisticky působícím příběhu vynikne nejvíce právě tento pár, v němž ženská hrdinka 

pohání vývoj dopředu. Naopak titulní antagonista vnáší do scénáře poněkud exploatační nádech – coby 

reprezentant „mocných“ je pojat vcelku jednostranně jako kompilát všech možných nectností. 

 

Univerzální a stále aktuální otázky, které scénář reflektuje, a také kvalitní personální zajištění projektu dávají 

šanci na vznik úspěšného filmu, jenž by mohl vzbudit pozornost i na festivalové scéně. Česká účast je na 

tomto projektu spíše okrajová (společnost In Film figuruje v roli jednoho ze tří koproducentů, u filmových 

profesí jde o obsazení pozice mistra zvuku nebo o v Česku plánovanou zvukovou postprodukci). 

 

Po zvážení všech pro i proti doporučuji projektu udělit podporu. Přesto by bylo ze strany žadatele vhodné 

ujasnit některé záležitosti, týkající se producentského záměru (podrobněji viz dále).  

 

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) 

 

Scénář Rajka Grliće a Anta Tomiće, který je zasazen do chorvatské současnosti, nahlíží do zákulisí vyšších 

pater moci a reflektuje zkorumpovanost politického systému. Titulní hrdina Maks se rozhodne vzdorovat 

mafiánskému oligarchovi Horvatovi, kterému předtím sloužil a kterého soud omilostní, přestože se dopustil 

vraždy. V cestě za spravedlností pak musí Maks zdolávat řadu vnitřních i vnějších překážek. 

 

Téma, které není samo o sobě nijak objevné ani originální, zůstává stále aktuální a scenáristé ho dovedli 

umně zpracovat. Základní situaci popsanou výše rozvíjí skrze postupné rozplétání vztahů a odtajňování 

informací. Paralelně s „bojem“ proti Horvatovi je v duchu klasického vyprávění rozvíjena milostná linie mezi 

Maksem a Ninou, jež mu v tomto „boji“ stojí po boku. Právě tuto postavu a její poměrně aktivní roli lze ve 

scénáři ocenit – je to právě ženská figura, která titulnímu hrdinovi nastavuje zrcadlo a podněcuje ho k 

dalším krokům. 

 

Naopak postava Horvata vyznívá značně jednostranně a dodává příběhu poněkud exploatační nádech. 

Horvat působí jako kompilát všech možných nešvarů a klišé v reprezentaci „mocných“ (okatý kontrast 

mediální a soukromé tváře, prezentace nabubřelého luxusu či přitažlivá milenka, místy připomínající 

karikaturu). Na rozdíl od jiných stěžejních postav jde o „statickou“ figuru, která se nikam nevyvíjí, jen svými 

činy dál a dál stvrzuje svou „prohnilost“. Jisté otazníky vyvolává i důvod Maksovy náhlé proměny – ve 

scénáři je tento fakt sice postupně vysvětlován, avšak mohl by být motivačně více prohlouben. 

 

Stylové zpracování bohužel nelze příliš posoudit, neboť nebylo detailněji specifikováno – režisér se k němu 

vyjadřuje jen stručně v jednom z odstavců ve své explikaci. 

 

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

 

Rajko Grlić, který je režisérem a spoluautorem scénáře, patří k nejvýznamnějším představitelům chorvatské 

kinematografie. Nutno také dodat, že v porovnání s dalšími představiteli z někdejší tzv. pražské školy si i 

jeho novější tvorba udržuje solidní mezinárodní renomé. Tvůrčí tým, jímž se režisér obklopil, sestává téměř 

kompletně z filmařů ze zemí bývalé Jugoslávie. Jde o zkušené profesionály, kteří mají s režisérem dřívější 

pracovní zkušenosti. 

 

Česká stopa se nijak neodráží v příběhu a ani výrazněji nezasahuje do tvůrčích profesí ve štábu. 

Společnost IN FILM figuruje v roli jednoho ze tří koproducentů. V rámci základního štábu zajišťuje česká 

strana pouze profesi mistra zvuku (P. Rejholec), do Česka je plánovaná zvuková postprodukce a v plánu je 

také angažmá českého SFX maskéra. Celé natáčení proběhne v Chorvatsku. 
 

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

 

Projekt má slibný mezinárodní přesah minimálně ve dvou ohledech. Kromě osobnosti uznávaného režiséra 

jde o samotné téma filmu, které vyznívá do velké míry univerzálně. Může být dobře srozumitelné nejen v 

chorvatském či post-jugoslávském prostředí, ale i mnohde jinde (české prostředí nevyjímaje). Ačkoli scénář 

ani přílohy žádosti nenasvědčují, že by šlo o projekt, který by do evropské tvorby vnesl nějaké zásadní 

umělecké inovace, v kontextu současného stavu společnosti a jejích aktuálních problémů má jistě svou 

výpovědní relevanci. 

 

Účast na významnějších mezinárodních filmových festivalech, s níž se dle producentské explikace počítá, 

není v tomto případě vyloučena. 

 

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

 

Českou stranu v mezinárodním projektu (Chorvatsko – Slovinsko – Makedonie – Česko) reprezentuje 

zkušená společnost IN FILM Rudolfa Biermanna. Výhodu v tomto konkrétním případě představuje 

návaznost na již dřívější spolupráci s majoritní chorvatskou produkcí Interfilm na Grlićově filmu Ústava, 

který zaznamenal i mezinárodní ohlas. 
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Z hlediska rozpočtu a produkční záštity se projekt jeví jako realizovatelný. V době podání žádosti měl již 

nadpoloviční finanční zajištění, s ohledem na strategie uvedené v producentském záměru je výhodou i 

(patrně již) předjednaná spolupráce s mezinárodním sales agentem Latido Films. 

 

Žádost mohla obsahovat více informací k zamýšlenému stylovému ztvárnění filmu. V některých bodech 

mohl být lépe zpracován i producentský záměr, v němž například absentují konkrétní informace o lokacích 

a v němž by také bylo vhodné specifikovat některé položky rozpočtu. 

 

Například právě na úpravy lokací je v rozpočtu vyčleněna částka 866 530 Kč. Identická částka se uvádí 

také v případě nájmu lokací. Podobně zdvojená paušální částka se objevuje i u položky kostýmní návrhář a 

kostymérky (207 967 Kč). U výtvarníka jde o částku 346 612 Kč – v žádosti a přílohách se však o výpravě 

ani výtvarném pojetí nedozvídáme nic konkrétního. Podobně je tomu u poplatků za trhy projektů, 

workshopy, festivaly (rozpočtováno 207 967 Kč v rámci vývoje)... 

 

Je dost možné, že některé z položek rozpočtu jsou předběžné nebo že v určitých kategoriích prozatím není 

jasno (konec vývoje projektu je ostatně naplánován na leden 2021). Domnívám se však, že tyto záležitosti 

by měly být alespoň zmíněny v producentském záměru. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zoufalky 

Evidenční číslo projektu 4054-2020 

Název žadatele 8Heads Productions 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu. 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Štern 

Datum vyhotovení 21.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Tři kamarádky Sarmite, Svetu a Katrinu spojuje to, že patří v dětském kolektivu na okraj. V prostředí 

dospívajících dívek a chlapců vládnou peníze, oblečení, fyzická krása  u dívek a fyzická síla u chlapců. 

Podle těchto kritérií je rozvrstven svět dospívající mládeže na škole, která je jejich hlavním světem. Tři 

kamarádky se rozhodnou prokletí těchto hodnot prolomit a uspět, i když danými hodnotami zrovna 

neoplývají. Dají si za cíl, že na školní ples půjdou s nejprestižnějšími (nejvíc cool) kluky ze třídy.  

Plány jim ale příliš nevycházejí, pokusy o upoutání pozornosti u svých vysněných chlapců končí 

katastrofálně. Mezitím však Sarmite upoutá svým autentickým chováním nejprestižnější dívku krasavici Ievu. 

Ta Sarmite přizve do svého světa, zve jí na akce a večírky a Sarmite poznává svět "oblíbených". Dokonce i 

Maris, kterého Sarmit tajně obdivuje a který se k ní dosud choval hnusně, se najednou začíná chovat 

normálně.   

Jenže svět oblíbenců se ukáže falešný a Sarmite rychle prokoukne jeho pozlátko. Zjistí, že za maskami 

sebevědomých oblíbenců se často skrývá nejistý a zraněný člověk. Sarmite ztrácí před tímto světem 

respekt. Začnou jí chybět její původní kamarádky. Na večírku mládežnických celebrit zjistí, že tento svět ani 

moc nechce, odstrčí překvapeného Marise, s nímž se líbala, a z večírku uteče. 

Omluví se svým původním kamarádkám, vyřídí si resty ve škole, aby nepropadla, a jdou společně s 

kamarádkami na školní ples. Je jim jedno, že žádná nejde na ples se svým klukem, jdou tam samy za sebe. 

Posměch ostatních, hlavně Marise, se od nich odráží jako od zdi. Když začnou hrát oblíbenou píseň Sarmite 

od Mandy Lane, všechny tři začnou tancovat a postupně se k nim přidávají další - krásná Ieva a její 

kamarádky, Gints, učitelé. Nečeká nás ovšem žádný přehnaný happyend, dozvídáme se, že Sarmite trpěla 

ještě dlouho po tom problémy s příjmem potravy. Vidíme dospělou Sarmite, herečka na podiu pozve 

režisérku představení Sarmite na scénu, dospělá Sveta a Katrine se k ní připojují, v hledišti se rodiče 

Sarmite hrdě dívají na svojí dceru. 

 

Silnou stránkou projektu je realistické zobrazení světa dospívající mládeže s použitím vizuálně zajímavých 

prvků (viz ukázka) a fantasijních momentů. Vyprávění balancuje na hraně vysoké stylizace, kterým se brání 

případné klišovitosti a banalitě scén. Oceňuji odvahu s realistickým obsazením hlavní postavy. Sympatická 

je rovněž snaha vyhnout se kýčovitým scénám tak typickým pro tento žánr.  

 

Slabší stránkou projektu je, že se nepodařilo vybudovat jasný příběh založený na silném konfliktu, který by 

donutil postavy jednat, odkrýt se nám a podrobil je větším zkouškám. Takto je to spíše série jednotlivých 

lapálií ze života dospívající dívky, které jen nejasně naznačují cestu, kterou urazila a její proměnu.  

 

Nicméně projekt se zdá zajímavý, ukázka je vizuálně i způsobem vyprávění zajímavá a originální, a proto 
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doporučuji udělení podpory.  

 

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) 

 

Čtrnáctiletá hrdinka filmu Sarmite řeší v citlivé době svého dospívání celou řadu věcí. V prvé řadě školu, 

svůj vztah k třídní učitelce, ke svým povinnostem ve škole. Chce být herečkou, předměty ve škola považuje 

za nepodstatné pro svojí budoucnost, má tudíž problémy se školou jako s institucí. Dalším problémem je 

postavení outsidera mezi svými vrstevníky. To je dané tím, že je obtloustlá a nepříliš atraktivní, takže je 

předmětem posměchu a přehlížení od tzv. "oblíbených", kteří tvoří elitu jejich společenství. Potíže má i se 

svými rodiči, kteří jsou poněkud výstřední a dost zaměření na sebe.  

 

Jinými slovy hrdinka ve scénáři prožívá patálie dospívající dívky, ale nepodařilo se mi v tom vyprávění 

identifikovat nějaký příběh. Jde spíš o kladení jednotlivých obrazů a situací ilustrujících Sarmitiny patálie. 

Sarmite nachází spojence ve svém outsiderství v kamarádkách, s nimiž uzavře spojenectví k překonání 

jejich vyloučenosti. To se však nedaří. Pak si jí všimne prestižní kráska, jedna z elity "oblíbených" a začne 

se s ní přátelit. Sarmite nahlédne svět z pozice elity a zjistí, že vlastně o nic nepřicházela. Lidé v něm jsou 
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stejně zranění a osamocení, jenom to lépe skrývají za elitářskou fasádu.  

 

Filmů s tématem dospívání jsou stovky a vyprávění hrozí, že se stane pouhým klišé. Jsou různé cesty, jak 

tomu zabránit. V referenčním filmu "10 důvodů, proč tě nenávidím" uvedeném v explikaci se nebezpečí klišé 

vyhnuli velkou vtipností scén, i když závěr filmu pak spadne do povinného už nevtipného happyendu. V 

našem případě se autorka scénáře rovněž snaží odrazit banalitu a klišovitost příběhu přidáním fantazijních 

scén, které přece jenom přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Rovněž se vyhne kýčovitému happyendu a 

shodí závěrečný tanec na školním plese, v němž se všichni šťastně propojí, komentářem mimo obraz, což 

je sympatické.  

 

Uvedená ukázka z filmu dostatečně ilustruje tón, vizualitu, vedení herců a způsob filmového vyprávění. Film 

je na hranici ulítlé komedie, scény jsou spíše podivné než vtipné. Oceňuji obsazení hlavní postavy 

skutečnou baculkou, tím dostává film reálnou nekýčovitou podstatu. Myslím, že jde o poctivou a svým 

způsobem odvážnou filmovou výpověď o světě dospívání.    

 

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

Režisérka a autorka scénáře Marta Martinsone je nadějná začínající režisérka. Má za sebou několik 

kratších filmů oceněných na různých festivalech. Producentem filmu je zkušený Guntis Trekteris, který má 

za sebou produkci mnoha hraných a dokumentárních filmů. Kameraman Aigars Sermukss natočil tři hrané 

filmy a řadu dokumentů. Měly by být začínající režisérce při natáčení dostatečnou oporou. Hudbu, zvuk a 

masky zajišťuje česká část projektu, což je významný umělecký vklad minoritního koproducenta do 

projektu.   

Personální zabezpečení filmu stojí na začínající byť nadějné režisérce, za sebe bych si kladl otázku, zda je 

tento štáb schopen úspěšně realizovat film dle uvedených záměrů. Ukázka z filmu nás v této nejistoty 

vyvádí, je velmi zdařilá. 

 

 

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

Přínos pro českou nebo evropskou kinematografii nevidím, filmů o dospívající mládeži je spousta a často 

jsou velmi podařené. Na projektu nevidím nic, co by nějak tyto filmy předčilo. 
 

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

znaků) 

Informace uvedené v projektu jsou úplné a pro mne srozumitelné. Většina filmu je už natočená, producent 

potřebuje finance na postprodukci. 87% rozpočtu je už finančně zajištěno. Projekt je realizovatelný v rámci 

daného rozpočtu. Žadatel je schopen projekt dle svého záměru zrealizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Zoufalky 

Evidenční číslo projektu 4054-2020 

Název žadatele 8Heads Production 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného a 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lukáš Gregor 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel se uchází o finanční podporu na fázi postprodukce celovečerního filmu Zoufalky lotyšské režisérky 

Marty Eliny Martinsone. Právě postprodukce se opírá především o českou “stranu”. Projekt je nyní už 

natočený, žádost obsahuje i ukázku, nicméně si je možné přečíst kompletní scénář a vyhodnotit a porovnat 

literaturu s převedením do filmového tvaru (byť ne zcela finálního). Podporu ze strany SFK si projekt 

zaslouží, jde o sympaticky diváckou, nikterak však lacině podbízivou výpověď o mládí (především) pro 

mladé. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Mám za to, že v aktuální situace není zrovna konstruktivní řešit scénář, když film jako takový je 

dotočen. (Neznamená to, že by však měl neduhy, s nimiž by se nyní mělo polemizovat, řešit je.) 

Ostatně, dle dostupných informací, Zoufalky měly už z minulých výzev velmi příznivé přijetí, na finance 

však nikdy nedosáhly. Nevím, zda bude možné v plné výši, přesto se mi tento projekt zdá opravdu 

jako vhodný na to, aby pro postprodukci SFK finanční pomoc vyčleněil. 

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

 

Projekt je zcela “podchycen”, za českou stranu jej zastupuje 8Heads Production.  

 

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

Ačkoliv by mohl někdo poznamenat, že jde spíše jen o obyčejný “teen” film, volba jeho způsobu 

komunikace, propojení reality s imaginací, jeho hravost i zasazení příběhu jako takového působí velmi 

svěže a invenčně. Rozhodně navíc bez ohraničení jen na tuzemskou kinematografii. 

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

znaků) 

− žádost je zcela v pořádku, rozpočet reflektuje proběhlé práce, ale také pochopitelně počítá s 

odhadem/ohodnocením fáze, která je teprve před tvůrci. Nemám připomínek. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Zoufalky 

Evidenční číslo projektu 4054-2020 

Název žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy MgA. Michal Kráčmer 

Datum vyhotovení 22.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Producentka předkládá žádost o podporu minority filmu Zoufalky již potřetí. Jedná se podle popisu i poslané 
ukázky o klasickou komedii ze školního prostředí. Projekt je již natočen a žádost je de facto na udělání 
postprodukce v ČR. 
 
Silné stránky: 
1/ funkční žánrový film – komedie 
2/ lokální komerční potenciál 
3/ pěkně zpracované komerční dílo 
 
Slabé stránky: 
1/ čistě komerční film 
2/ není to film pro teenagery 
3/ koprodukce českému producentovi nepřinese žádný bonus v podobě nových kontaktů nebo know-how 
4/ velmi malý distribuční potenciál v ČR 
5/ mizivý potenciál na distribuci mimo baltské země 
6/ malý festivalový potenciál 
 
Projekt je již natočen, a tak se jedná o případnou podporu v postprodukci. Sice chápu žadatelku, že by ráda 
vrátila lotyšskému koproducentovi minoritní koprodukci, jelikož on získal podporu na český majoritní film 
Smečka, který premiéroval v létě tohoto roku, ale bohužel podle mého soudu nesplňuje tento projekt cíle 
výzvy na minoritní koprodukce. A to ani jeden. Primárně z těchto důvodů nedoporučuji k podpoře. 

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

 
Hodnocená kritéria  
 

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

Žádost je pěkně zpracována, obsahuje všechny potřebné podklady a umožnily mi se kvalifikovaně 
rozhodnout. 

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

Rozpočet: 
Lotyšské filmy jsou obecně o něco levnější než české. Cenová hladina je o něco nižší. A tedy i takto nízký 
rozpočet (cca 17 000 000 Kč) je naprosto v pořádku. Ostatně to dokazuje i přiložená ukázka, protože film je 
kvalitně natočen i za takto malé peníze. Na české poměry je rozpočet velmi malý na takový typ filmu 
(dobová komedie by stála cca 30 000 000 Kč). 
 
Finanční plán: 
Všechny zdroje jsou pokryty až na případnou podporu SFKMG. Zdroje jsou doloženy LOIs nebo smlouvami. 
Už z financování je jasné, že se jedná o komerční film, jelikož v Lotyšsku je velmi nevídané, aby lotyšská 
televize do filmu investovala tak velkou sumu (i když pro ČR je to spíše symbolická suma). 

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

Lotyšská producentská strategie je naprosto jasná a dobře zvolená. Lotyšsko je tak malá země a trh, že i 
komerční filmy dostávají standardně selektivní podporu od Lotyšského národního filmového centra. 
Nicméně, kde projekt naráží je právě počítaná koprodukce s ČR. Ta bohužel vypadá docela uměle, protože 
z předložených materiálů není patrné, že by projekt splňoval cíle výzvy dané Radou SFKMG pro minority.  
 
Film není ani originální ve svém námětu nebo provedení, není tak ani společensky nebo umělecky 
progresivní, jen je žánrový, protože se jedná o komedii. Českému producentovi nikterak nepomůže na 
mezinárodním poli, protože nemá prakticky žádný distribuční potenciál mimo baltské země a to ani v ČR, i 
kdyby se nadubboval. Koprodukční vztahy také nejsou pro žadatelku nové, protože s lotyšským 
producentem již aktivně spolupracuje. Podíl českých kreativců je sice docela dobrý, ale negativa výše 
zmíněného nevyváží. Bohužel. 
 
Navíc mi ani film nepřijde, že by primárně mířil na teenagery, protože retro rozhodně není mainstream, jak 
to žadatelka popisuje. Marvelovkám tak opravdu konkurovat nemůže. Film na mě spíše působí, že je určen 
dnešním třicátníkům nebo čtyřicátníkům, kteří mohou zavzpomínat na konec devadesátých let, nicméně jen 
v pobaltských zemích, protože architektura filmu jasně říká, že nejsme v ČR. Autor této analýzy si již konec 
devadesátých let docela dobře pamatuje a stylizace ve filmu spíše působí jako stylizace konce 
československých 80. let. Tím pádem je i distribuční strategie v ČR nereálná a nezachrání ji ani dubbing do 
češtiny nebo promo pomocí Total filmu (což opravdu není unikátní a využívají ho malé i velké filmy s velmi 
rozličnými výsledky). Nedokážu si představit, že tento film osloví teenagery v ČR.  
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Film je ale jinak vcelku pěkně natočen a vypadá, že může být i vtipný (soudím z přiložené ukázky). Nicméně 
film je naprosto komerčního charakteru. V pobaltských zemích bude jistě úspěšný, ale české diváky zřejmě 
neosloví. Mimo Pobaltí je šance na distribuci opravdu minimální a premiéra v Berlíně mi přijde jako ze říše 
snů. Film působí jako vyloženě nefestivalový. A příběhem je naprosto obyčejný, takže ani pro něj nevidím 
mezinárodní distribuční potenciál. Bohužel. 
  

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

Producentka má naprosto postačující zkušenosti k úspěšnému zvládnutí projektu. Má za sebou již několik 
minoritních i majoritních mezinárodních koprodukcí. Není pochyb o tom, že by zvládla úspěšně i tento 
projekt. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Horia 

Evidenční číslo projektu 4058-2020 

Název žadatele B3F dev. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivo Mathé 

Datum vyhotovení 5.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Předložená žádost – dle podkladů opětovně (avšak nelze ověřit, kdy a za jakých podmínek, 
do jaké výzvy, byla dřív neúspěšně podána) – se týká podpory třístranné koprodukce 
(subjekty z Rumunska – majoritní, ze Srbska a České republiky minoritní) celovečerního (90 
min.) hraného filmu. 
 
Podíl žadatele by měl dle Popisu znamenat 24 % (rumunských zdrojů 59 %, srbských 17 %) 
podílu na nákladech projektu, čemuž však ne zcela přesně odpovídají údaje ve Finančním 
plánu (detaily viz níže). 
 
Celkový rozpočet projektu činí odpovídající (s vědomím nižších výrobních nákladů 
v Rumunsku, kde bude většinově natáčení realizováno) sumu 19 193 493 Kč, požadovaná 
podpora Fondu dosahuje částku 3 105 000 Kč (16,18 % podílu plnění na celkových 
nákladech projektu). 
 

Žadatel zmiňuje reakci na jakési „výtky“ a „doporučení“ Fondu k předchozí žádosti, ale zřejmě 
se žádné netýkaly ekonomické stránky projektu. 
 
Vzhledem k deklarovanému zájmu žadatele o osobní prezentaci projektu lze očekávat i 
vysvětlení aktuálních drobných dotazů – viz níže. S vědomím umožnění takovéhoto kroku lze 
udělení podpory doporučit.  
 

Udělení podpory Doporučuji 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

 
Rekordní množství příloh přehlednosti žádosti nepřidává, ale lze pochopit snahu žadatele o  
vyčerpávající úplnost (často jde o původní znění dokumentu a k tomu český překlad)  
podkladů.  
 
Scénář filmu Horia je spíše road-movie, příběhem sotva osmnáctiletého chlapce. Štáb se tak  
vyhne obsazení příliš mladého představitele hlavní role a vlastní realizace může proběhnout  
hladce ve standardu „low-cost“ projektu, ač co se týče cestovních nákladů velmi náročném. 
 
Český koproducent se bude podílet na zvukové stránce filmu, český má být umělecký  
maskér a mezi účinkujícími má být soubor La Putyka. 
 
Termínové údaje v Žádosti se shodují s daty v Realizačním harmonogramu, včetně prvního  
FD dne 5.5.2021 a premiéry dne 31.1.2022. 
 

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

 
Rozpočet je racionální, zřejmě nenabízí příliš velký prostor pro další úspory. Zajímavý je  
objem pol. 04-01 režisér ve výši necelých 250 000 Kč (zřejmě včetně vývoje) v porovnání s  
ostatními (vyššími) honoráři členů tvůrčího štábu (vč. pol. 03-01 a pol. 03-02 producenti).  
K té je však třeba podotknout, že pol. 31-04 Production fee vykazuje korektně nulu. 
 
Jak již výše naznačeno, k nejvyšším složkám rozpočtu musí patřit agregovaná pol. 23  
ubytování, diety, cestovné.  
 
Finanční plán vykazuje přirozenou diverzifikaci – při třístranné koprodukci logickou a  
nezbytnou – zdrojů, zčásti potvrzených, z větší části však teprve očekávaných.  
 
Ačkoli v Popisu projektu žadatel uvádí „český podíl“ ve výši 24 %, údaje ve Finančním plánu  
tomu neodpovídají. Součet podílů položek 1., 7. a 6. dosahuje sotva 20 % (19,8 %) podílu na  
celkových nákladech projektu. 
 

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

 
V rámci vývoje zřejmě absolvovali koproducenti několik zahraničních i domácích workshopů,  
pitchingů a konzultací (včetně oceněních na některých), žadatel jich uvádí devět. 
 
Jako hlavní cílovou skupinu označuje interval 20 až 35 let (především z městských oblastí) s  
řadou podskupin různého věku a dalším demografickým dělením. 
 
Marketingové kampaně se přirozeně budou lišit – nikoli časově – podle domicilu  
koproducenta. 
 
Žadatel považuje film Horia za „festivalový snímek“, a proto počítá se světovou premiérou 
na některém z prestižních mezinárodních festivalů (a hned několik notoricky opakovaných  
příkladů uvádí). Ovšem neopomíjí ani „národní festivaly“, v České republice jmenuje LFŠ. 
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Překvapivě píše o zahájení kinodistribuce až na podzim roku 2022 (premiéra dle několika  
podkladů plánovaná na 31.1.2022 – viz výše) a počítá zejména s art-kiny a dalším šířením  
prostřednictvím  ARTinii Production s.r.o. (metodou „community driven distribution“). 
 
Zároveň však producent píše o zájmu českého distributora společnosti BONTONFILM a.s. a 
berlínského sales agenta PLUTO FILM Distribution Network GmbH (LOI jsem nenašel). 
 

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

 

Pod názvem B3F dev. s.r.o. vede firmu Lukáš Moudrý od září 2020, předtím šlo (od roku 
2009) o zejména postprodukční (zvukové) studio  BEEP 3F s.r.o. (ještě předtím  PX Lacitop 
s.r.o.). 
 
Zatímco bohatých zkušeností s postprodukcí (zejména zvukovým designem) má žadatel 
mnoho, v oblasti producentství je spíše na počátku.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Horia 

Evidenční číslo projektu 4058-2020 

Název žadatele B3F dev. s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 22. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je autorský debut rumunské scenáristky a režisérky Any-Marie Comanescu, který vzniká 

jako rumunsko-česko-srbská koprodukce (s podíly 59, 24 a 17%). Projekt je koncipován jako teenagerský 

rebelský příběh, který adaptuje americkou road movie z éry hippies na současné rumunské reálie a s tímto 

zajímavým konceptem směřuje k festivalovému filmu s mezinárodním oběhem. Je to zároveň rumunská 

varianta Omerzuova filmu „Všechno bude“.  

 

Projekt se předkládá opakovaně, domnívám se, že námitky k minulé neúspěšné žádosti byly vypořádány, 

vznikla nová verze scénáře a byla potvrzena česká tvůrčí účast, která zahrnuje také epizodní roli Cirku La 

Putyka. 

 

Projekt vykazuje snahu o systematický vývoj a důkladnou přípravu (včetně účasti na řadě mezinárodních 

dílen) a je umělecky i producentsky připraven k realizaci. Strategie je promyšlená a podrobně rozpracovaná, 

a to kolem pojmu svobody, který spojuje realizační postup počínaje využitím neherců a vizuální kompozicí a 

konče alternativní, tzv. komunitní distribucí. 

 

Výraznou zárukou projektu je rumunský producent MicroFilm, který vykazuje prestižní portfolio 

s mezinárodními festivalovými úspěchy (r. Radu Jude), podobně to platí i pro srbského koproducenta. Na 

české straně je žadatelem začínající společnost, která dosud realizovala jako koproducent jediný film, „Miss 

Hanoi“, což není titul, který by zrovna sloužil ke cti a z něhož by šlo usuzovat, že by se společnost chtěla 

profilovat na umělecké a festivalové mezinárodní scéně. Český koproducent tak představuje neznámou, 

nicméně žádost svědčí o profesionálním přístupu. 

 

Projekt má rozložené vícezdrojové financování zahrnující národní i evropské fondy i soukromé subjekty a je 

slušně zajištěna (ve výši 42% z 19 mil. rozpočtu). Nadpoloviční výše veřejné podpory (61%) je odůvodněna 

kulturní náročností díla, u něhož lze předpokládat nízký komerční potenciál odpovídající malé nezávislé 

prvotině. Celkový rozpočet je přiměřený stejně jako požadavek na podporu Fondem (3,1 mil. tj. 16%).  

 

Jde o slibný projekt se zajímavým uměleckým a festivalovým potenciálem a v pokročilém stavu přípravy. Pro 

českou stranu je přidanou hodnotou spolupráce s oceňovanou rumunskou kinematografií. Lze očekávat 

napohled nenápadný, ale působivý film.  

 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

Udělení podpory Doporučuji 



 

 

Strana 2 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Projekt vcelku osobitě zpracovává klasický modelový příběh mladistvé vzpoury na půdorysu motorkové 

jízdy za svobodou a spojený s motivy outsiderství, zklamané lásky, vztahu k rodičům a cikánské dívky. 

V zásadě jednoduchý námět citlivě reflektuje témata dospívání a současně poskytuje žánrově přitažlivou 

formu.  

Scéna v „trpaslíkovém domě“ se mi jeví neústrojná, což posiluje i bezprostřední spojení se scénou na 

vrakovišti, která naopak přirozeně vyplývá z vývoje děje. 

Závěr v podobě idylické nové integrace (v původní i cirkusové rodině) nepůsobí zrovna přesvědčivě , je to 

příliš náhlé a nemotivované řešení. 

Celkově ale autorský a umělecký koncept stejně jako producentská strategie vypadají dobře a jsou ve 

vzájemném souladu. 

 

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

Projekt je personálně dobře zajištěn a lze předpokládat, že realizační tým je schopen projekt úspěšně 

realizovat. Spojení začínající filmařky a prestižní produkční společnosti představuje podnětný prvek.  

Český vklad je přiměřený, jde o zajímavá jména, zapojení Cirku La Putyka ale vzbuzuje otázku po 

motivaci, protože dle scénáře nenese cirkusová scéna nějaké specifické znaky, které by vyžadovaly 

zapojení tak specifického tělesa a jeho dovoz ze zahraničí. 

 

 

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

Film má osvěživé lidské téma i uměleckou formu, které sice asi nepřinesou nějakou nečekanou inovaci, 

ale mají potenciál uplatnit se na mezinárodní a zejména festivalové scéně. 

 

 

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

znaků) 

Projekt je organizačně a finančně dobře zajištěn. 

Realizační strategie je propracovaná a dává záruku úspěšné realizace. 

Český žadatel – koproducent sice nemá potřebné zkušenosti a profil, nicméně v rámci daného projektu 

lze předpokládat, že je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      MRTVÝ  JAZYK 

Evidenční číslo projektu      4059 - 2020 

Název žadatele      NEGATIV s.r.o.    Pavel Strnad 

Název dotačního okruhu      Vývoj českého kinematografického díla 

Název výzvy       Minoritní koprodukce hraného filmu 

Číslo výzvy      2020 – 2 – 10 -   29  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan Šuster 

Datum vyhotovení      5.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Izraelská filmová společnost Green produkcion realizuje celovečerní film Mrtvý 
jazyk / 100 minut/. Jedná se o filmové drama z rodinného prostředí / vztahy a láska / 
místní autorské dvojice Michal Brezis a Oped Binun.   
Producent Kurland Greenspan /68%/přizval k minoritní koprodukci  
Maďarsko / 18%/ a ČR / 14%/ . 
     
    Celkový rozpočet filmu  36,407.543 Kč.  Příspěvek českého Fondu činí  
3,900.000Kč.  
 
     Projekt podporuje izraelsko-českou filmovou spolupráci ,je reálně zafinancováný, 
dobře přpravený  a zejména vysoký profesní kredit filmové společnosti NEGATIV 
s.r.o., garantuje úspěšnou realizaci filmu. 
 
 
     DOPORUČUJI    FONDU  přidělit žadateli požadovaný příspěvek 
 
 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

  

 

     Žádost je pečlivě a profesně zpracována. 
Obsahuje všechny požadované přílohy a poskytuje dostatek informací pro vyjádření  
experta.  

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

      
Celkový rozpočet filmu – 36.407.534 Kč z toho přímé náklady30,786.591 Kč 
Jednotlivé položky rozpočtu a jejich výše je standardní.Zafinancování : Rabinovich 
Foudation 13 milionů Kč, israelský filmový fond 3,900.000 Kč ,izraelský producent 
1,307.534 Kč. maďarský producent Araton Cinema 6,500.000Kč,český filmový fond 
3,900.000Kč.,Pražský filmový fond 1,300.000Kč., minimální garance United King 
Films 6,500.000 Kč. 
 

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

 

     Strategické úvahy producentů jsou zřejmé. 
Plán realizace filmu je reálný / vývoj 1-8 /2020, přípravné práce 9/2020 – 3/2021, 
výroba 4/2021 ( 25 FD /, postprodukce 7/2021 – 6/2022/. 

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

 
     Filmová společnost NEGATIV byla založena procenty Pavel Strnad a  Petr 
Oukropec již v roce 1995. Jedná se o jednu z nejstarších a nejzkušenějších filmových 
společností v ČR.  Od filmu režiséra Saši Gedeona Indiánské léto v roce 1995 
.vytvořila společnost více než 40 filmových projektů /hraných,animovaných a 
dokumentů/ ,které získaly řadu domácích i zahraničních ocenění.V současné době 
ve výrobě 6 projektů producentů Pavel Strnad, Petr Oukropec,,Kateřina Černá a 
Milan Kuchynka. 
Společnost má vysoký profesní kredit. 
 
     Israelská filmová společnost Green Produktion je zkušený výrobce, který již 
vyrobil cca 15 filmů a dalších 5 filmů má v různých etapách rozpracovanosti výroby. 
     Na filmu dále spolupracují – dramaturg Tom Shoval,kameraman Gildo  Bejach, 
a dalšíí. 
Česká účast – zvuk Pavel Rejholec,hudba Filip Míšek a částečně architekt Irena 
Hradecká a kostýmní výtvarník Kateřina Coufalíková, 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Mrtvý jazyk 

Evidenční číslo projektu 4059-2020 

Název žadatele Negativ 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 20. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Koprodukční projekt – připravovaný ve spolupráci Izrael – Maďarsko – ČR – lze 
charakterizovat jako milostnou „antiromanci“, jejíž klíčové pasáže se odehrávají v současném 
Jeruzalémě. Hrdinka příběhu – pracovnice call-centra Aja – si na letišti dočasně zahraje na 
šoférku, jež má dopravit do hotelu neznámého cizince. Muž jménem Ištván – pocházející 
z Maďarska – ji okouzlí a zvídavá žena si díky němu uvědomí svou potlačenou sexualitu. 
 
Pražský hotel, v němž se odehraje mysteriózní finále, se jmenuje Kundera. Podle mého soudu 
jde o vědomý odkaz na díla světoznámého českého spisovatele, v nichž hraje zásadní roli 
erotika a jež často pracují s absurdními zápletkami. Vyprávění – rozestřené do několika dnů – 
líčí hrdinčinu intimní anabázi, během níž se opakovaně vrací do hotelu, kde bydlel její idol. 
Mezitím zažívá další dobrodružství a nakonec odletí za svým mužem do Prahy…  
 
Projekt od izraelského scenáristického a režisérského tandemu Mihal Brezis a Oded 
Binnon nabízí netradiční průhled do centra židovských tradic i do partnerských vztahů.  
Plánovaný celovečerní film vychází z jejich krátkého filmu Aya (2015), jenž byl nominován 
na Oscara (žádost obsahuje odkaz na link). „Jedním z hlavních důvodů, vedle nesporné kvality 
projektu a mezinárodních ambicí filmu, je pro nás snaha navázat producentské vztahy i mimo 
náš region a zajistit do budoucna recipročně financování pro české projekty,“ vysvětluje 
producent Pavel Strnad ze společnosti Negativ. Vzhledem k originalitě tématu i jeho 
nekonvenčnímu pojetí doporučuji podporu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Fantaskní příběh – protkaný řadou odkazů a symbolů – má autobiografickou motivaci. „V 
roce 1994 jsem jako dospívající dívka z židovské ultraortodoxní rodiny odcestovala na vlastní 
pěst do Prahy. Daleko od rodiny jsem navštívila koncert vážné hudby a celý večer jsem se 
držela za ruku s cizím mužem, který seděl vedle mě. Nepustili jsme se, ani když se všichni 
roztleskali, ačkoli jsme si během koncertu ani po něm neřekli jediné slovo,“ přiznává 
spoluautorka scénáře Mihal Brezis ve své explikaci. 
 
Titul snímku je narážkou na název knihy, kterou napsal sebestředný manžel hlavní hrdinky, 
lingvista jménem Avid. Důležitým prvkem vyprávění o vyhaslých a nově probuzených 
intimních vztazích je polarita světla a tmy, jež by se měla odrazit i ve způsobu snímání. 
„Světlo a tma jsou pro nás skvělou metaforou hlavního námětu, který se týká napětí mezi 
cizostí a důvěrnou obeznámeností, upřesňují tvůrci. 
 
S přijetím tohoto okázale nekonvenčního vyprávění – obsahujícího i scénu hrdinčiny 
masturbace před cizím mužem – je to myslím obdobné, jako s prózami zmíněného Milana 
Kundery. Pro někoho bude příběh izraelského autorského tandemu znamenat odvážné 
znázornění novodobé sexuality (a v širším hledisku i úvahu o tajemstvích lidské identity), pro 
jiného bude pouhou manýristickou koláží s módními ornamenty. Každopádně však běží o 
sofistikovanou alegorii, jež se vymyká standardnímu mainstreamu. 

 

 

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

Česká produkční společnost Negativ, která prostřednictvím jejího spoluzakladatele Pavla 
Strnada žádost podává, funguje od roku 1995 a na svém kontě má řadu nadstandardních 
hraných projektů i unikátních dokumentů. Spolupracovala například s Bohdanem Slámou 
(filmy Štěstí a Bába z ledu), Petrem Zelenkou (Rok ďábla), či s dokumentaristkou Helenou 
Třeštíkovou (svědectví Katka, René, Mallory). Filmy z její dílny získaly řadu tuzemských i 
mezinárodních ocenění. 
 
Film, jehož realizace připadne izraelské firmě Green Production (podíl na nákladech 68%), 
maďarské společnosti Proton Cinema (podíl 18%) a české společnosti Negativ (podíl 14%), se 
bude částečně natáčet v českých (respektive pražských) exteriérech. Na filmu se bude podílet 
několik renomovaných českých tvůrců – zvukař Pavel Rejholec, autor hudby Filip Míšek a 
kostýmní výtvarnice Kateřina Coufalíková. Představitelka hlavní hrdinky Sarah Adlerová 
účinkovala například ve filmech Foxtrot a Restaurátor. Druhý ze snímků byl v roce 2011 na 
karlovarském MFF oceněn Křišťálovým glóbem.  
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ze scénáře i z explikace vyplývá, že jde o příběh hluboce osobní. Jeho ústřední konflikt 
mezi racionálním partnerským stereotypem a iracionální vášní je zároveň univerzální a 
nadčasový. Totéž platí o další ústřední lince díla, jež všímavě popisuje a zároveň důkladně 
analyzuje komunikační lapsy a zádrhely.  
 
 Důležité je prostředí ortodoxního Jeruzaléma, z něhož se vyprávění ve finále přenese do 
kafkovské Prahy. Pointa, v níž se hrdinčin zmizelý manžel Avid znenadání objeví, chová se 
však jako kdosi neznámý, má kafkovský nádech. O filmu lze tudíž spekulovat jako o svérázné 
připomínce židovského vlivu na českou kulturu.  
 
Díky všem uvedeným motivům by příběh mohl oslovit náročnější publikum nejen v zemích, 
jež se budou podílet na jeho výrobě. Při kvalitní realizaci by mohl uspět na některém 
z evropských festivalů.      

 

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

znaků) 

Žádost je kvalitně zpracovaná, obsahuje všechny potřebné informace, včetně synopse a dobře 
přeloženého (!) scénáře. Společnost Negativ patří k našim nejrenomovanějším filmařským 
dílnám, chvályhodná je její snaha rozšiřovat koprodukce i mimo standardní regiony a tím 
systematicky zvyšovat divácké povědomí o světových kinematografických trendech. Tvorbu 
tandemu Mihal Brezis a Oded Binnon (jež tvoří pár i civilu) přibližují jejich krátké snímky 
Aya (2012) a Lost Paradise (2009), které lze shlédnout prostřednictvím linků uvedených 
v žádosti.   
 
Autorské zázemí je seriózní, rozpočet (cca 36, 4 mil. Kč,-- ) je přiměřený. Příběh by – 
vzhledem k lokacím jeho závěrečné kapitoly – mohl přispět k propagaci Prahy jako 
evropského kulturního centra se silnou židovskou tradicí. Legitimní je i deklarovaná 
spolupráce českých filmařů na tomto nadnárodním projektu s výrazným genderovým 
podtextem, kultivovanou výtvarností a s univerzálním přesahem.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mrtvý jazyk 

Evidenční číslo projektu 4059-2020 

Název žadatele Negativ 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Lukeš 

Datum vyhotovení 11.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Projekt představuje typ minoritní koprodukce, jaký má podle mého názoru smysl a není pouhým 

mechanickým  vysavačem peněz z SFK. Téma hledání nové citovosti v ochladlém manželském vztahu je 

všelidské a nadčasové, v dnešním světě ovládaném stále více odlidštěnými technologiemi a akcentem na 

osobní výkonnost dokonce stále naléhavější. Příběh je rozprostřen přirozeně a autenticky mezi příslušníky 

několika národností, bez kosmopolitní bezpříznakovosti, dějištěm je Jeruzalém a Praha. Přitom právě pražské 

scenérie jsou kontrastní kulisou k otevřené pointě filmu: oživí manželé zmrtvělou řeč citů a najdou k sobě 

znovu cestu? 

 

Realizace počítá s účastí českých tvůrců: architektky, výtvarnice kostýmů, mistra zvuku a hudebního 

skladatele. To je podíl nezanedbatelný, zvláště s ohledem na to, že Mrtvý jazyk je novou verzí 

středometrážního filmu Aya (2012), u kterého si režisérská dvojice vystačila takřka jen s prostorem jedoucího 

automobilu. V Mrtvém jazyce se perspektiva doširoka otevírá nejen mnohem komplikovanějšímu příběhu, i 

když vlastně stále komornímu, ale i daleko barvitějšímu vizuálu, což nepochybně souvisí i s náhradou 

fenoménu hudby jako emocionální spojnice fenoménem světelného designu. Tady všude se mohou čeští 

tvůrci významně uplatnit.  

 

Z jedné životní epizody v Aye se v Mrtvém jazyce stala širší úvaha o schopnosti komunikace a porozumění, o 

tom, do jaké míry  může být lidský kontakt a cit nahrazen robotickou simulací nebo jen výkonným sexem, a 

zda jde znovu nalézt ztracený jazyk původních citů a vášní. Příběh pracuje s jemnou mimoběžností lidských 

situací, které oslovují netušenými zvraty, nečekanými rozhodnutími postav  i skrytým humorem situací. 

Vzhledem k cílové divácké skupině jde rozhodně o projekt daleko kvalitnější a prohloubenější, než jaké dnes 

pro stejného diváka a zejména divačky plodí současná česká kinematografie. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

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

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

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

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

 

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

 

Partnerská režisérská dvojice se vrací k osm let staré látce, která tehdy vzbudila pozornost zábleskem 

nečekaných citových možností, jež se sice vzápětí staly minulostí, ale oslovily diváka nenahodilou 

pravdivostí a nostalgií. Teď se autoři (třetí z původních scenáristů Ayi, Tom Shoval, působí u nového 

projektu jako dramaturg) rozhodli příběh domýšlet ještě za původní hranice. Vystavili hrdinku pokusu skrytý 

příval empatie uplatnit a rozšířili tak téma do obecněji platného obrazu způsobů, jakými lidé navazují kontakt, 

vyjadřují své city, nacházejí lásku a sounáležitost. 

 

Film jako by až laboratorně, několika postupnými pokusy zkoumal, zda může náhlý příval sympatií nahradit 

ztrátu komunikace v partnerském vztahu. Anebo zda se naopak nemůže stát impulsem k jejímu obnovení, 

byť za cenu hledání úplně nového jazyka, když ten původní byl zcela ztracen. Jazyk jako nástroj dorozumění  

tu při tom dostává několikanásobnou metaforickou roli, včetně odcizeně a analyticky nátlakově koncipované 

řeči nabídkového call centra, v němž pracuje hlavní hrdinka, anebo zkomoleného akadského textu v knize 

jejího manžela.  To všechno symbolizuje poruchy v dorozumívání, na které když jako jedinci i lidstvo 

rezignujeme, snadno skončíme... 

 

To je ovšem pozadí pro vnímavějšího diváka, aniž by ten povrchnější přišel o podstatu. Hrdinka hledá  nové 

světlo svého života, projde několika až ponižujícími pokusy, nakonec ho najde – zdá se, možná – v 

zasněžené Praze... Vizuální atraktivita snímku je zřejmá, a to nejen po stránce reálií, ale i po  stránce 

podprahové symboliky a řeči nevysloveného. Projekt naplňuje cíle podpory ve všech čtyřech vytčených 

bodech. 

 

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

 

Autorský a režisérský tandem filmu má za sebou zatím ne příliš rozsáhlé filmařské dílo, Mrtvý jazyk bude 

jejich teprve druhým celovečerním snímkem. Nicméně jsou zkušenými filmaři v komerční sféře a jejich 

umělecká tvorba se vyznačuje zvýšenou pozorností ke kvalitě mezilidských vztahů. Právě zřetel  k jemnému 

předivu dnešního partnerského soužití zdůrazňuje právem i český koproducent. Kromě účasti českých tvůrců 

na čtyřech význačných postech štábu počítá český koproducent také s nahráváním hudby a zvukovou 

postprodukcí v Čechách.  

  

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

 

Soudím, že snímek by se mohl stát výraznou protiváhou současného českého mainstreamu a zapadnout 

dobře do snah produkční firmy Negativ, která od svého vzniku vždy tak trochu určovala hodnoty domácího 

filmu. Mrtvý jazyk má potenciál v podobě úspěchu jeho středometrážního předobrazu, který je ovšem zde 

rozpracován do širší perspektivy ideové, emocionální i teritoriální, takže se dá právem předpokládat zájem 

nejen v Izraeli, ale i v západní Evropě a jinde. Pokud jde o ČR, byl bych skeptičtější, ale právě proto je 

projekt z hlediska české účasti důležitý: překračuje konzervativní české obzory, navazuje spolupráci jinde, 

než bylo doposud zvykem, může být jakýmsi zrcadlem naší vlastní upadlosti. 

 

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

znaků) 

 

Žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti. Svým osobním tónem zaujme zejména explikace ženské 

polovičky režisérské dvojice, spojující emocionální linku s vlastním příběhem nejprve svobodné věřící dívky a 

posléze zadané ženy. Cítím v tom autentické, nevykalkulované a i riskantní ohledávání ženských tužeb, 

dispozic a možností, nikoli upachtěné štrikování vztahových intrik, kterými se začasté ukájí česká tvorba. 

Existenciální opravdovost tuší oprávněně v látce i český koproducent, jakkoli asi ví, že to, co vypočítává jako 

marketingové přednosti projektu, bude u většinového českého publika možná spíše na překážku. Ale právě 

proto projekt stojí za podporu, i když požadovaná částka tvoří skoro pětinu sumy alokované v této výzvě. 

Celkový rozpočet filmu se mi zdá jako standardní, česká účast stojí rozhodně za to a žadatel bude na 

základě své dosavadní zkušenosti schopen svou účast zcela jistě naplnit. 
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Ekonomická expertní analýza 
 
Název projektu Světec 

Evidenční číslo projektu 4060-2020 

Název žadatele nutprodukce 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-2-10-29 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Tereza Krejčí 

Datum vyhotovení 22.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu 
 
Hlavní silné stránky projektu 

- třístranná mezinárodní koprodukce podpořená dvěma národními filmovými fondy 
 
Hlavní slabé stránky projektu 

- nedostatečná producentská explikace 
- chybějící marketingová a distribuční strategie v ČR 
- nesrovnalosti v rozpočtu 

 
 
Projektem je celovečerní film polského režiséra a scénáristy, který bude realizován příští rok a česká strana 
se v projektu bude podílet především v práci postprodukce. Producentská strategie českého koproducenta je 
velmi stručná, pro posouzení žádosti nedostatečná. Marketingová a distribuční strategie chybí úplně. 
Celkový rozpočet odpovídá projektu, požadovaná dotace odpovídá podílu českého koproducenta. 
V rozpočtu jsou některé položky podhodnocené, jiné nadhodnocené a neodpovídají realitě. Harmonogram 
lze považovat za dostatečný.  
 
 
 
 

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

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

Žádost je srozumitelná, ovšem pro účely posouzení žádosti jsou uvedené informace nedostatečné.  
Chybí česká distribuční a marketingová strategie, není také úplně jasné, jakým způsobem se bude 
česká strana na projektu podílet.  
 
Projekt je považován žadatelem za kulturně náročné kinematografické dílo, ovšem vysvětlení této 
skutečnosti považuji za nepřesvědčivé.  
 
Projektem je třístranná mezinárodní koprodukce (ČR, Polsko, Maďarsko). 
 

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

      
     Celkový rozpočet odpovídá výrobě celovečerního hraného filmu. Požadovaná dotace je adekvátním 

podílem na nákladech projektu a odpovídá koprodukčnímu podílu české strany.  
 

Jednotlivé položky rozpočtu jsou ovšem nestandartní. Honorář režiséra je poloviční než honorář 
hlavního producenta nebo např. představitele hlavní role a stejně vysoký jako např. honorář výkonného 
producenta, což není obvyklé. Naopak honorář pomocného režiséra tvoří 15% honoráře vedoucího 
produkce a méně než 2/3 honoráře hlavního účetního. Výroba cizojazyčných podtitulků za 6.000,-Kč 
bude také stěží odpovídat skutečnosti. Poplatky fondům v Maďarsku 250.000,-Kč, to je opravdu správná 
položka? Věřím, že není jednoduché transformovat zahraniční rozpočty do formuláře našeho Fondu, ale 
alespoň základní principy by měly být v rozpočtu dodrženy a žadatel by se měl dopředu vyvarovat 
jasných nesmyslů. Rozpočet jinak působí nevěrohodně. 
 
Finanční plán je založen na vstupech národních filmových fondů všech koproducentů a soukromých 
zdrojů. Finanční plán se jeví jako reálný. Finanční podíl české strany odpovídá jejímu koprodukčnímu 
podílu.  

 

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

 
Projektem je celovečerní hraný film polského režiséra a scénáristy, jehož hlavním tématem je víra a 
spiritualita. Příběh se odehrává v 80.letech v Polsku, pro českého (většinou ateistického diváka) tak 
nemusí být prvoplánově zajímavý. Aby si snímek našel cestu i k českému divákovi, je třeba především 
propracovanou marketingovou a distribuční strategii, o které v producentské explikaci není ani zmínka. 
Celkově je producentská strategie českého koproducenta v přiložených dokumentech shrnuta v několika 
odstavcích v rozsahu necelé jedné normostrany, což je při žádosti o několika milionovou dotaci opravdu 
žalostně málo. Jasná zároveň není ani role maďarského koproducenta v projektu. 
 
Harmonogram projektu je pro realizaci dostatečný.  
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zkušenosti žadatele i kreativního týmu je pro realizaci projektu dostatečná.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Světec 

Evidenční číslo projektu 4060-2020 

Název žadatele Nutprodukce 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík 

Datum vyhotovení 13. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Největším kladem je profesionálně velmi zručně napsaný scénář, který se ovšem ze zdánlivě obvyklé 

kriminálky postupně proměňuje v politický thriller s hlubšími existenciálními až spirituálními prvky. 

Inspirován skutečnými událostmi se vrací do komunistického Polska v roce 1986, rok a půl po 

zavraždění kněze Popieluszka tamní státní bezpečností. Právě tehdy uloupí zloději v katedrále 

v Hnězdnu sochu svatého Vojtěcha, která má pro polské věřící i polskou státnost nevyčíslitelnou cenu. 

Fiktivní hrdina, policista Andrzej Baran, postupně zjišťuje, že celý případ byl zřejmě zinscenován a do 

komplotu je zapleten i jeho nejlepší kamarád. Ještě horší je, když zjistí, že spolupráci s tajnou policií 

podepsala i jeho vlastní žena. Autor je poučen světovými vzory, udržuje si ale jedinečnost a originalitu 

díky přesně popsané době a místu, evokující tehdejší napjatou atmosféru Polska před pádem 

komunistického režimu. Pro nepoučeného diváka může být ale poměrně nesnadné zorientovat se 

v historických reáliích tehdejší doby, specifických právě pro Polsko, týkajících se například napjatého 

vztahu tehdejší moci s církví.  Přesto má projekt také silné univerzální poselství o roli jedince v soukolí 

státní mašinérie, které je platné v jakékoliv době a v jakémkoliv totalitním režimu. Navíc se jedná o 

ambiciózní žánrový snímek, který v sobě kombinuje festivalový i širší divácký potenciál. Z tohoto 

hlediska, jako příklad skloubení žánrového kina s hlubším smyslem a silnou výpovědí může žánrově 

obohatit evropsku tvoru a stát se inspirací i pro českou kinematografii. Jistým handicapem z hlediska 

mezinárodního potenciálu může být jméno režiséra, které je v zahraničí zatím poměrně neznámé. 

Autor scénáře, Sebastian Buttny, jenž se léta věnoval filmové reklamě, má snímek také režírovat jako 

svůj druhý celovečerní projekt. Přiložil k němu jasnou režijní koncepci doplněnou mood-boardem, 

lokacemi a téměř kompletním hereckým obsazením. Žadatelem je zkušená produkční společnost. 

Polský majoritní producent zatím žádný celovečerní hraný film realizovaný nemá, projekt je ale z jeho 

strany už dobře připravený a značná část rozpočtu je už zafinancována. Podíl obou minoritních 

partnerů je rozumný. Žadatel ale příliš spoléhá na strategii majoritního polského producenta, která je 

ušita na míru polskému publiku.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto 

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se v principu o žánrové v kino, kterému se v postsocialistickém Polsku daří lépe než u nás. 

Důkazem toho je i profesionálně velmi zručně napsaný scénář, který se ovšem ze zdánlivě obvyklé 

kriminálky postupně proměňuje v politický thriller s hlubšími existenciálními až spirituálními prvky. 

Ty se projeví především v silném finále, kdy hlavní hrdina zinscenuje působivou rekonstrukci krádeže 

a rozsekání sochy světce, připomínající zavraždění skutečného svatého Vojtěcha.  

Scénář je poučen světovými vzory, udržuje si ale jedinečnost a originalitu díky přesně popsané době a 

místu, věrně evokující tehdejší napjatou atmosféru Polska před pádem komunistického režimu.  

Dalším kladem je i silný dramatický vývoj hlavní postavy: poručík Andrzej se stává z obyčejné 

„součástky“ mašinerie režimu rebelem a z racionálního ateisty téměř prosti své vlastní vůli „obráceným 

pohanem“, tedy věřícím. Přesvědčivě napsané jsou i další postavy, včetně manželky Joly nebo přítele 

Mariana, ale i představitelů církve nebo lokálních policistů a samotných zlodějů. 

Scénář obsahuje emocionálně velmi silné scény, a to především pro polského diváka, pro kterého je 

svatý Vojtěch něco jako pro české diváky svatý Václav. Nicméně právě tenhle klad zřejmě zcela 

nedocení publikum mimo Polsko. Pro nepoučeného diváka může být také poměrně nesnadné 

zorientovat se v historických reáliích tehdejší doby, specifických právě pro Polsko, týkajících se 

například napjatého vztahu tehdejší moci s církví.  Přesto má projekt také silné univerzální poselství o 

roli jedince v soukolí státní mašinérie, které je platné v jakékoliv době a v jakémkoliv totalitním režimu. 

 

 

 

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

 

Autorem scénáře je Sebastian Buttny, jenž bude film také režírovat. Léta se věnoval filmové reklamě. 

V oblasti celovečerního hraného filmu debutoval v roce 2012 snímkem Heavy Mental. Projekt by měl 

být jeho druhým filmem. Přiložil k němu jasnou režijní koncepci doplněnou také potvrzenými lokacemi, 

mood-boardem a také téměř kompletním hereckým obsazením. Opřít se může o zkušeného polského 

kameramana a britského dramaturga. Českou stopou v projektu by měl být střihač Pavel Hrdlička, jenž 

spolupracoval s polskou režisérkou Agnieszkou Holland na úspěšný minisérii Hořící keř i na jejím filmu 

Přes kosti mrtvých, oba vyrobené v produkci žadatele. Žadatel by rád do filmu prosadil také české 

herce, v tomto směru ale zatím není nic potvrzeno.  

 

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

znaků) 

Film má silné a v jistém smyslu dokonce objevné téma, především pro zahraniční publikum. Primárně 

je určen polskému divákovi, nicméně – jak už bylo uvedeno v bodě 1. – má i silné univerzální 

poselství. Navíc se jedná o ambiciózní žánrový snímek, který v sobě kombinuje festivalový i širší 

divácký potenciál. Z tohoto hlediska, jako příklad skloubení žánrového kina s hlubším smyslem a 

silnou výpovědí může žánrově obohatit evropsku tvoru a stát se inspirací i pro českou kinematografii. 

Jistým handicapem z hlediska mezinárodního potenciálu může být jméno režiséra, které je v zahraničí 

zatím poměrně neznámé.  
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 

1000 znaků) 

 

Žadatelem je zkušená společnost Nutprodukce, která má na svém kontě řadu úspěšně realizovaných 

projektů, z nichž některé vznikly v koprodukci s Polskem. Polský majoritní producent zatím žádný 

celovečerní hraný film realizovaný nemá. Projekt je ale z jeho strany už dobře připravený. Získal 

vysoký grant Polského filmového institutu i z dalších fondů, potvrzeno je několik domácích 

koprodukčních partnerů a také domácí distributor s poměrně vysokou MG – takže značná část 43 

milionového rozpočtu je už zafinancována. Ve finanční strategii je uveden také český distributor, jenž 

by měl být v jednání. V samotné strategii není ale zmiňován.  Ta je celkově ze strany českého 

žadatele hodně stručná. Žadatel příliš spoléhá na strategii majoritního polského producenta, ta je ale 

ušita na míru polskému publiku. Strategie, jak by mohl film oslovit české diváky, by měla byt 

specifikována jinak. Světový prodej si chce ošetřit producent sám, což nemusí být ideální. Projekt je 

zamýšlen jako koprodukce Polska, Maďarska a ČR, přičemž podíl obou minoritních partnerů je 

rozumný: 15% a 14%.  Také maďarský partner už získal státní podporu. Český žadatel má vedle 

svého vlastního vkladu potvrzeno zatím pouze postprodukční studio Magiclab s věcným plněním ve 

výši 45 000 Euro / 1,22 mil Kč. Očekávaný příspěvek SFK je 4,1 mil Kč.    
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Míry 

Evidenční číslo projektu 4064-2020 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 6.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Dvanáctiminutový animovaný film, na kterém se podílí britský autor předlohy, britský režisér, francouzská 

producentka, francouzská produkční společnost a český koprodukční partner.  

Poměrně nákladný (skoro 10mil.) a jistě velmi ambiciózní evropský projekt s tématem závislosti. Téma, které 

je bohužel stále aktuální, ale již ne tak atraktivní. Uplatnění podobného filmu, kromě řady specializovaných 

festivalů a nekomerčních televizí, bude pro producenta náročným úkolem. 

Účast endorfilmu prakticky splňuje většinu cílů, které si stanovil fond v této výzvě a je také, z mého pohledu, 

onou silnou stránkou tohoto projektu. 

Slabou stránkou projektu je podle dostupných informací poměrně malý podíl české strany na kreativní části 

filmu. 

Další slabou stránkou možná spíše žádosti, než samotného projektu, je příliš obecně popsaný podíl českého 

filmového průmyslu.  

Hlavním důvodem proč projekt doporučím, je skutečnost, že endorfilm není žádným nováčkem 

v mezinárodní koprodukci, konečně ve spolupráci s francouzskou producentkou tohoto projektu je tento 

projekt již třetí společný v pořadí. 

Projekt je důkladně připraven k realizaci. Scénář dospěl po čtyřech letech do definitivní podoby, proběhly 

úspěšné animační zkoušky a producentka má z velké části připravené finanční krytí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je kompletní.  

Srozumitelnost je mírně narušena nedostatky, o kterých se zmiňuji jinde.  

Nikde v žádosti jsem nenalezl měnový kurz, se kterým žadatel pracoval. 

  

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

Předložený rozpočet ani komentář k rozpočtu neumožnují logicky posoudit jednotlivé položky. Všechny 

položky jsou uvedeny jako paušál nebo „celkem“. Předpokládám, že k tomu došlo nejjednodušším 

převodem (pouhých výsledků)  francouzského originálu z € na koruny. Jsem toho názoru, že komise by 

měla mít možnost posoudit, jakou cestou došel producent k jednotlivým položkám.  

 

(Tak jak navrhuje fondu J. Konečný úpravu rozpočtového vzorce pro animaci, tak já navrhuji u minoritní 

koprodukce požadovat původní rozpočet hlavního producenta jako zvláštní přílohu žádosti)  

 

Postrádám kalkulaci (nebo alespoň odhad) nákladů realizovaných v Čechách. Předpokládám, že půjde o 

větší sumu, než nabízí firma  PFX  jako svůj koprodukční vklad, plus uvedené věcné plnění ze strany 

žadatele. 

Je kalkulováno ubytování štábu a herců v ČR (36.022,-), ale není kalkulováno stravné v ČR, proč? 

 

Finanční plán je ukázkový. 

Finanční plán je dokladem kvalitní práce producentky a také možností jaké mají filmaři ve Francii. 

Producentka již má smluvně potvrzeny finanční prostředky z 8 různých veřejných fondů a z televize Arte. 

Její vlastní vklad je vyšší než 10%.  

Endorfilm, ale nezůstává příliš pozadu a přidává ještě další zdroje (fond, sponzor, vlastní zdroje 

producenta) 

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

Realizační strategie francouzské producentky je dokonalá a v žádosti důkladně doložena včetně grafického 

znázornění. Vychází to z jejích bohatých zkušeností s podobnými projekty a z jejího osobního vztahu 

k tomuto projektu. 

Záměr endorfilmu uspořádat crowd-fundingovou kampaň a z jejího výtěžku financovat marketing a distribuci 

je také velmi zajímavý a možná pomůže s řešením náročného úkolu, kterým bude nesnadná distribuce. 

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

Jiří Konečný stejně jako endorfilm jsou členům komise jistě důvěrně známé pojmy a mluvit o jejich kreditu je 

nošením dříví do lesa. 

Jak francouzská producentka Hélène Mitjavile, tak také Jiří Konečný jsou výsostnými profesionály 

s bohatými zkušenostmi s tvorbou podobných projektů, o čemž svědčí i dlouhá řada ocenění, která oba 

získali.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Padlé ovoce 

Evidenční číslo projektu 4065 - 2020 

Název žadatele D1films 

Název dotačního okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu. 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Luboš Vála 

Datum vyhotovení 18.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

      
    

 

    Žadatel předložil materiály k posouzení podpory třístranné koprodukce mezi státy Myanmar, 

Francie a Česká republika. 

 

 

 

Jde o představení současné situace, kdy Producent (MM) deklaruje zajištění práv k filmovému 

zpracování scénáře. 

 

 

 

Velmi podrobně je představeno zajištění většiny finančních zdrojů. 

 

 

 

Harmonogram realizace je postaven na zkušenostech Producenta (MM) s  realizací filmové produkce 

na domácí půdě a na podílu české strany v oblasti zvukového záznamu, včetně dokončovacích prací. 

Nezanedbatelným momentem je spolupráce s francouzským koproducentem a sales agentem. 

 

 

 

Projekt je na dobré cestě k realizaci.   

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     
 
 Materiály v žádosti jsou obsáhlé, obsahují veškeré potřebné informace. 
 
 Položky charakterizující současný stav projektu jsou podrobně rozpracovány a dávají 
podrobný pohled na důvody vedoucí ke spolupráci.  
 
Přílohy žádosti potvrzují oprávnění Producenta nakládat se scénářem a dokládají stav finanční 
podpory od jednotlivých subjektů. 
 
Je podrobně popsána strategie marketingu, realizace práv výrobce a očekávané nasazení na 
festivalech. 
 
Je představen projekt, který v kombinaci s francouzským koproducentem a představenou sales 
agent smlouvou dává reálnou šanci, že dojde k prezentaci SFKMT na mezinárodní úrovni.  
 
Česká linka je jednak dostatečně načrtnuta v historii pracovníků štábu, bývalých studentů 
FAMU, tak i podílem na zvukové stránce projektu. 
 
Všechny materiály v žádosti umožňují odpovědně posoudit připravenost projektu. 
 
 
 

  

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

 
 
Rozpočet 
 
 
Předložený rozpočet je z pohledu našich nákladů velmi nízký.  Tato výše je však v komentáři 
podrobně zdůvodněna a toto zdůvodnění je akceptovatelné.  
 
Rozpočet je dostatečně transparentní a obsahuje všechny položky potřebné k realizaci tohoto 
projektu. Je postaven na rozpočtu Producenta(MM), který má zkušenosti s výší jednotlivých 
nákladových položek na území MM a tím na sebe bere i odpovědnost za realizaci těchto 
nákladů. Tato odpovědnost je deklarována v přiloženém Deal Memo. 
 
Rozpočet odpovídá harmonogramu výroby a počtu FD. 
Jeho výše je dobrou základnou pro Finanční plán. 
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Otázky: 
 
1/  Kde jsou uvedeny náklady na získání práv k literární předloze? 
 
2/  Audit v ČR bude nákladnější. Podhodnoceno. 
 
 
Finanční plán 
 
Žadatel předkládá finanční plán třístranné koprodukce, která je podpořena doloženou a 
potvrzenou finanční podporou řady subjektů.   
 
Tento plán je v souladu s předloženým rozpočtem a zajišťuje úhradu očekávaných nákladů. 
 
Zdroj MG lze považovat za zajištěný. 
 
Jde o vícezdrojové financování na základě zájmu těchto subjektů se podílet na realizaci 
projektu.  
 

Prosím o vyjasnění: 
 
1/ Je Myanmar Script Fund veřejný zdroj ?? 

 
2/ Jaký je Finanční plán, jako příloha Deal Mema, kde je stanoven podíl Producenta ? 
 
Podstatnou částí financování jsou částky požadované jako podpora od fondů. 
Výše těchto podpor je však reálná a odpovídá podílům na celkových nákladech. 
 
V plánu je uvedeno věcné plnění ze strany žadatele. Komentář však neodpovídá věcnému 
plnění, ale jde o finanční plněn těchto služeb.  
 
 
 
Po vyjasnění technických otázek je projekt připraven k realizaci. 
 
 

 

 

 

 

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

  
 
Producentská strategie je v žádosti představena jako souhrn kroků, které souběžně s realizací 
přípravy výroby představují postupné zajišťování distribučního prostředí, festivalového 
uvádění a s tím i předpokládanou skupinu diváků. 
 
Základními kameny jsou doložené vztahy na francouzského sales agenta Mk2, který kromě 
vyjmutých teritorií deklaruje zájem o prodeje v celém zbytku světa.  
 
Je to velká výzva pro zviditelnění českého podílu. 
 
Časově je projekt realizovatelný.  
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Expertní analýza
Název projektu Padlé ovoce

Evidenční číslo projektu 4065/2020

Název žadatele D1Films

Název dotačního okruhu Výroba českého
kinematografick
ého díla

Expertní analýza
Název projektu Padlé ovoce

Evidenční číslo projektu 4065/2020

Název žadatele D1Films

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy Minoritní koprodukce

Číslo výzvy 2020-2-10-29

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková

Datum vyhotovení 22.X.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář a tedy budoucí film je vhledem do Myanmaru ( Barmy)jedné z nejuzavřenějších zemí světa, kde se
teprve kinematografie plně  rozvíjí. Jejím nadějným představitelem je režisér a scénárista Aung Phyoe, jehož
krátkometrážní debuty získaly ocenění na meziárodních festivalech (např.v Locarnu) a jehož scénář projektu
Padlé ovoce  zaznamenal mezinárodní úspěchy na různých pitchinzích už v této literární podobě.
Struktura příběhu nejvíc připomíná prozaické vyprávění ,a to o osudu myanmarské dívky San, která pracuje
v textilní továrně v Rangúnu, barmském pětimilionovém bývalém hlavním městě. Do Barmy přesouvá Čína
čím dál větší část  své textilní produkce, výrobky odtamtud nosíme čas od času všichni. Režisér ve své
explikaci zmínil, co ho k příběhu inspirovalo. Smutek, který obestíral náhodně zahlédnutou mladou ženu,
ubírající se právě do čtvrti fabrik .Ten smutek prodchnul i postavy filmu ,lidi, kteří žijí své životy „na dvorku
globalizovaného světa“ a vší silou touží je změnit, jenže k tomu nemají ani příležitost ani prostředky.
Nakonec už pak ani vůli.
Kromě pro nás nevídaných sociálních otázek si film všímá i intimních životů. San zažila v dětství menší
sexuální trauma, když pozorovala své rodiče, a od těch dob je ve světě vztahů obezřetná. Má  přítelkyni
Theint a cítí k ní víc než přátelství. Ale téměř to nedává najevo, protože v Myanmaru je homosexualita
trestná, a pak San si netroufá víc než letmé obejmutí.Nicméně na  Theint visí a ráda by přátelství
prohloubila. Theint je starší než San, žije v horší životní situaci, protože musí podporovat rodinu ,ale také je
trochu protřelá a trochu drzá: půjčuje si peníze od kdekoho, od San také, ale nevrací je. Během příběhu se
vdá, ale manželství nedopadne. San žije s babičkou Ohm a z ciziny se po několika letech vrací i její
ovdovělá matka Ei,která byla v Singapuru na práci jako hospodyně v domácnosti. Se San si nerozumí,
nechápe její osamění ani stesk po  venkově, kde měli dříve hospodářství. San vzpomíná na manga, která
padala se stromu a zralá ležela na zemi: sama je takové spadlé ovoce, které bez užitku čeká, kdo je sebere.
Pragmatická matka ji donutí nakonec, aby si vzala už  staršího rodinného přítele, zajištěného taxikáře
Phona. San ho nemiluje, ale v její situaci to vypadá jako  rozumné řešení. Babička v průběhu děje  filmu
zemřela ,San tak přišla o nejmilejší bytost, ale i Theint ke konci příběhu umírá. San se dozví o její smrti z
novin a jede jí na pohřeb, ačkoliv  je po druhé  těhotná a v takovém stavu v Barmě ženy na pohřeb nesmějí.
Smutek, který má San ve vínku ,ovládne i poslední záběry filmu.

Udělení podpory Doporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

Název výzvy
Minoritní
koprodukce

Číslo výzvy 2020-2-10-29

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková

Datum vyhotovení 22.X.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Scénář a tedy budoucí film je vhledem do Myanmaru ( Barmy)jedné z nejuzavřenějších zemí světa, kde se
teprve kinematografie plně  rozvíjí. Jejím nadějným představitelem je režisér a scénárista Aung Phyoe, jehož
krátkometrážní debuty získaly ocenění na mezinárodních festivalech (např.v Locarnu) a jehož scénář
projektu Padlé ovoce  zaznamenal mezinárodní úspěchy na různých pitchinzích už v této literární podobě.
Struktura příběhu nejvíc připomíná prozaické vyprávění ,a to o osudu myanmarské dívky San, která pracuje
v textilní továrně v Rangúnu, barmském pětimilionovém bývalém hlavním městě. Do Barmy přesouvá Čína
čím dál větší část  své textilní produkce, výrobky odtamtud nosíme čas od času všichni. Režisér ve své
explikaci zmínil, co ho k příběhu inspirovalo. Smutek, který obestíral náhodně zahlédnutou mladou ženu,
ubírající se právě do čtvrti fabrik .Ta melanchonie prodchnula i postavy filmu ,lidi, kteří žijí své životy „na
dvorku globalizovaného světa“/citát z přiloženého materiálu/ a vší silou touží je změnit, jenže k tomu nemají
ani příležitost ani prostředky. Nakonec už pak ani vůli.
Kromě pro nás nevídaných sociálních otázek si film všímá i intimních životů. San zažila v dětství menší
sexuální trauma, když pozorovala své rodiče, a od těch dob je ve světě vztahů obezřetná. Má  přítelkyni
Theint a cítí k ní víc než přátelství. Ale téměř to nedává najevo, protože v Myanmaru je homosexualita
trestná, a pak San si netroufá víc než letmé obejmutí.Nicméně na  Theint visí a ráda by přátelství
prohloubila. Theint je starší než San, žije v horší životní situaci, protože musí podporovat rodinu ,ale také je
trochu protřelá a trochu drzá: půjčuje si peníze od kdekoho, od San také, ale nevrací je. Během příběhu se
vdá, ale manželství nedopadne. San žije s babičkou Ohm a z ciziny se po několika letech vrací i její
ovdovělá matka Ei, která byla v Singapuru na práci jako hospodyně v domácnosti. Se San si nerozumí,
nechápe její osamění ani stesk po  venkově, kde měli dříve hospodářství. San vzpomíná na manga, která
padala se stromu a zralá ležela na zemi: sama je takové spadlé ovoce, které bez užitku čeká, kdo je sebere.
Pragmatická matka ji donutí nakonec, aby si vzala už  staršího rodinného přítele, zajištěného taxikáře
Phona. San ho nemiluje, ale v její situaci to vypadá jako  rozumné řešení. Babička v průběhu děje  filmu
zemřela ,San tak přišla o nejmilejší bytost, ale i Theint ke konci příběhu umírá. San se dozví o její smrti z
novin a jede jí na pohřeb, ačkoliv  je po druhé  těhotná a v takovém stavu v Barmě ženy na pohřeb nesmějí.
Smutek, který má San ve vínku ,ovládne i poslední záběry filmu.
Projekt odpovídá kritériím a cílům výzvy FK. Je to výpověď o globálním světě z oblasti, která ještě nedávno
ke globalizovanému světu nepatřila.

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

Hodnocená kritéria

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

Myšlenka filmu je originální, protože , zejména pro českou kinematografii, originální je na tomto projektu
vůbec všechno:ale  musíme mít na paměti, že se nesmíme nechat ovlivnit exotickým prostředím a vnímat
obecně lidské poslání projektu. Hrdinka San je osamělá dívka, která těžce pracuje v textilní továrně, je
vystavena šikaně mistrů a vedoucích, nedostává dostatečnou mzdu a musí řešit, jestli bude riskovat a
zapojí se do stávky. Takových dívek jsou na celém světě miliony, jistě i v Čechách, proto film může oslovit
i širší publikum. Příběh plyne zvolna, často se mění prostředí, důležitým  tvůrčím prostředkem je střih.
Vypjatých scén a situací není v ději mnoho, až na  konflikt San a Theint,kdy San už nemůže vydržet
Theintinu aroganci. Je to pochopitelné a zapadá to do děje, protože  víme, že San k Theint přilnula až
obsesivním způsobem.Samotnou ji to ničí. Barmské reálie  dodávají příběhu zvláštní jakoby zamlženost,
protože se v nich nevyznáme přesně a musíme se v nich orientovat za pochodu. Režisér si je toho vědom,
nespěchá, dává postavám čas prožít svá niterná hnutí.Jeho projekt je sdělný ,smutný ,a pro společenské
vědomí velmi důležitý. Myanmarská kinematografie na sebe tímto filmem  zřejmě v dobrém upozorní.

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

- Hlavním českým producentem je společnost Víta Janečka a jeho ženy režisérky Zuzany Puissy,
D1Film.V:Janeček vedl anglickou sekci na Famu,kde studovali  nynější barmští producenti,také manželé,
kameramanThaiddi a jeho žena Thu Thu Shein. Založili mimo jiné jediný festival, který se zaměřuje na
barmský film, v Rangúnu ,Whatann Film a stále ho řídí. Thaiddi snímal i krátký film Kobaltová modř,
kterým se zapsal režisér  Aung Phyoe na festivalu v Locarnu do filmařského povědomí.V.Janeček má
dlouhodobé styky s myanmarskou oblastí. Jeho tvůrčí vklad do projektu je zřejmý .D1Film  je iniciátorem
celé věci.V současné době je  projekt producentsky připravený

- ze tří zdrojů.Největší podíl má Barma,48 %,ČR  má 29 % a ke koprodukci přistoupila i francouzská
producentka Claire Marquet a přinesla 22,7%. Náklady na natáčení v Myanmaru jsou nižší než
jinde,takže tyto zdroje by měly stačit.

- Členové štábu budou částečně z české republiky, hlavním tvůrčím pracovníkem, který se na projektu
bude podílet,je mistr zvuku Jan Richtr . Absolvent FAMU  má pestrou a významnou  filmařskou biografii,
točil např.s J.Němcovou dokument Nechte zpívat Mišíka ,se Z. Piussi  Ukradený stát, animovaný film
s režisérkou .Karhánkovou Plody mraků,a  také právě už i myanmarský film, celovečerního Mnicha
(režie The Maw Naing).

- Režisér Aung Phyoe pracoval na svém projektu Padlé ovoce cca od r. 2019.V Rangúnu založil také
filmový časopis, který se snaží o vzdělávání nové filmařské generace.Zmiňme ještě jednou jeho první
mimoškolní filmy Kobaltová modř a Deštivá sezóna.

-
-
-
-
-

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Význam tématu tentokrát sahá až do Asie ,takže  můžeme říct ,že přináší  společenský a estetický zážitek dost
velkému světovému okruhu. Je potěšitelné, že se účast českého filmu  v koprodukcích neomezuje jen na
nejbližší země ,ale  troufá si mnohem dál. Uvidíme, jak se film podaří, zda zúročí své ambice. V takovém případě
by mohlo jít o „asijskou“ inovaci ,o evropský film  poznamenaný duchovním přínosem  z jiné kultury.

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

Informace obsažené v materiálech jsou úplné a nijak si neodporují. Myslím, že jsem žádost posoudila
správně.

Žadatel,tedy D1 Film ,má  s barmskou kinematografií zkušenosti a jsem přesvědčena ,že dokáže film ve
zmíněné koprodukci zrealizovat.
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Expertní analýza 
 

Název projektu Potlesk 

Evidenční číslo projektu 4066-2020 

Název žadatele Black Balance 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-2-10-20 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 20-10-2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
 
 
Filmový príbeh Potlesk má v sebe niekoľko pútavých a aktuálnych tém, ktoré hrajú rolu 
v ľudských životoch. Je to napríklad element osudu – talentovaný mladý hudobník Tomáš, 
ktorý nemôže dokončiť svoje štúdium v Berlíne a vracia sa po strate matky domov do 
Bratislavy, k svojmu zdravotne postihnutému bratovi, s ktorým zdieľajú ďaľší život. Peniaze 
Tomáš zarába hraním v krematóriu, ale hlavne hraním na uliciach vo Viedni, brat David ho 
pritom sprevádza. Ďaľšou témou je vzťah súrodencov po takom zásahu osudu, akou je strata 
rodiča. No a silnou témou príbehu sú tiež hľadanie samého seba a vyrovnávanie sa Tomáša 
s faktom, že stratil svoju životnú šancu stať sa virtuózom. Po tom, čo si vyskúša prázdnotu 
hrania pre vyššie viedenské kruhy zisťuje, že hĺbka a možná spokojnosť so životom tkvejú 
v poetike jeho každodennosti. Unikátnosťou príbehu je podľa mňa aj téma slovenských 
hudobníkov a ich existencie v blízkej Viedni, ktorú vidíme takto exponované v hranom 
slovenskom filme po prvý raz. Viedeň a Rakúsko pre súčasných Slovákov hrajú veľkú rolu, čo 
tiež odráža postava Lenky, ktorá je tam sestričkou v starobinci, preto veľmi oceňujem, že sa 
konečne tento fakt odráža i vo filmovej tvorbe. Škoda len, že odpadol rakúsky koproducent, 
ktorý by finančne zabezpečil natáčanie práve týchto finančne náročnejších scén. Ale je 
zabezpečený poľský koproducent a skvelý poľský herec Bartosz Bielenia v roli Tomáša. 
Česká koprodukcia, ktorá je vo filme prítomná v rozličných štádiach produkcie filmu je pre 
projekt vitálna a preto verím tomu, že SFK nový film výnimočného slovenského režiséra 
Juraja Lehotského bude môcť nakoniec podporiť. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
Hodnocená kritéria  
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Príbeh filmu je originálny, zasadený do našej súčasnosti, rieši dilémy našich súčasníkov a 
navyše dilémy talentovaného umelca, ktorý to nedotiahol to the top. Scenár som si prečítala 
ako malé literárne dielo, je precízne vypracovaný a pútavý, verím tomu, že keď postavy ožijú 
na plátne, pôjde o zaujímavý a príťažlivý film. Neviem, či je to otázka osobného vkusu, ale 
dovolím si malú poznámku, že ako divák nepotrebujem v poslednej scéne dovysvetľovanie 
vzťahu s Lenkou a záber na spojenie ich rúk... Možno maličkosť, ale pre mňa trochu nasladlý 
happy end. Pripojené moodboard a teaser filmu so skvelým poľským hercom Bartoszom 
Bieleniom dobre pedstavujú atmosféru filmu a kombinácia hercov a nehercov, tako ju režisér 
znovu využíva podľa mňa pomôže vytvoriť autenticitu tak príbehu, ako aj priestoru. Ako som 
už spomenula, osobne veľmi doceňujem, že sa konečne nejaký autor venuje úkazom 
súčasnosti = to jest prepojeniu dvoch miest, Bratislavy a Viedne, ktoré sú tak blízko pri sebe 
a zároveň tak ďaleko. To podľa mňa čiastočne platí aj pre Prahu a Česko. Projekt je veľmi 
profesionálne pripravený a česká koprodukcia zabezpečuje kvalitné vstupy profesionálov, 
ktoré môžu veľmi prispieť kvalite celkového výsledku.  

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

Český koproducent je Black Balance, produkčná spoločnosť založená autorskou dvojicou 
Tomáš Weinreb a Peter Kazda, ktorí dosiahli vynikajúce, aj medzinárodné úspechy svojou 
prvotinou Já, Olga Hepnerová. Z opisu celého projektu a spolupráce s Jurajom Lehotským 
som nadobudla dojem, že ide o akúsi symbiózu, či vzácne porozumenie tvorcov, ktorí 
zároveň vystupujú v úlohe producentov. Táto spolupráca má potenciál i vo forme budúcich 
spoločných filmových projektov. Ďaľšie subjekty zabezpečujúce úspešnosť a kvalitu sú 
Michaela Jelenek, Katarína Tomková, slovenské a poľské inštitúcie. Kameramanská a 
hudobná axplikácia Timoteja Križku a Aleš Březinu len utvrdzujú dojem, že všetky subjekty 
sú zosúladené a pripravené k realizácii. Projekt potrebuje finálnu finančnú podporu, aby aj 
českí profesionáli boli vhodne finančne ohodnotení a tiež mohli kvalitne uskutočniť 
postprodukciu, hudbu a iné ešte potrebné zložky. 
 

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

Téma filmu je súčasná, hĺbkovo opisuje život umelca-hudobníka, ale je aj natoľko ľudsky 
univerzálna, že môže zaujať nielen české a slovenské publikum, ale i medzinárodne. Ide o 
moderný európsky autorský film, v ktorého kvalitu autorka týchto riadkov úprimne verí. Pevne 
dúfam, že sa Jurajovi Lehotskému a jeho tímu podarí natočiť kvalitný film a dosiahnuť aspoň 
taký úspech, aký mal film Slepé lásky v Cannes. Verím tiež tomu, že sa aj českí tvorcovia a 
kolegovia  budú môcť hrdiť touto koprodukciou. 
 

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

Projekt je skvele a profesionálne vypracovaný a predstavený českým koproducentom Black 
Balance. Všetko je dopodrobna vysvetlené, dokonca aj fakt, že táto žiadosť sa podáva už po 
tretí raz. Napriek tomu, že projekt mal aj v minulosti pozitívne EA, nedostal finančnú podporu, 
zrejme preto, že Rada musí často vyberať z množstva kvalitných projektov. Synergia 
spoločností Arytmia a Black Balance je vzácna, asi preto, že  koproducenti sú zároveň 
tvorivými ľuďmi, autormi. Od SFK sa žiada 8,4 %, s CZTV sú ešte v jednaní. Celkovo je 
podľa finančného plánu potvrdených 73 % rozpočtu  Verím tomu, že sa aj napriek súčasnej 
komplikovanej situácii podarí autorom film úsoešne realizovať, a to aj s kvalitnou hudobnou 
zložkou pod vedením Aleša Březiny a natočiť potrebné chýbajúce scény, aj keď už možno 
len s rúškami… 
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Expertní analýza 
 

Název projektu POTLESK 

Evidenční číslo projektu 4066-2020 

Název žadatele Black Balance 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16.X.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Matúš je talentovaný mladý hudebník, jehož slibnou kariéru zbrzdila nemoc a smrt matky. Žije 

v Bratislavě se svým fyzicky handicapovaným bratrem, se kterým jezdí hrát do Vídně, ovšem pouze na 

ulici. Po náhodném setkání s úspěšným bývalým spolužákem se jeho život změní: stane se členem 

kvarteta, které hraje na VIP akcích. Peníze a úspěch ho ale nenaplní. Po tragické smrti bratra 

přehodnotí svůj život i vztahy a najde naplnění v učení dětí hudbě. Příběh bez patosu, prostě a 

jednoduše vypráví o nejdůležitějších věcech života. Přístup autora charakterizuje minimalismus, 

pokora, a především pravdivost. Intimní portrét hlavního hrdiny nás nutí zamyslet se nad sebou a nad 

hodnotami, které jsou pro nás prioritní. Téma projektu je naprosto univerzální, k zahraničnímu přesahu 

přispívá i částečně mezinárodní herecké obsazení. Zpracování směruje k výraznému evropskému 

autorskému filmu.   

Duší projektu je slovenský režisér Juraj Lehotský. Jeho celovečerní dokumentární film Slepé lásky měl 

mezinárodní premiéru v Cannes, díky čemu si získal slušné mezinárodní renomé. Také jeho dva hrané 

snímky, Zázrak a Nina, se prosadily i ve světě. Silné české zastoupení v tvůrčím týmu představují např. 

hudební skladatel Aleš Březina nebo dramaturg Jan Gogola st.  

Žadatelem je společnost Black Balance režisérské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda, známé díky 

svému oceněnému debutu Já, Olga Hepnarová. Kromě svých vlastních filmů se ale producentství 

zatím nevěnovala. Film je zamýšlen jako koprodukce mezi SR, ČR a Polskem. Polský producent je 

potvrzen. Škoda, že z projektu odstoupil rakouský partner, který by byl přirozený a žádoucí. Na 

slovenské straně je projekt dobře připraven a získal podporu slovenského fondu i veřejnoprávní 

televize RTVS. Ze strany žadatele je v jednání ČT, potvrzeno je postprodukční studio Magiclab. 

Podpora SFK tvoří 8,44% z celkového rozpočtu. Distribuční strategie míří správně na artové publikum.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Příběh talentovaného hudebníka Matúše bez velkých slov, bez patosu a bez velkého dramatu, prostě 

a jednoduše vypráví o nejdůležitějších věcech života: o jeho smyslu a naplnění. Jeho síla tkví 

v detailech, v pozorném sledování a nezaujatém pozorování jednotlivých postav a jejich chování, 

sestávajícího z téměř banálních činností. Přístup autora charakterizuje minimalismus, pokora, ale i 

jistá lyričnost až poetičnost, i když je to poetičnost všedního dne. Žádná velká gesta, žádná přílišná 

klišé, i když téma umělce by k tomu snadno mohlo svádět. Všechno je zdánlivě obyčejné, a především 

pravdivé. Nedochází ke konfrontaci nositelů odlišných způsobů života a postojů k němu, konfrontován 

je hlavní hrdina sám se sebou. On volí, co se svým životem udělá a jakou cestou půjde dál. 

Nenápadným způsobem nás tento intimní portrét nutí zamyslet se nad sebou a nad hodnotami, které 

jsou pro nás prioritní. Autorský filmař Juraj Lehotský původně studoval dokument a podobně jako jeho 

generační kolegové, slovenští dokumentaristé, kteří se dnes věnují hranému filmu, sází na 

autentičnost, věrnost životu a pravdivost. Jako v jeho předešlých filmech, i tady je přítomna empatie 

k postavám, nikoho nesoudí, nemoralizuje, je pouze v roli tichého pozorovatele a nechává na divákovi, 

aby si našel, co ho ve výsledném snímku osloví. Kontinuita jeho tvorby, poetiky a estetiky je zřejmá, i 

když se jedná o jiné téma. Velkou roli hraje samozřejmě hudba, která je používána s citem a má vždy 

hlubší význam než pouhá ilustrace.  

 

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

 

Duší celého projektu je režisér a spoluautor scénáře Juraj Lehotský. Jeho celovečerní dokumentární 

film Slepé lásky měl mezinárodní premiéru v Cannes, díky čemu si získal slušné mezinárodní renomé. 

Také jeho dva hrané snímky, Zázrak a Nina, se prosadily i v světě. Na scénáři už od námětu 

spolupracuje s mladým kameramanem Timotejem Križkou, jenž má už ale zkušenosti s natáčením 

krátkých filmů a seriálů, včetně povídkového filmu Strach. Mnohé další profese jsou obsazeny lidmi, 

se kterými režisér už předtím spolupracoval. Platí to také o silném českém zastoupení, např. hudební 

skladatel Aleš Březina nebo dramaturg Jan Gogola st. K žádosti je přiložena i kameramanská, 

dramaturgická a hudební explikace. Představitelem hlavní role by měl být polský herec Bartosz 

Bielenia, kterého představuje přesvědčivá ukázka. I další role jsou obsazeny zahraničními herci, 

včetně českého dětského herce Daniela Vízka.  

 

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

 

Téma projektu je naprosto univerzální a srozumitelné všude na světě. Navíc se příběh odehrává 

částečně na Slovensku a částečně ve Vídni, takže má už ze své podstaty zahraniční přesah. 

K přesahu přispívá i částečně mezinárodní herecké obsazení. Zpracování směruje k výraznému 

evropskému autorskému filmu s moderním filmovým jazykem, účasti na festivalech může napomoct i 

mezinárodní renomé režiséra.   

 

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

znaků) 
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Žadatelem je společnost Black Balance režisérské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Ta je známá 

díky svému oceněnému debutu Já, Olga Hepnarová, u kterého jejich společnost participovala také 

jako koproducent. Ve vývoji má tato režisérská dvojice ve své společnosti další vlastní celovečerní 

film. Jinak se ale producentství nevěnuje, nebo přinejmenším žádné jiné počiny v této oblasti ve svém 

portfoliu neuvádí.  

Film je zamýšlen jako koprodukce mezi Slovenskem, ČR a Polskem v podílu cca 75,14 a 11%. Polský 

producent je potvrzen. Škoda, že z projektu odstoupil rakouský partner, který by byl přirozený a 

žádoucí. Na slovenské straně je projekt dobře připraven a získal podporu slovenského fondu i 

veřejnoprávní televize RTVS. Ze strany žadatele je v jednání Česká televize, potvrzeno je 

postprodukční studio Magiclab s věcným vkladem 250 000 Kč. Podpora SFK ve výši 3 mil Kč tvoří 

8,44% z celkového rozpočtu 35,5 mil Kč.  

Distribuční strategie míří správně na artové publikum. V žádosti je uváděn jako český distributor 

Bontonfilm, LOI ale není přiloženo. To samé platí i o slovenském distributorovi Forum Film distribuce. 

Podle harmonogramu mělo být natáčení zahájeno už 21. září 2020.  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu “Potlesk” 

Evidenční číslo projektu 4066-2020 

Název žadatele Black Balance s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 
 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jana Rozvaldová 

Datum vyhotovení 21.10.2020 

 
 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

O podporu žádá celovečerní film v režii Juraje Lehotského podle vlastního scénáře s názvem “Potlesk”. 

 

Silný příběh mladého muzikanta Matúše, hráče na violoncello. Jeho životní eskapády, nemocný bratr. Hledá 

sám sebe, svou roli v životě. 

 

Projekt dlouhou dobu ve vývoji, byl podpořen slovenským filmovým fondem AVF i RTVS, natočen povedený 

teaser. Tvůrci se snaží dotáhnou projekt do zdárného konce, hledají možnosti jak film dofinancovat. Čes-

kému kinematografickému fondu Žádost podána opětovně. Předchozí neúspěch nebyl způsoben špatným 

zpracováním Žádosti nebo nedostatečnou přípravou. Spíše projekt nepodpořen z důvodu příliš velkého po-

čtu podaných Žádostí. To je na projektu sympatické - stále se nevzdávají a zkoušejí uspět napotřetí. 

 

Herecké obsazení zajištěno, stejně tak celý štáb. Realizace se měla údajně zahájit ke konci září 2020, těžko 

říct, jestli se to v současné situaci s coronavirem opravdu povedlo. 

 

33 natáčecích dní je komfortně dostačujících ke zdárné realizaci. Z finančního hlediska film zajištěn z více 

než 3/4. Stále ale čekají na chybějící čtvrtinu potřebných nákladů k dokončení. 

 

Částka požadovaná od Fondu kinematografie není přemrštěná ani nereálná. 

 

Projekt je dobře nastartovaný a má právoplatně své ambice. 

 

K udělení podpory ho doporučuji. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Předkládaný projekt neskrývá svoje ambice a velkou touhu film dokončit a úspěšně uvést v kinech a na fes-

tivalech. 

Film prošel dlouhou dobou vývoje, tvůrci zapracovali na scénáři, povedený teaser odprezentovali na něko-

lika festivalových workshopech a vyzkoušeli si tak, jak na diváky působí. 

Herecké obsazení zajímavě namícháno - hlavní roli ztvární polský herec Bartosz Bielenia (tahák na diváky 

v Polsku) a Judit Bárdos, která se zase oblíbenou herečkou stává v českých zemích. 

Příběh zasazený do hudebního světa je v této době vhodně načasovaný. V době, kdy se spousta lidí obrací 

sami k sobě a věcem, které opravdu mají smysl, tedy mimo jiné k hudbě. 

Producenti pečlivě připravují realizaci, velký důraz dávají na marketing a distribuci. 

Úzká spolupráce producentů a distributorů jak v Česku tak v Polsku, potažmo na Slovensku. 
Finanční plán je zrealizovatelný, samozřejmě dost záleží, jaké bude rozhodnutí českého Fondu kinemato-

grafie. Požadovaná částka nepatří mezi ty zcela nereálné a nedosažitelné. 

Harmonogram projektu je teoreticky realizovatelný, uvidí se, jak moc do něj pandemická situace zasáhne. 

 

 
 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Údaje v Žádosti si neodporují. Připojeny zásadní požadované dokumenty, přílohy a potvrzení. 

Položky Finančního plánu vysvětleny nebo doloženy potvrzujícími dokumenty. 

Harmonogram projektu realizovatelný. Přiložena obsáhlá část věnující se marketingovým záměrům a zací-

lení na diváky. Popsána precizní spolupráce s médii a distributory od začátku realizace. 

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

Finanční plán sestaven realisticky. Ze slovenské strany je projekt již téměř v plné výši zajištěn, čeká se na 

vyjádření polské a české strany. Stejně tak zatím probíhají jednání s Českou televizí o případné podpoře ve 

formě věcného i finančního plnění. Částky jsou realistické a dosažitelné. Vlastní vklad producentů v dosta-

tečné výši. 

 

 

Rozpočet: 

Rozpočet se řadí mezi ty se standardními částkami a celkovou výší nákladů. Jednotlivé položky si v ničem 

neodporují. Autorské honoráře patří mezi standardní, stejně tak denní nasazení jednotlivých členů štábu. 

33 natáčecích dní je dostačujících k pohodlnému natočení potřebného materiálu. Dostatek času pro střižnu, 

online i zvukové dokončení. Částky za hudbu odpovídají standardům. Neobávala bych se překročení pláno-

vaných nákladů. Ale jak všichni v této coronavirové době víme - těžko říct, jak to všechno dopadne. 

 

 

 

 

 
 
 

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

Realizační strategie je standardně vedená. Projekt díky dlouhé fázi vývoje stačil objet několik festivalových 

workshopů, byl předveden několika nezávislým “divákům”, získal si svého dramaturga. Podařilo se posu-

nout příběh scenáristicky zajímavým směrem. Určitě pomohlo natočení teaseru. 

V současné chvíli při zajištění téměř 76% celkových nákladů by mohlo jít film natočit a počkat s postpro-

dukcí, až se dofinancování zajistí.  

Harmonogram projektu je realizovatelný za výše uvedených okolností. 

 

 

 

 

 

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

Název projektu Quijotův poslední film 

Evidenční číslo projektu 4067-2020 

Název žadatele Cinemótif 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu. 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Juraj Krasnohorsky 

Datum vyhotovení 22.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Hlavnou silnou stránkou koprodukčného rumunsko-českého projektu je, že ide o projekt medzinárodne 

známeho a etablovaného, úspešného režiséra Corneliu Porumboiu, aj keď tento krát v roly producenta. Aj 

keď ide o jeho producentský debut, ide o relatívne produkčne jednoduchý a finančne menej náročný film. 

Silnou stránkou projektu je aj príbeh, ktorý je medzinárodne zrozumiteľný a pritom dostatočne lokálny, aj 

umelecky atraktívny pre festivalové a arthousové publikum. Tak isto aj žiadateľ ako český koproducent 

projektu, má adekvátny profil aj skúsenosti, a osobné prepojenie a predchádzajúca skúsenosť s Corneliu 

Porumboiu adekvátne zdôvodňuje túto koprodukciu. Žiadosti sa dá vytknúť len toľko, že v balíku chýbali 

dokumenty a prílohy, ktoré sú spomenuté v texte. Zrejme teda existujú a žiadateľ ich bude vedieť včas 

predložiť. Ide najmä o dokumenty dokladujúce zdroje financovania. Žiadaná suma je relatívne vysoká, aj 

vzhľadom k tomu, že žiadateľ v texte trochu zveličuje kultúrnu dôležitosť práve tohto filmu pre budúcnosť 

českého kina, ako akúsi dôležitú inšpiráciu pre českých tvorcov. Skôr si myslím, že ide o kvalitný artový film, 

ktorý môže mať zaujímavú festivalovú kariéru, aj vďaka osobe rumunského producenta. Je to kvalitne 

pripravený projekt, ktorý má predpoklad byť dokončený podľa uvedeného plánu. 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Po formálnej stránke je projekt veľmi podrobne popísaný najmä v samostatnom prezentačnom dokumente. 

Ten sa však odvoláva na prílohy v časti C, ktoré žiaľ ale neboli súčasťou balíka. Je to škoda, pretože práve 

tie boli zaujímavé (producentská explikácia hlavného rumunského producenta) a tiež LOI a iné dokumenty 

potvrdzujúce finančné zabezpečenie. Z tohto dôvodu sú finančné prostriedky nezdokladované. Taktiež v 

žiadosti chýba explikácia českého producenta, namiesto ktorej je akési zdĺhavé zamyslenie dramaturga, 

ktoré miestami obsahovo vybočuje z toho, čo sa od dramaturgickej explikácie očakáva. V časti 3.1 Zpráva o 

průběhu vývoje nie je celkom jasné, čo je písané rumunským producentom a čo českým, keďže text nie je 

podpísaný. Napriek tomuto čiastočnému "zmätku" je možné projekt posúdiť. Kultúrna náročnosť filmu je 

adekvátne zhodnotená, ide o artový film so silným festivalovým potenciálom. 

  

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

– Je rozpočet transparentní a je výše nákladů jasně zdůvodněna? 

Rozpočet je transparentný. Výška nákladov zodpovedá typu filmu, reáliám aj faktu, že ide o debut.  

 

– Je představa o financování realistická? 

Predstava o financovaní je realistická. Projekt má zabezpečené slušné financovanie z rumunských zdrojov. 

Tak isto je realistické uvažovať o Eurimages. 

 

– Jsou jednotlivé potvrzené zdroje financování dostatečně doložené dokumentací prokazující jejich 

závazné zajištění? 

Keďže v balíku žiadosti chýbala príloha C, ktorá je v texte spomínaná, chýbajú aj dokumenty potvrdzujúce 

finančné zabezpečenie. Tento nedostatok by mal žiadateľ odstrániť, inak sa jednotlivé zdroje nedá 

považovať za zabezpečené. Istú pochybnosť vzbudzujú zdroje vlastného financovania, konkrétne riadok 5.4 

Ostatní koproducenti vo výške 2.000.000. Je to veľmi vysoká suma aj v pomere k žiadanej sume z SFKMG 

a nie je vôbec jasné od koho je, ani čomu zodpovedá. Tak isto finančný vklad rumunského producenta je 

neštandardne vysoký.  

 

– Je výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný? 

Výška požadovanej podpory je obhájiteľná jedine cez osobu rumunského producenta, ktorý je garanciou 

medzinárodnej kvality projektu a tiež vďaka výnimočnému vzťahu s českým producentom. Samotný film čo 

sa týka obsahu ani osobu debutujúceho režiséra nepovažujem za dostatočné zdôvodnenie tak vysokej 

podpory z verejných zdrojov v ČR. 

 

– Má projekt potenciál k zajištění vícezdrojového financování? 

Projekt má potenciál okrem už zabezpečených zdrojov získať aj podporu Eurimages. Spĺňa na to niekoľko 

charakteristík, ktoré sú pre Eurimages výhodou (ženský príbeh, silný rumunský producent, zaujímavá 

koprodukcia). 

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 sa zdá prepracovaná aj na rumunskej aj na českej strane. Projekt sa už síce vyvíja 

podozrivo dlho (od 2014), ale na druhej strane sa zúčastnil prestížnych podujatí a workshopov. 

 

Žiadateľ má celkom jasnú predstavu o marketingovej stratégii aj vďaka predošlej skúsenosti s uvádzaním, 

či dokonca distribúciou podobných art-house/festivalových filmov. Cieľová skupina je jasná, ako aj spôsob 

uvádzania filmu v kinách.  

 

Časový harmonogram je zvládnuteľný aj vďaka dvoj-ročnej rezerve, ktorú žiadateľ uvádza (s dokončením v 

roku 2023), najmä s odôvodnením, že situácia s ohľadom na pandémiu je nevypočítateľná. 

 

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

– Odpovídá profil společnosti a její finanční možnosti zvolenému cíli? 

Profil spoločnosti plne zodpovedá tomuto typu filmu aj faktu, že ide o minoritnú koprodukciu. Spoločnosť a 

jej producenti majú adekvátnu predošlú skúsenosť, sú prítomní na medzinárodnom poly a finančné 

zaťaženie taktiež zodpovedá ich možnostiam. 

 

– Zhodnoťte dosavadní zkušenosti, ocenění a úspěchy žadatele. 

Žiadateľ má bohaté skúsenosti z pôsobenia v prvotriednych filmových produkciách v ČR na kvalitných 

projektoch a tak isto aj spoločnosť sama zrealizovala už niekoľko úspešných projektov napriek svojmu 

relatívne krátkemu pôsobeniu (od 2016). Spoločnosť stabilne rastie a má potenciál stať sa v budúcnosti 

jednou z popredných filmových produkčných spoločností v Čechách. Garanciou úspechu projektu je však 

najmä rumunský producent, úspešný a medzinárodne etablovaný režisér Corneliu Porumboiu. 

 

 

 

 

 



1 Expertní analýza
Název projektu QUIJOTŮV POSLEDNÍ FILM
Evidenční číslo projektu 4067-2020
Název žadatele Cinémotif
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu
Číslo výzvy 2020-2-10-29

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Marta Nováková
Datum vyhotovení 22. října 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

     Život rozvedené matky a jejích tří dcer jednoho dne naruší návrat dávné známé, 
rodinné excentrické přítelkyně, akční umělkyně paní Dumitruové. Ta je posedlá svým
filmem, svým sdělením o prohnilosti světa. Postupně do natáčení zapojí všechny tři 
dcery a podaří se jí rodinu podivně rozvrátit, což vyvrcholí „únosem“ nejstarší Sáry a 
tragickým koncem.

1. Hlavní silné stránky projektu:
2.      Spolupráce s rumunským režisérem a producentským debutantem Corneliem 

Porumbulu.
3.      
4. Hlavní slabé stránky projektu:
5.      Slabiny ve scénáři.
6.      
7. Konečné hodnocení:
8.      Minoritní koprodukce s uznávaným rumunským režisérem Corneliem Porumbulu 

(zde v pozici producenta) je jistě lákavá jak pro českého producenta, tak pro českou 
kinematografii, kvalita scénáře však znemožňuje projekt podpořit. 

9.
    Tematické upnutí se k donquijotovskému motivu a označení díla za kulturně 
náročný projekt jen proto, že se jedná o „evropský autorský debut, který cílí primárně 
na kulturně náročné diváky a filmové festivaly“, rozhodně nepostačují. 

Udělení podpory                                                        Nedoporučuji
Podrobná analýza žádosti o podporu

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

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

     Projekt Quijotův poslední film oprašuje legendární literární postavu, rytířem bez 
bázně a hany ovšem není muž, ale žena. Aktualizace quijotovského charakteru 
a genderové převrácení rolí je jistě zajímavý nápad, problém ale je, že jak téma 
filmu, tak jeho vyjádření příběhem jsou příliš tezovité. Quijote paní Dumitruové je 
svou vyhroceností příliš prvoplánový a nenechává diváka na pochybách, s kým má 
tu čest (nemocný člověk). Nemáme pro něj (pro ni) ani moc pochopení, ani moc 
sympatií, jako pro Cervantesova hrdinu, nefandíme mu, možná nás štve. Paralela se
slavnou literární postavou tak spíše pokulhává, resp. kdyby nebyla naznačena 
v názvu díla, byla by velmi těžce odhalitelná.  

     Naše donquijotka natáčí své protikapitalistické a protiglobalizační panflety a nutí 
k tomu i tři sestry. To, že se jedná spíše o fanatismus + psychickou poruchu než
o umění, odhalíme velmi záhy a dál se příběh nevyvíjí, pomineme-li samozřejmě 
dějové zvraty. 

     V samotném scénáři najdeme několik nejasných a zavádějících míst, 
nedovysvětlené situace atd. Náhlý Sářin obrat a přimknutí ke Carmen bez zjevné 
motivace, ba naopak, záhy po velmi trapné (pro Sáru) scéně s natáčením před 
mladými hochy. Sára si s někým píše, na někoho po večerech čeká na ulici. 
Na přítele? Patnáctiletá dívka? Na otce, který odešel od rodiny? Nevíme a zůstává 
to viset ve vzduchu. Bez dalšího kontextu je i matčin sex s cizím (?) mužem 
a částečně i její aktivita na seznamovací aplikaci Tinder. Ano, ta byla pak motivem 
pro Sářino odstěhování se ke Carmen, ale spíše je to scéna kvůli potřebám 
scenáristů, než z nějakého organického plynutí děje, dialogů atd. 

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

     Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být 
zrealizován. Český vklad do projektu je dostatečný jak po stránce tvůrčí, tak 
producentské. 

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

     Látka má svým tématem, resp. donquijotským motivem mezinárodní přesah, ne 
však zpracováním. 

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

     Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné. Neobsahují rozpory ani 
protichůdné informace a umožňují správně posoudit žádost.
     Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii.
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Expertní analýza 
 

Název projektu QUIJOTŮV POSLEDNÍ FILM 

Evidenční číslo projektu 4067-2020 

Název žadatele Cinémotif 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16.10.2020 

  

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Angela žije sama s 3 dcerami. Jejich běžnou existenci naruší návrat sousedky Carmen, extravagantní 

filmařky. Ta zatáhne dívky do natáčení svého filmu, který má být zásadní a revoluční výpovědí. 

Postupně se z ní vyklube psychicky nemocná osoba. Vše vyvrcholí únosem jedné z dcer a smrtí 

Carmen po příjezdu policie, kterou si ale zřejmě sama naplánovala. Ambiciózní debut nese typické 

znaky rumunské Nové vlny: vynikající scénář klade znepokojivé otázky týkající se umění a umělců a 

obsahuje psychologicky komplexní a nejednoznačné charaktery s přesně popsanými vzájemnými 

vztahy, výborné dialogy a přesvědčivé situace. Projekt má vícero vrstev, díky kterým může zaujmout 

různé typy diváků. Přesto ale zůstává především artovým snímkem, který podobně jako celá rumunská 

Nová vlna přináší do evropské kinematografie inovativní postupy, a má silný mezinárodní potenciál.  

Projekt má být hraným celovečerním debutem Toma Wilsona, který žije v Rumunsku už delší dobu, a 

má velice jasnou představu o jeho realizaci. Českou stopu na projektu představují dramaturgové Jakub 

Felcman a Agáta Hrnčířová, hudební skladatel, maskérka a zvukařka.   

Žadatelem je společnost Cinémotif Films, založena v roce 2016 s ambicí podílet se na mezinárodních 

koprodukcích. Součástí žádosti je pečlivě připravený materiál včetně podrobné distribuční a 

marketingové strategie. Rozpočet odpovídá komorní povaze filmu, zamýšleného jako koprodukce mezi 

Rumunskem a ČR.  Na rumunské straně získal podporu fondu a částečně potvrzeni jsou i další 

partneři. Český žadatel má potvrzeno postprodukční studio Magiclab a hodlá do projektu vložit vlastní 

finanční i věcný vklad a také odložené honoráře. Očekáváná podpora SFK je téměř 19% celkového 

rozpočtu.  

  

Udělení podpory Doporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ze začátku zdánlivě banální příběh matky se třemi dcerami, do života kterých vstoupí extravagantní 

sousedka – filmařka a celý ho naruší, vypadá na první pohled jako psychologické rodinné drama, které 

se postupně mění v psychologický thriller. Projekt má ale mnohem vyšší ambice, jak už ostatně 

napovídá i jeho název. Prostřednictvím hlavních dvou dospělých ženských postav, Carmen a Angely, 

zkoumá obecné otázky týkající se umění a role umělce. Je legitimní obětovat ve jménu umění životy 

jiných anebo svůj vlastní? Má větší smysl vést „normální“ život, než ho obětovat umění? Nebo je to jen 

rezignace? Na co má umělec právo, když chce realizovat své dílo, a na co už ne? A má vůbec umění 

a jeho výpověď smysl, když se nedostane k publiku? Zajímá vůbec dnes lidi ještě? A co když je taková 

výpověď nesmyslná? Projekt vzbuzuje řadu dalších podobných znepokojivých otázek, týkajících se 

třeba hranice mezi umělcem a šílencem, nebo radikálního uměleckého postoje, který je ostatním 

k smíchu. Spíše klade otázky, než dává odpovědi. To je vidět i na finále, které se nevyznačuje 

jednoznačnou katarzí, jak by tomu bylo, kdyby se jednalo o klasický thriller s jednoznačně zápornými a 

kladnými postavami. Ambiciózní debut nese typické znaky rumunské Nové vlny: vynikající scénář 

obsahuje psychologicky komplexní, bohaté a nejednoznačné charaktery, s přesně popsanými 

vzájemnými komplikovanými vztahy a jejich vývojem, výborné dialogy a přesně popsané, přesvědčivé 

situace. A to všechno na malé ploše, s minimem vnějších prostředků a efektů. Napětí je spíše vnitřní, 

a zvyšuje ho neustále přítomná nejednoznačnost.  

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

 

Projekt má být autorským hraným celovečerním debutem Toma Wilsona, který je sice cizinec, ale žije 

v Rumunsku už delší dobu. Doteď natočil několik krátkých filmů a jeden dokument. Režisér má velice 

jasnou představu o realizaci, která je zřejmá už ze samotného scénáře a je popsaná také v jeho režijní 

vizi. Rumunská spoluautorka projektu Loredana Novak má už za sebou několik realizovaných 

scénářů. Kameraman s režisérem už spolupracoval, zvolený střihač je dostatečně zkušený. Českou 

stopu na projektu představují dramaturgové Jakub Felcman a Agáta Hrnčířová, hudební skladatel a 

pak ještě maskérka a zvukařka.   

  

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

 

Projekt má vícero vrstev, díky kterým může zaujmout různé typy diváků. Ráz psychologického thrilleru 

a neustále přítomné vnitřní napětí může oslovit i širší publikum. Přesto ale zůstává především artovým 

snímkem, který podobně jako celá rumunská Nová vlna přináší inovativní, nové postupy do evropské 

a světové kinematografie. Díky svému modernímu filmovému jazyku a práci se žánrem 

kombinovaným s výsostně uměleckým filmem může sloužit jako inspirace i pro domácí českou 

filmovou tvorbu. Projekt má silný zahraniční přesah a také silný mezinárodní potenciál, především co 

se týče festivalové kariéry. Ambiciózní festivalová strategie je reálná.  Není ale vyloučeno, že se film 

prosadí i v evropské artové distribuci a ve veřejnoprávních televizích. 

 

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

znaků) 
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Žadatelem je společnost Cinémotif Films, založena v roce 2016 s ambicí podílet se na mezinárodních 

koprodukcích. Všichni 3 producenti absolvovali FAMU a mají již jisté zkušenosti. Společnost má ve 

svém portfoliu celovečerní dokumentární debut The Sound Is Innocent, jenž byl uveden v českých 

kinech, ve fázi postprodukce je hraný debut švýcarské režisérky Fiony Zegler Ztraceni v ráji.  

Součástí žádosti je velice pečlivě a podrobně vypracovaný materiál obsahující distribuční a 

marketingovou strategii, která míří především na artové diváky, i když žadatel si uvědomuje, že projekt 

má potenciál oslovit i další segmenty. Ovšem postavit marketingovou strategii v první řade na 

osobnosti producenta – režisér Cornel Porumboiu – má v ČR značné limity. Součástí mezinárodní 

strategie je získat silného sales agenta, což je správné a reálné. 

Rozpočet je rozumně vyčíslen jen na 21 mil Kč, což odpovídá komorní povaze filmu. Projekt je 

zamýšlen jako koprodukce mezi Rumunskem a ČR 70:30%, což je pro českou stranu poměrně vysoký 

podíl.  Na rumunské straně již získal podporu fondu a částečně potvrzeni jsou i domácí rumunští 

koprodukční partneři. Český žadatel má potvrzeno postprodukční studio Magiclab s věcným vkladem 

0,5 mil Kč (LOI přiloženo) a hodlá do projektu vložit svůj vlastní finanční i věcný vklad a také odložené 

honoráře, což dohromady činí 795 000 Kč. S Českou televizí jako partnerem se nepočítá. Očekáváná 

podpora SFK je 3,95 mil Kč, což je téměř 19% celkového rozpočtu. Důležitou částí financování má být 

podpora Eurimage, o kterou se bude projekt ucházet až začátkem příštího roku. Renomé majoritního 

producenta dává projektu jisté šance.   
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Šťastný člověk 

Evidenční číslo projektu 4069-2020 

Název žadatele COMPANY F s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Lubomír Konečný 

Datum vyhotovení 22.10.2021 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

Produkční společnost COMPANY F s.r.o. opakovaně žádá o podporu výroby minoritní koprodukce 

dokumentárního filmu Šťastný člověk. Jedná se o celovečerní dokumentární debut slovenské režisérky Soňi 

G. Lutherové, původní profesí etnoložky, která předtím realizovala televizní dokument pro slovenskou televizi 

veřejné služby. 

 

Její dokumentární snímek má zachycovat proměnu ženy v  muže. Původně žena z Brna, paní R., která má 

slovenského manžela, se kterým žije Švédska a se kterým má dvě děti, se rozhodne proměnit v  Marvina. 

 

Má se jednat o třístrannou koprodukci Slovenska (57,21 %), České republiky (29,29 %) a Švédska (13,50 %). 

Projekt byl podpořen slovenským Audiovizuálnym fondom ve fázi vývoje a významným finančním vkladem do 

projektu vstupuje jeho slovenský producent firma Azyl Production. Další zdroje financování jsou českým 

koproducentem doloženy pouze ve formě předběžných slibů, které jsou datovány cca z poloviny roku 2019 a 

pravděpodobně se jedná o stejné dokumenty, které žadatel předložil i v  předcházející žádosti o podporu. 

Nejsou tedy nijak aktualizovány a žadatel blíže nespecifikuje, kdy budou podány žádosti na výrobu u 

jednotlivých lokální fondů na Slovensku a ve Švédsku, tak aby tyto prostředky pokryly produkci (30 natáčecích 

dnů) plánovaných na prvních 9 měsíců 2021. Blíže také nespecifikuje i posun v jednáních o závaznějším 

vstupu do projektu se soukromou televizí či slovenskou televizí veřejné služby. Zarážející je i fakt, že 

v předloženém finančním plánu je finanční a věcný vstup žadatele 0 a patrně tedy i poplatek Státnímu fondu 

kinematografie uhradil nejspíš slovenský producent. Nepřijde mi proto, že by žadatel udělal nějaký výrazný 

posun v rámci financování projektu, a proto projekt nedoporučuji podpořit. 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

Žádost je podána kompletní a je předložena Státního fondu kinematografie opakovaně, což odůvodňuje 

žadatel zpřesněním a rozvedením autorské koncepce filmu a také tím, že projekt měl v minulé výzvě dostatek 

bodů pro udělení podpory, nicméně v rámci výzvy nebyl alokován dostatečný počet financí. Je to poněkud 

alibistický důvod, neboť pokud by se podíval žadatel na kontext a výsledky dalších výzev týkajících se výroby, 

tak by zjistil, že  takto „postižených“ projektů je mnoho. Podstatnějším však je, že žadatel nijak výrazně 

neaktualizoval, nepokročil v rámci financování výroby, což vzhledem k harmonogramu výroby i vzhledem 

k opětovnému podání projektu k novému posouzení by bylo žádoucí. Podrobněji rozvedeno v bodech níže. 

 

  

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

 

Harmonogram výroby projektu je nastaven, tak, že v průběhu od ledna do září 2021 má proběhnout 30 

natáčecích dnů a nejsem přesvědčen, že by se synergicky podařilo naplnit financování filmu, které má 

aktuálně alokované pouze prostředky na vývoj od slovenského veřejného fondu a vlastního věcného a 

finančního vstupu producenta, tj. 26,33%. Navíc 7,5% bylo z rozpočtu už využito na vývoj projektu. Takže na 

aktuální natáčení, která má začít v lednu lze počítat reálně s 19 %, což je zjevně nedostačující. V podstatě 

ani dotace Státního fondu kinematografie potenciálně navyšující krytí o 10% nebude dostačující. Podstatné 

jsou další vstupy producenta a koproducentů dle finančního plánu. Proto bych v žádosti očekával jasnou 

strukturu, kdy má jaký zdroj být závazně zajištěn (kdy byly podány žádosti k fondům ve finančním plánu, které 

jsou ve finančním plánu uváděny, posunula se někam jednání s televizemi, než je vyjádření zájmu), aby pak 

mohl být i harmonogram výroby z tohoto hlediska smysluplný.  

 

Zarážející je i fakt, že vstup českého koproducenta je dle finančního plánu nulový. Ostatně položka rozpočtu 

30-11 poplatky fondům je 0.  

 

Také strategie 25 natáčecích dnů ve Švédsku, které má realizovat sedmi členný výrobní štáb v  sedmi 

turnusech od ledna do září 2021 se mi jeví jako neekonomická, zbytečně nákladná, protože to znamená, že 

tento výrobní štáb de facto v průběhu devíti měsíců poletí do Švédska 7x, aby pokaždé realizoval cca 3-4 

natáčecí dny (žadatelova evaluace tohoto viz kapitola rozpočtu 23). Určitou disproporci vnímám i v tom, že 

žadatel akcentuje „malý štáb, který je dokumentu vlastní“, ale pak je to najednou sedm lidí, co letí 7x do 

Švédska.  

 

 

 

 

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

 

Předložený harmonogram výroby není realistický z hlediska zajištěného či případného alokování financí 

z jednotlivých zdrojů finančního plánu. Žadatel by měl prezentovat vzhledem k harmonogramu výroby v této 

chvíli i jasný harmonogram financování, ale to prezentuje pouze ve vágním komentáři: „bude žádat“. 
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Žadatel uvádí, že „u dokumentárního filmu nemá podle mého názoru příliš cenu sázet na klasické PR.“ 

Domnívám se, že by se měl inspirovat u kolegů ze společnosti Hypermarket Films, kteří právě klasického PR 

využívají a domnívám se, že vzhledem k tématu projektu Šťastný člověk by klasické PR bylo vhodnější než 

ambasadoři filmu. Otázkou je, co si žadatel pod klasickým PR představuje. Vlastně by mne nejvíc zajímalo, 

kolik mají Marvinovy knihy, texty čtenářů, ale to je to, co právě žadatel neuvede, ale je to cílová skupina, 

kterou žadatel zmiňuje. A tak je to i distribuční strategií. Taková ta ustálená a přežitá představa, že premiéra 

na festivalu „vytvoří povědomí o filmu“. Jaké? Kde? U koho? Žadatel uvádí, že klasická kinodistribuce není 

efektivní pro dokumenty, ale o několik odstavců níže uvádí distribuční společnosti Aerofilms a Artcam, které 

by rád oslovil. Distribuční strategie je vágní a plná rozporuplných tvrzení, nastavená v klasickém „oknovém“ 

systému a dojde i na DVD. 

 

 

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

 

Produkční společnost COMPANY F s.r.o. byla založena v roce 2011. Společnost realizovala celovečerní 

hraný film Nenasytná Tiffany a webový seriál Pěstírna. Oba projekty režíroval Andy Fehu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šťastný člověk 

Evidenční číslo projektu 4069-2020 

Název žadatele Company F 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ondřej Kazík 

Datum vyhotovení 25. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt Šťastný člověk je časosběrný dokument zobrazující proces tranzice intimním a citlivým způsobem. 

Příběh trans muže a jeho rodiny je portrétem člověka v době trans(nacionální) a proměnlivé identity.  

Film sleduje všední život hlavního protagonisty od rodinných rituálů s dětmi a partnerem přes pracovní a 

volnočasové aktivity v průběhu důležitého procesu hledání a nacházení vlastní identity. V širším kontextu se 

snímek dotýká tématu migrace za lepšími životními a pracovními podmínkami.  

Hlavní silné stránky projektu  

 mezinárodní přesah projektu (koprodukce Slovensko-Česká republika-Švédsko) 

 promyšlené formální a stylové zpracování tématu (využití animace, mobilní záběry postav) 

 citlivý a odborný přístup tvůrců 

 důležité téma reprezentace genderových identit 

Hlavní slabé stránky projektu 

 omezení mezinárodního natáčení vlivem pandemie Covid-19 

 možný přílišný kontrast intimních pasáží s animací a s pasážemi natáčenými na mobil 

 

Vzhledem k mezinárodní koprodukci a mezinárodnímu přesahu představuje Šťastný člověk zajímavý projekt.  

V tuto chvíli má dokument podporu AVF SR a další zdroje jsou v jednání. Projekt opětovně žádá o podporu. 

Od poslední žádosti je projekt specifikován a prošel dalším vývojem. 

Pro velmi aktuální téma, ke kterému přistupuje citlivou a zároveň popularizační formou má potenciál oslovit i 

širší publika.  

Projekt doporučuji k udělení podpory.  

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

LGBTQI+ tematika a reprezentace trans osob je v české a slovenské kinematografii stále poměrně málo 

zastoupena. Tvůrci k tématu tranzice a nacházení vlastní nové identity přistupují maximálně citlivě a 

zvolená forma napomáhá autentickému zachycení sociálních herců, jež sami mají aktivní roli při přípravě 

filmu.  

Tvůrci promptně reagovali na problematickou situaci spojenou s pandemií a omezením cestování a 

využívají i domácí záběry sociálních herců točené na mobilní telefony.  

Poselství filmu je díky lepšímu sociálnímu a rodinnému zázemí hlavní postavy filmu – trans muže Marvina 

lépe srozumitelné a přístupné pro širší publikum.  

Marvin je biologickou matkou dvou dětí, které vychovává se svým manželem ve Švédsku. Snímek 

tematizuje nejen osobní proces tranzice, ale také otázku migrace generace mladých lidí za lepším životem. 

Právě liberální prostředí Švédska umožňuje Marvinovi větší pochopení a podporu v jeho nové životní 

situaci.  

Holistický přístup k tématu, napomáhá zobrazit rozdílné role a identity hlavní postavy i jejího okolí.  

Pro zobrazení vnitřního světa hlavní postavy tvůrci volí vhodné ozvláštňující postupy, kdy kombinují 

natočený materiál observace běžného života s animacemi. Tato kombinace hraných záběrů a animací je 

doplněna o zvukovou stopou předčítaných citací z autorské tvorby Marvina.  

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

Složení tvůrčího týmu odpovídá mezinárodní koprodukci, štáb tvoří slovenští i čeští odborníci a odbornice.  

Autorka námětu a režisérka filmu Soňa Gyárfáš Lutherová je zkušená filmařka i etnoložka/sociální 

antropoložka, která svým vzděláním a zkušeností s výzkumem v sociálních vědách ideálně navazuje na 

antropologickou dokumentární tradici kinematografie. 

Český vklad je u projektu zastoupen nejen v roli koproducenta Filipa Čermáka, ale také u mistra zvuku 

Jiřího Melchera, který má zkušenosti s celovečerní hranou i dokumentární tvorbou.  

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

Téma postavení a života trans osob je v české a evropské kinematografii stále aktuálnější. Reprezentace 

LGBTQI+ lidí je otázkou nejen tematických filmových festivalů, ale je často zastoupena na mezinárodních 

filmových festivalech. Pro evropskou kinematografii snímek představuje důležitý portrét transnacionální a 

celoevropské identity občanů EU a téma migrace za lepšími životními podmínkami. 

Svým formálním a stylovým zpracováním má projekt potenciál oslovit divačky a diváky na mezinárodních 

festivalech dokumentárního filmu a festivalech s LGBTQI+ tematikou. 

Tvůrci zároveň zohledňují edukační potenciál a možné projekce pro mladé lidi a studenty. 

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

znaků) 

Je znát promyšlený postup, který zohledňuje současnou problematickou situaci pro natáčení v zahraničí. 

Předložená žádost obsahuje podrobné explikace a údaje včetně LOI příloh v části B11 týkající se 

finančního plánu.  

Kladem žádosti je i její aktualizované zpracování pro novou výzvu, kde žadatel specifikuje posun projektu a 

odůvodňuje nové podání žádosti. 
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Projekt je adekvátně naplánován, ačkoli není vzhledem k mezinárodní povaze vyloučeno, že se rozpočet 

může navýšit.  

Žadatelem je poměrně mladá produkční společnost, kterou však zastupuje zkušený producent. V jednání je 

další podpora ze strany HBO a švédského koproducenta. Žadatel má za sebou několik úspěšných 

projektů napříč audiovizuální tvorbou. Přestože se společnost profiluje převážně na celovečerní hranou 

tvorbu, má zkušenosti s mezinárodní koprodukcí a bude schopna projekt realizovat.     
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Mýtus o opravdovém člověku 

Evidenční číslo projektu 4070-2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Nataša Slavíková 

Datum vyhotovení 22.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

     Producentka předkládá žádost o dotaci pro natočení celovečerního hraného filmu; záměrem producentky 

je podílet se coby minoritní partner na srbsko-kanadsko-české koprodukci. Scénář k projektu byl vyvinut ve 

spolupráci se zkušenými dramaturgy; v průběhu vývoje prošel Midpointem a byl oceněn v rámci Media 

Development. Text scénáře mimořádně zdařile zpracovává téma morální volby v  kontextu fundamentálních 

životních otázek; reflektované volby svou závažnost čerpají ze skutečnosti, že vždy představují faktor změn 

vztahových dynamik uvnitř rodiny. Dané morální dilema navíc není nahlíženo černobíle: žádná z nabízených 

alternativ se totiž neukazuje coby jednoznačně správné řešení. Předložený příběh se odehrává roku 1999 

na srbském venkově v období, kdy byl region bombardován silami NATO; snímek tedy uchopuje nedávnou 

minulost, která však zatím nebyla kinematograficky zpracována. Narativ s  sebou nese reflexi tématu osobní 

volby: mezi imigrací, osobní svobodou, rodinou a povinností k vlasti. 

 

     Režisérka filmu, která má za sebou první výraznější úspěch v oblasti krátkometrážní hrané tvorby, 

v režijní explikaci prezentuje mimořádně promyšlenou koncepci formální složky připracovaného filmu. Tato 

explikace utváří předpoklad, že vysoký potenciál předloženého scénáře bude naplněn. Přestože snímek 

reflektuje vážná témata, tak režisérčin přístup k situacím a postavám slibuje, že by film mohl obsahovat 

rovněž komediální rovinu. Takový koncept by mohl být blízký rovněž českému divákovi. 

 

     Předložený aproximativní rozpočet projektu je profesionálně zpracovaný; je transparentní. Všechny 

kalkulované položky vychází z potřeb a nároků projektu; rozpočet je sestavený jako nízkorozpočtový.  

Předložený finanční plán je vícezdrojový. Z velké části je založen na veřejných dotačních zdrojích všech 

zúčastněných koproducentů, počítá také se zdroji z fondu Eurimages. Současně ale zahrnuje další 

soukromé zdroje a vlastní vklady producentů. Předložená finanční strategie využívá potenciálu a možností 

charakteru předloženého projektu, který lze charakterizovat jako kulturně náročný (daná kritéria splňuje jak 

po stránce obsahové, tak po stránce formálního zpracování). Finanční plán je dosažitelný. 

     Do představené trojstranné koprodukce česká strana přináší poměrně velký umělecký vklad v 

podobě obsazení několika klíčových tvůrčích profesí. Požadovaná dotace ze strany SFK je sice vysoká, ale 

rovněž je řádně odůvodněná. 

 

     Producentka rovněž předložila propracovanou distribuční a marketingovou strategii, která odpovídá 

charakteru projektu. Harmonogram projektu je reálný. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

     Všechny předložené předepsané přílohy byly srozumitelně zpracovány; poskytují možnost udělat si 

transparentní představu o podobě připravovaného díla. Nosná je zejména podrobná režijní explikace, která 

utváří předpoklad, že vznikne film mimořádných kvalit; součástí této explikace není pouze odhalení tvůrčí 

vize, ale také možnost zhlédnout ukázky z předchozí tvorby režisérky. Rovněž producentská explikace 

podrobně a logicky představuje možnosti financování a exploatace díla. Producentka  ve své žádosti 

předložila všechna avizovaná deal memo o budoucích koprodukčních vztazích. Rovněž autorská práva jsou 

uzavřena na celou dobu trvání autorsko-právní ochrany.  

  

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

     Předložený aproximativní rozpočet je profesionálně zpracován; je zcela transparentní. Sestaven byl jako 

nízkorozpočtový. Jednotlivé kalkulované položky vycházejí z potřeb a nároků scénáře. S limity výše 

uvedeného rozpočtu, které jsou dané omezenými možnostmi srbského koproducenta, si režisérka poradila 

prostřednictvím nalezení vhodného reálu pro natáčení a rovněž volbou nápaditých režijních postupů. 

Zásluhou této kreativity by nemusel být nízký rozpočet příčinou nižší umělecké hodnoty díla. 

 

     Předložený finanční plán je vícezdrojový. Snaží se maximálně využít možnosti jednotlivých 

koproducentů. Veřejné zdroje by měly pokrýt 66% z celkového podílu rozpočtu. S ohledem na majoritního 

srbského producenta a povahu projektu může být podíl z veřejných zdrojů ještě vyšší (seznam DAC org. 

OECD). Podle autorky tohoto posudku je finanční plán reálně dosažitelný. V tuto chvíli je zabezpečen ze 34 

%; všechny zabezpečené zdroje jsou řádně doloženy. Další zafinancování by mělo být hrazeno z veřejných 

zdrojů koprodukčních partnerů, z fondu Eurimages, vlastními zdroji; dále se na zafinancování budou podílet 

další partneři formou věcného plnění ve výši 8,4% (LOI byla doložena, nebo jsou v jednaní). Podíl 

koprodukčního vkladu české strany je 29 %. Výše požadované podpory ze strany SFK tvoří 20,73%. 

S ohledem na celkové náklady projektu a podíl české strany je tato výše obhajitelná a přiměřená. 

 

 

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

     Předložená producentská strategie je promyšlená, důkladně propracovaná a odpovídá charakteru 

projektu; využívá všech dostupných možností pro realizaci a exploataci projektu. Producentka Veronika 

Kührová se společně s českým dramaturgem a střihačem Michalem Reichem podílí na vývoji tohoto 

projektu již od jeho počátku. Režisérka Lee Filipovski deklaruje svůj zájem na koprodukci s  českou stranou; 

režisérka dříve studovala na FAMU, v českém prostředí udržuje živé kontakty a má vřelý vztah k české 

kultuře. Tvůrčí štáb je sestaven převážně z mladých tvůrců s již ověřenou profesionální zkušeností; 

v jednání je vysoký podíl účasti českých tvůrců na pozicích dramaturga, kostýmní výtvarnice, placového 

zvukaře, architekta a střihače. Producentka předložila důkladně propracovanou  představu o zafinancování 

projektu. Rovněž distribuční strategie je důkladně zpracována (LOI o zájmu ze srbského a českého 

distributora jsou doloženy); tato strategie počítá se vstupem mezinárodní distribuční agentury (díky 

předchozímu ocenění režisérky Zlatým Glóbem a kanadským Oskarem za Nejlepší krátký film je zájem 
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reálný). Koproducenti počítají s účastí projektu na významných mezinárodních festivalech. Předložená 

marketingová strategie představuje takřka vyčerpávající základní možnosti marketingu  pro daný projekt. 

 

     Harmonogram projektu je reálný. 

 

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

     Společnost Analog Vision, založená v roce 2016 Michalem Kráčmerem a Veronikou Kührovou, je mladá, 

rychle se rozvíjející produkční a distribuční společnost, jejímž cílem je vyrábět a distribuovat filmy mladých 

talentovaných tvůrců ze střední Evropy. Tento záměr úspěšně naplňují. Předložený projekt zapadá do 

profilu společnosti. Ve schopnostech a zkušenostech žadatelky Veroniky Kührové je projekt úspěšně 

dokončit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mýtus o opravdovém člověku 
 

Evidenční číslo projektu 4070-2020 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu  

Číslo výzvy 2020-2-10-29 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní 
analýzy 

Ludmila Cvikova 

Datum vyhotovení 21.10.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 
 
 
 
Kanadsko-srbská režisérka Lee Filipovski nadväzuje tématicky svojim celovečerným hraným 
debutom na svoj úspešný a oceňovaný krátky film Fluffy, ktorého havnou témou je plánovaná 
emigrácia srbskej rodiny do Kanady. Téma jej debutu je podobná, ale ďalej do hĺbky 
rozvinutá. Príbeh bude rodinnou drámou a podobne ako jej krátky film má obsahovať 
komediálne prvky. Odohráva v roku 1999, ked bola Juhosláva bombardovaná NATO, 
v malom kúpeľnom mestečku. Hlavnou postavou je univerzitný profesor Vasilij a jeho rodina, 
ktorého plány emigrovať do Kanady zmarí bombardovanie NATO a jeho povinné narukovanie 
do armády. Život mesta plynie ďalej, manželka pracuje na kanadských vízach, ale ich syn 
Djordje nemá chuť opustiť mesto a svojich kamarátov. Keď už víza dostanú, Vasilij tiež 
nechce odísť, aby ho nepovažovali za dezertéra. Vasilij sa vracia do svojho mestečka po tom, 
ako je zbombardované a hľadá svoju rodinu. Film má otvorený koniec s interpretáciou 
nechanou na diváka: víziou rodiny Vasilija stojacich pri Niagarskych vodopádoch...Príbeh 
podľa mňa trefne a hĺbkovo zachycuje dilému množstva dnešných ľudí, ktorí sú nútení 
rozmýšľať nad opustením svojej krajiny či už s dôvodu neustálych vojen, alebo z dôvodov 
žiadnej perspektívy normálneho života. Lee študovala na FAMU, tento projekt inšpirovaný 
vlastnou životnou skúsenosťou rozvíjala ho na MIDPOINT, kde si projekt našla a spoločne 
začala vyvíjať česká koproducentka  Veronika Kuhrová a Analog Vision. Projekt je srbsko-
kanadsko-českou koprodukciou, s dostatočne a precízne vypracovaným finančným plánom 
na to, aby bol úspešne realizovaný. Téma je súčasná a spoločensky všeobecne aktuálna, 
historické zasadenie príbehu do obdobia bombardovania Juhoslávie o ktorom tak málo vieme 
mu dodáva originalitu. Oceňujem i originálnosť názvu filmu. 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 
 
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

Osobne si myslím, že fakty, že tému bombardovania Juhoslávie v roku 1999 a tiež tému 
emigrácie spracováva režisérka Lee Filipowski, ktorá má osobné skúsenosti, ale zároveň 
dostatočný odstup sú projektu veľmi prospešné. To, že má ukončenú FAMU a teda blízky 
vztah k Českej republike logicky oddôvodňuje spoluprácu s českým producentom, 
dramaturgom a strihačom, a niektorými členmi filmového štábu. Zároveň chce týmto 
projektom nadviazať na tradíciu svojich veľkých krajanov, generáciu filmárov ako sú 
Kusturica, Paskaljevic, a iní, ktorí tu tiež študovali. Dôležité pre mňa je aj to, že si režisérka 
uvedomuje náročnosť financovania dobového projektu počas vojny a preto kreatívne 
prichádza z rozličnými tvorivými riešeniami už vo svojej explikácii a vízii. Tie by mali okrem 
iného  namiesto obrazu pomocou zvuku vyvolať prítomnosť vojny. Z popisu i zo scenára 
vyplýva, že aj po formálnej stránke má zámer určitým spôsobom nadviazať na balkánsky 
film, ale zároveň si chce vytvoriť svoj vlastný filmový jazyk, kterého víziu má už teraz a 
podrobne ju opisuje vo vizuálnej referencii. Tak režisérka, ako aj projekt predstavujú 
generáciu mladých ľudí postihnutých vojnami a inými historickými udalosťami a je zároveň 
umelkyňou, ktorá musela prejsť takýmto zložitým procesom vývinu, aby mohla natočiť tento 
príbeh. Keby zostala v Srbsku, asi by vôbec nemohol vzniknúť. Projekt je spoluprácou troch 
veľmi rozličných krajín a kultúr, ale zároveň je veľmi dobre vypracovaný a cítiť z neho 
profesionálnu symbiózu. 
 

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

 
Zo srbskej strany sú producentami Dart Film & doo video, ktorí dostali podporu od Media 
Development. Film Bakery je menšou firmou režisérky a producenta Adi Dizdarevića, ktorý 
projekt začali spoločne vyvíjať. Kanadské Coop video de Montréal bude žiadať o podporu 
vládnu agentúru SODEC na základe občianstva režisérky a vďaka jej predošlému úspechu 
s krátkym filmom má veľkú šancu. Česká strana sa aktívne zúčastňuje na projekte už od 
začiatku, pomocou konzultácií dramaturga, ktorý bude zároveň strihačom filmu, ale i ďaľších 
plánovaných  profesií ako architekt, kostýmová výtvarníčka, zvukár na placi. Producentka 
Veronika Kuhrová má projekt dopodrobna vypracovaný a logicky vysvetlený. Ide o zaujímavú 
a nezvyčajnú koprodukciu. 
	

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

 
Ako som už spomínala, téma emigrácie je naďalej aktuálna a vždy bude zaujímavé pre 
divákov pozrieť sa na rôzne podobné príbehy z rôznych kultúr a v rôznych historických 
obdobiach. O absurdnom bombardovaní vojenskými silami NATO bývalej Juhoslávie vieme 
dosť málo a preto si myslím, že toto filmové spracovanie režisérkou mladej generácie má 
zmysel a potenciál. Príbeh je podľa mňa tiež univerzálne predstavený, veď ide o hodnoty 
rodiny, svojej vlastnej kultúry oproti strate identity v cudzej krajine a o nových začiatkoch. 
Veľa moderných ľudí s takýmito alebo podobnými dilemami bojuje, aj preto má film 
medzinárodný potenciál. Formálne má režisérka tiež snahu o inováciu a vytvorenie si 
vlastního filmového jazyka. 
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4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: 
max. 1000 znaků) 

Finančný plán troch koprodukčních krajín a možných európskych dotácií je podľa mňa 
precízne a logicky vypracovaný. Okrem vlastného rovnocenného vkladu všetkých 
koproducentov sa snažia o finančnú podporu národných filmových agentúr. Česká 
produkčná spoločnosť Analog Vision žiada od SFK 66 % s odôvodnením, že Srbsko spadá 
do kategórie zoznamu OECD DAC. K dátumu podania je zabezpečených 34% plánovaného 
rozpoctu. Čo na tejto žiadosti oceňujem je fakt, že česká spolupráca funguje súbežne 
s vývojom projektu a od jeho začiatku. Vďaka tomu je podaná i žiadosť na SFK načas, teda 
má dobrý timing. Projekt sa už zúčastnil Midpoint Feature Development a obdržal podporu 
Creative Europe Media, bol odprezentovaný na Connecting Cottbus a When East Meets 
West. Festivalová aj distribučná stratégia sú tiež logicky vypracované, hoci nesúhlasím 
s tým, že kdeže ide o debut, môže to byť ťažšie film na uplatniť. Festivaly väčšinou bojujú o 
kvalitné debuty. Plánované je aj oslovenie kvalitných sales agentov: Films Boutique, Le 
Pacte alebo Wild Bunch. Tu by som tiež odporúčila oslovenie včas pre možné MG alebo 
dokonca finančnú investíciu (Wild Bunch funguje aj ako (ko)producent). 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu      V klidu a bezpečí 

Evidenční číslo projektu      4071 - 2020 

Název žadatele      ANALOG  VISION s.r.o.       M.Kráčmer 

Název dotačního okruhu       Výroba českého filmového díla 

Název výzvy       Minoritní koprodukce hraného filmu 

Číslo výzvy      2020 – 2  -  10 -  29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy      Jan  Šuster 

Datum vyhotovení      7.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

  

 

     Polská filmová společnost Centrata Distrubution realizuje psychologický thriller  
autora a režisérky Justyny Tafel.  Polský producent/ 66,17%/  přizval k minoritní 
koprodukci Něnecko- Niko Film / 20,10 % / a ČR Analog Vision s.r.o. /13,73%/. 
     Jedná se o celovečerní hraný film / 100 minut/ z prostředí normální rodiny. kterou 
pomáhá rozvracet rozvoj internetu a sledování digitálních médií. 
 
     Celkový rozpočet projektu  31,293.336 Kč  příspěvek  Fondu  3,156.000 Kč 
Film má být ukončen v únoru 2022. 
 
     Celosvětově aktuální téma, Film zdá se být reálně zafinancovaný, uvážlivě 
připravený k výrobě  a to s kladným záměrem  prohloubení mezinárodní filmové 
spolupráce. 
 
     Přes částečnou nevýhodu – nepříliš producentských zkušeností žadatele, 
 
DOPORUCUJI   Fondu vyhovět žádosti a poskytnou žadateli požadovaný příspěvek.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

  

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

     Žádost je smysluplně sestavena a obsahuje všechny požadované  přílohy.. 
Poskytuje tak dostatek informace pro vypracování ekonomického posudku.  
  

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1500 znaků) 

 

     Rozpočet filmu ve výši 31,293.336 Kč je transparentní. Jeho složení a ceny jsou 
standardní. Veřejná podpora 22,963.236 Kč tvoří 57,3% rozpočtu. Zafinancování 
projektu zdá se být reálné. Polský filmový institut 12,316.771 Kč.,polský producent  
Centrala 1,765.140 Kč.,polsko-německý fond 3,945.000 Kč z toho Polsko 2,630.000 
Kč., a Německo 1,315.000 Kč.,Vklad německého producenta Niko Film 526.000 
Kč,MDH německý regionální fond 2,630.000Kč a polský 955.426 Kč,IKH mezinárodní 
sales agentura 131.500Kč. Eurimage 4,471.000Kč a český vklad – Fond 3,156.000 
Kč., IFK Jiří Mika 263.000Kč a vklad žadatele 263.000 Kč.  
 

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

  

       Strategické úvahy producentů jsou smysluplné. 
Harmonogram realizace je reálný. /  vývoj 1-8/2019,  výroba 2020-2021 1 FD 
16.5.2021 dokončení  20.2.2022 / 
 

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

  

     Michal Kráčmer *1988 absolvent KP FAMU Praha a ekonomických studií FSV UK 
Praha společně s V.Kúhrovou založil v roce 2016 filmovou společnost Analog Vision 
s.r.o.Již na Famu natočil cca 30 studentských krátkých filmů a asistoval v ČT.Natočil 
celovečerní film rež.Ireny Pavláskové Pražské orgie, krátký film Film talent Zlín a Filmová 
Inverze. dokument Kiruna-překrásný nový svět režisérky Gréty Stoklasové a experimentální 
dokument Můj neznámý vojín. Pro producenta Petra Jákla vedl vývoj filmu Žižka a pro 
Viktora Schwarcze trikový film Fichtelberg. Rovněž se věnuje distribuci a účastní se řady 
producentských workshopů 
Na filmu dále spolupracují – dramaturg Franz Rodenkirchner,kamera Kate McCullough, 
hudba Lukasz Korybalski a herečky Agneizska Grochowska a Kaja Karpa.  
Za českou stranu střihač Pavel Hrdlička a spolupráce s Janem Macolou PILOT film 
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Expertní analýza 
 

Název projektu V klidu a bezpečí  

Evidenční číslo projektu 4071-2020 

Název žadatele Analog Vision 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy  

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Foll 

Datum vyhotovení 21. října 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Pozoruhodný koprodukční projekt osciluje mezi tajuplným dramatem o vztahu rodičů a 
dospívajících dětí a jízlivou sociální satirou. Hlavní hrdinka, čtyřicátnice Kinga, kterou 
nedávno opustil manžel, zůstane sama se dvěma dětmi – čtrnáctiletou Zosou a čtyřletým 
Krzysem. Dobře situovaná žena – pracující v pojišťovně – zakoupí dům v luxusním komplexu 
Save & Silence obehnaném zdí a střeženém ochrankou. Nedokončený dům, jehož interiér 
dokončují nespolehliví řemeslníci, je plný kamer a dalších elektronických vymožeností. Kinga 
začne bedlivě zjišťovat, co její potomci dělají v její nepřítomnosti. Když si její dcera pořídí 
novou kamarádku, Kinga pojme zlověstné podezření… 
 
Film, který podle vlastní předlohy hodlá natočit polská scenáristka a režisérka Justyna 
Tafel, je černě groteskní alegorií o novodobých komunikačních technologiích, jež se mohou 
obrátit vůči svým uživatelům a nadělat víc škody než užitku. Hrdince sledování jejích dětí 
nepřinese žádoucí klid, ale naopak rostoucí nervozitu, přerůstající do iracionálních traumat a 
bezdůvodné hysterie.  
 
Příběh, jenž se postupně láme do tísnivé „noční můry“, lze interpretovat i jako sociálně 
kritické svědectví o současném světě rozděleném absurdními zdmi. Obyvatelé komplexu tvoří 
jakousi „kastu vyvolených“, jež se obává ataků svých „méněcenných“ sousedů zvenčí. Do 
reálných výjevů začnou vstupovat střípky on-lineových debat i halucinogenních představ. 
Nápadité a přehledně strukturované vyprávění doporučuji podpořit vzhledem k jeho 
naléhavému obsahu i užitečnému poselství.  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Vyprávění, jehož realizace se plánuje v koprodukci Polsko-Německo-ČR (12% nákladů), 
pracuje s několikerým tajemstvím. To ústřední souvisí se vztahem hrdinčiny čtrnáctileté dcery 
s její kamarádkou, v němž se – trochu předvídatelně – odhalí lesbické motivy. Další tajemství 
se týká lidí za zdí a jejich „průniků“ do hlídané enklávy, jež lze chápat jako alegorii o 
současné invazi migrantů. Další vrstva příběhu rozehrává problém rodičovské 
zodpovědnosti a věčnou otázku důvěry dospělých vůči jejich nezralým potomkům. 
 
Motiv všudypřítomných kamer (existujících uvnitř domu i v exteriérech komplexu) a prvek 
přenosů jejich záznamů do počítačů a mobilů nabízí atraktivní vizuální klíč. „Jak se Kinga 
stává monitorováním až nepříjemně posedlá, obrazy, které vidíme, jsou čím dál nepříjemnější 
a strašidelnější. Můžeme s obrazy různě manipulovat: extrémní přiblížení, výpadky signálu a 
roztříštěné fragmenty,“ naznačuje ve své explikaci renomovaná irská kameramanka Kate 
McCullough. 
 
„Střih a postprodukce budou probíhat v Praze, a tak všechny peníze (i podíl z Eurimages) se 
utratí kompletně v ČR,“ deklarují žadatelé o grant. Látka od Krystyny Tafel má parametry 
napínavého dobrodružství, jež si dovedně pohrává s diváckou imaginací a klade spoustu 
znepokojivých otázek. Podaří-li se slibný příběh kvalitně zrealizovat (klíčové riziko vidím 
v obsazení obou dětských rolí, zejména úlohy čtyřletého Krzyse), mohla by vzniknout 
napínavá podívaná pro standardní diváky i mnohavrstevná alegorie pro cinefily.  
 
 
 

 

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

Česká produkční firma Analog Vision – založená Veronikou Kűhrovou a Michalem 
Kráčmerem – usiluje o tvorbu originálních hraných projektů i dokumentů. V její tvůrčí dílně 
vznikly dokumenty Můj neznámý vojín, Kiruna – překrásný nový svět i originální 
svědectví David, v němž režisér Jan Těšitel prozkoumal mysl dvacetiletého mladíka 
s mentálním handicapem. Společnost Analog Vision se podílela i na celovečerním filmu 
Pražské orgie od režisérky Ireny Pavláskové.   
 
Představitelka hlavní role Agniezska Grochowská patří k renomovaným polským herečkám, 
účinkovala například ve Wajdově dramatu Walesa: člověk naděje (2013). Český střihač 
Pavel Hrdlička spolupracoval mimo jiné se světoznámou polskou filmařkou Agnieszkou 
Holland: podílel se na jejích snímcích Hořící keř a Přes kosti mrtvých i na její novince 
Šarlatán.       
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podobenství o rodičovských starostech a přebujelém sledování přináší do evropské 
kinematografie příběh atraktivní i formálně zajímavý.„Máme v úmyslu vytvořit lehce 
zidealizovaný svět a zdůraznit kontrast mezi těmi, kteří v tomto komplexu snů žijí, a mezi lidmi 
za zdí, pro které je tato životní úroveň nedostižná. Důležitým prvkem scény bude příroda, 
která bude protikladem všudypřítomné technologii a kamerám, které evokují pozorování a 
kontrolu. Nádherné zahrady v komplexu vytváří až rajskou atmosféru, lehce vysněný svět, 
který je obyčejnému člověku nepřístupný. Ráj pro několik vyvolených, který přes svou krásu 
neposkytuje úlevu,“ upřesňuje producentská explikace. 
 
Unikátní dobrodružství je aktuální v postkomunistických zemích i ve standardních 
demokraciích. Problémy, jež otevírá bez falešných návodů na jejich řešení, jsou obecné a 
univerzálně srozumitelné.  

 

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

znaků) 

Žádost je znamenitě zpracovaná, kromě standardních položek (synopse, scénář, příslušné 
smlouvy, atd.) obsahuje i atraktivní „mood board“, jež naznačuje vizuální koncepci filmu. 
Součástí žádosti je i podrobná rozvaha o marketingové a distribuční strategii, jako český 
distributor se filmu ujme Macolova nekomerční společnost Pilot film. Realizační zázemí 
projektu – s rozpočtem cca 31, 3 mil. Kč – je seriózní (viz příslušná CV), výše požadované 
podpory (3.156.000,-- Kč) je adekvátní nákladům. Spoluúčast českých autorů (především 
střihače Pavla Hrdličky) je užitečná pro jejich mezinárodní renomé. 
 
Alegorie o současných traumatech a nejistotách má obstojný divácký potenciál. Klíčové je 
její zpracování, jež by nemělo sklouznout do bulvární pseudoatrakce, která by degradovala 
důvtipnou symboliku i nadčasové poselství filmu. Prvek tajemství je v námětu zastoupen 
natolik přesvědčivě a silně, že naopak předpokládá realizaci co nejcivilnější. Slibná látka by 
v takovém případě mohla vyústit v divácký i festivalový hit.     
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Expertní analýza 
 

Název projektu Men of Deeds 

Evidenční číslo projektu 4075-2020 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Anna Kopecka 

Datum vyhotovení 25.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předložený projekt minoritní koprodukce se vrací k radě SFK již potřetí. Je zde vidět nejen vůle projekt 

dokončit, ale hlavně i posun od předchozích verzí, a časová i kreativní investice do projektu. Zapojení nejen 

postprodukce a hodebního skladatele ale hlavně střihače znamená důležitý kreativní vstup ze strany České 

Republika a to považuji za zásadní pro naplnění smyslu a určení této výzvy. 

Tradice spolupráce mezi ČR a Rumunskem je již pevně zapložena díky několika významným českým 

filmovým producentům, mezi které žadatel rozhodně patří, navíc Rumunská kinematografie je českému 

publiku blízká i kulturně, humorem i obdobnými problémy. 

Projekt je z velké části zafinancován objema dalšími koproducenty a scénář je ve stádiu, které ukazuje 

připravenost projektu k natáčení. 

Předložený projekt je klasickým Easternem, což je žánr periodicky se vracející na filmové festival a do kin ať 

už z Maďarska, Německa či Rumunska. Srozumitelná kombinace klasických westernových prvků a boje 

dobra proti zlu s nejednoznačným hlavním hrdinou v kombinaci s realitou současné post-komunistické 

Evropy, mluví univerzálním jazykem, na který uslyší i české publikum i mezinárodní festivalový okruh. 

 

Projekt je kvalitně připraven nejen po kreativní stránce ale i prakticky a finančně, je ze vidět zásadní pokrok 

a to ve všech směrech. Zároveň se jedná o umělecký film s morálním a sociálním přesahem, který věřím, že 

patří k základům toho, co by SFK měl podporovat, a proto projekt doporučuji k udělení podpory. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

− Scénář projektu Men of Deeds pracuje s prvky westernu přenesenými do “divokého Východu” 

současnosti, jak je poměrně obvyklé pro tzv Eastern, s hlavním hrdinou trochu vyčerpaným a životem 

převálcovaným policistou původem z města, který nyní žije a pracuje na drsném venkově. Rozvedený 

muž, který má jako svůj osobní sen vlastnit sad a který se snaží vycházet se všemi zadobře, a přivíra oči 

před korupcí a negativními věcmi, které se pojí s životem v kraji. Děj je situován do drsné hraniční části 

Rumunska, což filmu a jeho westernovému vyznění dodává na autentičnosti. Jedná se o dobře a 

napínavě, věrohodně napsaný příběh s prvky thrilleru. Projekt je doplněn již celým castingem a režijním i 

producentským záměrem, který v kombinaci s hudbou Petra Ostrouchova umožňuje si již nyní představit, 

jak bude film vypadat. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy a je ve velmi pokročilé fázy přípravy a tedy 

připraven k realizaci. 

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

− Kreativní tým je progresivní ale již ověřený. Režisér Paul Negoescu patří ke špičce současné rumunské i 

Evropské nadcházející filmařské generace. Oceňuji větší zapojení české strany co se týká kreativního 

vstupu. Střihač je zásadní a film pomůže budouvat české jméno co se týká jak místa, kam se obrátit pro 

kvalitní postprodukci tak i země s velmi talentovanými hudebními skladateli. 

− Producent Vratislav Šlajer a Bionaut se věnuje evropské koprodukční práci již delší dobu a proto věřím, 

že je garantem toho, že projekt bude řádně a úspěšně dokončen. 

 

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

Men of Deeds je easternem se solidním scénářem, který přichází z Rumunska, země, ke které se dramaturgové 
Evropských festivalů často a rádi obracejí. Věřím dle předloženého projektu, že se jedná o jedinečnou ale 
divácky vděčnou a mezinárodně srozumiltenou látku a proto snímek bude přínosem pro evropskou 
kinematografii a zároveˇpomůže zviditelnit českou kinematografii a české producenty v očích zahraničních 
produkcí, hledajících mezinárodní partnery pro svoje projekty. 

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

znaků) 

− Projekt je napsán kvalitně a srozumitelně a obsahuje všechny potřebné informace. Projekt je 

realizovatelný s předloženým rozpočetm a strategií a Profil žadatele odpovídá zcela stanovenému cíli. 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem jsem přesvědčena, že žadatel je schopen řádně projekt dokončit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu 
Men of Deeds 

Evidenční číslo projektu 
4075-2020 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy 
Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 
2020-2-10-29 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Maria Procházková 

Datum vyhotovení 19.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Celovečerní hraný koprodukční film (Rumunsko, Bulharsko, ČR) Men of Deeds vypráví příběh vesnického 

policisty Ilieho (40 let), který se potýká s vlastním zatím nepříliš úspěšným životem. Když se konečně objeví 

náznak, že se vše začíná obracet k lepšímu, musí se během několika dní pod vlivem událostí rozhodnout, 

jaký člověk chce být a co je důležité.  

Film, který pomalu nabírá tempo, začíná téměř jako vesnická idylka o pospolitosti a empatii s lyrickými 

prvky. Postupně, často nečekaně, se objevují temnější tóny, které nás zavedou do reálnější drsné verze 

toho, jak také vypadá “sousedská pospolitost”. 

 

Jednoznačným pozitivem projektu je žánr, který předkladatelé definují jako “eastern”. Jde o kombinaci 

elementů hodně odlišných žánrů: něco má ze severské černé komedie, něco z klasického westernu, ale ve 

východoevropském stylu vnímání viny a trestu, to celé v reáliích rumunského venkova a maloměsta. 

 

Pro diváka zvyklého na středoevropský rytmus filmu jsou zde nečekaně rychlé zvraty, jako by bez přípravy. 

To je právě výhoda projektu Men of Deeds - je nepředvídatelný, překvapivý a až naturalisticky lidský ve 

zranitelnosti svých postav.  

 

Poznámka k umělecké vrstvě koprodukce: Zkušený, oceňovaný a divácky úspěšný rumunský režisér Paul 

Negoscu si k tomuto snímku vybral jako autora hudby Petra Ostrouchova, z jehož tvorby ho oslovil 

především soundtrack Želary (vesnické dramatické téma). 

 

To, co rumunskému publiku bude blízké, protože tomu rozumí, bude pro české publikum exoticky drsné, 

proto lákavé a zajímavé. 

 

Žánru i autorům fandím, projekt mi připadá připravený, energie je naakumulovaná, jen točít! 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Hlavní postava je ve snímku nejprve v jakési utlumené verzi, v pozici pozorovatele života, který kolem 

plyne. Postupně jako by k němu sem tam prorazil paprsek světla, dolehlo hlízdnutí sekyry, či ho zastudila 

do bláta namočené nohavice… spolu s ním se do vrstevnatějšího příběhu dostane i divák. 

 

Přestože snímek působí lehkým retro dojmem, jde o aktuální téma a natáčení v současnosti, někde se 

přece jen trochu zastavil čas. A to je i jeden z ústředních motivů filmu - rozhodování, zda nechat stávající 

nastavení plynout nebo jednat. 

 

Režisérská explikace věcně vysvětluje, proč bude film snímán v anamorfním formátu 2,35:1, jak se bude 

pracovat se světlem (především přirozené světlo, střídání vizuálně i emočně odlišených denních a nočních 

pasáží), popisuje představu realistických až naturalistických ruchů a zvuku… Shrnuto - režisér má velmi 

konkrétní vizi žánrového filmu a ví, jak ji naplnit. 

 

Projekt je předkládán potřetí. Neměla jsem možnost vidět předchozí verze scénáře ani žádosti. Ale odklad 

natáčení způsobený situací kolem koronaviru přidal autorům čas na dotažení scénáře, došlo k přeobsazení 

rolí. Aktuální plány, harmonogram i finanční zabezpečení projektu působí, že vše je připraveno k natáčení. 

 

Ať se zdá příběh jakkoli “cizí”, zůstane vám v podvědomí a postupně se ještě dorozvine. 

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

Rumunský režisér Paul Negoscu je hlavním důvodem, proč do projektu Bionaut vstoupil. Jeho film Two 

Lottery Tickets byl v Rumunsku divácky extrémně úspěšný a objel i spoustu festivalů. (Odkaz na film je 

součástí žádosti - vtipná žánrovka, výrazný náhled do sociálních poměrů běžných lidí, vynikající práce s 

herci.) 

 

Autory scénáře jsou Radu Romaniu (herec a scénárista, kterého námět napadl při návštěvě rodné vesnice) 

a Oana Tudor Romaniu (která ve filmu hraje vedlejší, ale výraznou ženskou roli). 

 

V producentském explikaci zástupci Bionautu vysvětlují, že při předchozí žádosti Rada projektu 

vytýkala nevýrazné zapojení českých umělců. To se i vlivem posunu výroby (návazně na virovou 

situaci) změnilo a aktuálně je kromě zázemí obrazové a zvukové postprodukce v ČR počítáno také s 

účastí střihače Petra Mrkouse a hudebního skladatele Petra Ostrouchova. Tím se z velké části i 

kreativní váha postprodukční fáze výroby filmu přesouvá “do českých rukou”. 

Petr Ostrouchov - soundtrack Želary, Občanský průkaz, Vendeta… 

Petr Mrkous - žánrový seriál Svět pod hlavou, Děvčátko, Žralok v hlavě…  
Zvukové studio BEEP zastřešené Lukášem Moudrým se ujme zvukové postprodukce (+ zbytek týmu 

Martin Ožvold a Kryštof Blabla).  
Mladé, ale rychle se prosazující, postprodukční studio PFX bude dělat VFX efekty (povodňové záběry 

a přestřelka). 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jak už jsem napsala v úvodu, jako zásadní vnímám výběr originálního neokoukaného žánru, který je sám o 

sobě tahákem. Realita divokého rumunského venkova je poněkud jiná, než na co jsme zvyklí z našich 

detektivek. V odvážnějším balení se ale řeší klasická stále důležitá témata dotýkající se v důsledku všech 

(ve filmu velmi explicitně): korupce, morálka, politikaření, zneužitelnost sociálně slabších… Témata, která 

jsou i u nás stále aktuální. Pro diváky by mohlo být zajímavé i srovnání, jak k tématům přistupují v okolních 

zemích, jaké jsou tam vztahy mezi prostými lidmi a “mocí” nad nimi. Dozvídáme se tím hodně o životě v 

Evropě, ale také o mentalitě lidí, nánosech historických období, kterými jednotlivé země prošly… 
 
Rumunská kinematografie se prosazuje na festivalech zejména filmy se silným sociálním kontextem a 

dostává se do povědomí diváků na filmových kanálech (především HBO, pro které například vznikl 

mezinárodně úspěšný seriál Stíny v podobném přeshraničním žánru kombinujícím černou komedii s drsně 

realistickým sociálně alarmujícím základem). 
 
Myslím, že film Men of Deeds, i když není pro davy, může s dobrou prezentací vzbudit zaslouženou 

pozornost a návazně spustit zájem jednotlivců o režisérovy předchozí (a další) filmy i rumunskou 

kinematografii obecně. 
 
Osobně jsem ráda za koprodukci s “východnějšími” sousedy, rozhodně si máme co vzájemně předat. 

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

znaků) 

Bionaut se dlouhodobě snaží nesoustředit jen na ryze české snímky, ale čím dál vydatněji 

koprodukuje a to oběma směry (podílí se na zahraničních projektech i spolupracuje se zahraničními 

partnery na těch svých). 

 

Předložené podklady k žádosti mi připadají přehledné a dostatečné. Z kombinace režisérké explikace, 

scénáře, hereckého castingu a fotografií prostředí mám dost živou představu, jak by mohl film vypadat. 

 

Rozpočet je na evropský film této délky spíše skromný.  

Zarazila mne drobnost v rozpočtu, která ale spuvisí pravděpodobně s položkovým zjednodušením. Všimla 

jsem si, že v rozpočtu není vyčíslena pozice VFX supervizora, i když tam ta možnost je, přestože o něm v 

záměrech žadatelé výslovně mluví, ale předpokladám, že spadá pod celkovou částku VFX. 

 

Harmonogram je realizovatelný (pokud opět nezasáhne koronavirus).  

28 natáčecích dní je střízlivý odhad. 

Překvapilo mě jen datum plánované premiéry 14.2.2022 - na svatého Valentýna si vyberete spíš jiný titul :-)  
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Men of Deeds 

Evidenční číslo projektu 4075-2020 

Název žadatele Bionaut 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Borovan 

Datum vyhotovení 16.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Rumunský thriller, drama, přichází před radu v krátké době potřetí. Bionaut je stále přesvědčen o jeho 

kvalitách a o výhodnosti koprodukčního vkladu českého fondu do tohoto projektu. Podobné situace mají 

většinou jen dvě zásadně odlišné možnosti konečného výsledku: buď vznikne navzdory porodním bolestem 

mimořádně skvělé dílo a Bionaut to ví, ale nedokáže o tom dostatečně přesvědčit ostatní, nebo většina si již 

všimla, že projekt míří do slepé uličky, jenom žadatel o tom neví. 

Nechci tipovat, která varianta zvítězí, ale mohu posoudit vývoj celého projektu za poslední rok z hlediska 

ekonomické analýzy. Před necelými čtrnácti měsíci jsem se s tímto projektem setkal poprvé, tehdy jsem přes 

řadu výhrad projekt doporučil. Tentokrát to již neudělám. Udělat chybu je lidské, ale opakovat ji i přes 

upozornění, je nepochopitelné. 

Pokud mám jmenovat silnou stránku tohoto projektu, pak vedle přetrvávající důvěry v úspěch ze strany 

žadatele sem mohu zařadit také snahu o „východní“ vícestrannou koprodukci. 

Těch slabých stránek, které se opakují z minulé žádosti, je dost. Navíc bez jakéhokoliv zdůvodnění, za ten 

rok, narostl celkový rozpočet o 2.100.000,-, také žádost o podporu se zvýšila o 250.000,-, ale podíl české 

strany na celku klesl z 15% na 14%. Nedostatky žádosti a nekvalitní rozpočet přetrvávají z minulé žádosti a 

podrobně se jim budu věnovat níže. 

  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

Žádost je formálně skoro kompletní. 

Minule jsem vytknul absenci dokladů k finančnímu plánu a tak v současné  žádosti přibyla složka označená 

jako finanční dokumenty, která ale pouze dokumentuje formální přístup žadatele. Většina dokladů (5) stále 

chybí, některé jsou v bulharštině, kde přiložený anglický dodatek pouze potvrzuje, že tento film byl schválen 

pro státní podporu – bez částky a podmínek. 

Stále schází kurzy měn, se kterými žadatel pracoval, protože podle současných kurzů žádná z uvedených 

částek nekonvenuje s finančním plánem a předloženými doklady. 

Stále schází doklad o vlastním finančním vkladu producenta.  

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

Rozpočet je velmi těžko kontrolovatelný. Pojmy jako „druh jednotky“ a „počet jednotek“ zásadně ignoruje. 

Komentář k rozpočtu je parodií na to co požaduje fond. Kromě toho, že se tam ještě mluví o Ukrajině a ne o 

Bulharsku, tak vydávat za komentář k rozpočtu, seznam hereckých honorářů a odměny dvou asistentů režie 

působí jako provokace, tím spíš, že jsem posledně upozorňoval na to, že konkrétní honoráře herců, ať už v 

hlavních, vedlejších nebo epizodních rolích nikoho nezajímají. 

Nikde není zmínka o účasti českých herců na projektu, a přesto v komentáři k rozpočtu je uvedeno, že 

investice z naší strany bude u nás využita, kromě jiného také na honoráře pro herce, jak to mám chápat? 

V minulém hodnocení jsem se zmínil o tom, že mnoho problémů s rozpočtem by pomohla vyřešit kopie 

originálního rumunského rozpočtu, bohužel opět není součástí žádosti a tak záhady, které jsou uvedené v 

předloženém rozpočtu, zůstávají bez snahy o vysvětlení. Je pravda, že některé křiklavé položky byly 

upraveny, ale stále jsou položky, které neodpovídají filmu natáčenému v Rumunsku za 19 mil. (kamera na 

28 fd za 687 tisíc, záznamový materiál za 58 tisíc, doprava masek za 61 tisíc, stejně jako doprava kostýmů 

za 61 tisíc, oboje pro civilní film ze současnosti a je možné pokračovat). 

Úpravy rozpočtu se také dotkly producentů (+ 509 tisíc) a režie (- 62,5 tisíce) 

Na druhou stranu v rozpočtu úplně chybí náklady spojené se současnou krizí s covidem-19. Představa, že 

v květnu příštího roku bude vše za námi a to i v Rumunsku, tak trochu připomíná jarní představu naší vlády. 

Finanční plán, tak jak je seskládán, vypadá docela rozumně, bohužel vzhledem k nedostatku dokladů jej 

není možno ověřit a navíc je zde velký problém s jednotlivými měnovými kurzy. 

Celková výše veřejné podpory 81% pro film, který je žánrově charakterizován jak thriller, drama a který 

režíruje komerčně velmi úspěšný režisér je na pováženou.  

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

Realizační harmonogram, který byl posledně velmi zmatený, je tentokrát srozumitelný a reálný. 

Realizační strategie odpovídá zkušenostem všech zúčastněných produkcí a plánovaných 28 natáčecích 

dnů je přiměřené vzhledem ke scénáři a režijnímu záměru. 

Distribuční strategie je podrobně popsána a postrádám v ní pouze ukotvení na konkrétní distributory. 

Představa o cílové skupině, respektive skupinách je propracovaná a odpovídá předloženému projektu. 

Možná bych v marketingu víc využil předešlé domácí a mezinárodní úspěchy režiséra. 

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

Mladý rumunský režisér Paul Negoescu natočil v roce 2016 jeden z komerčně nejúspěšnějších filmů (na 

domácí scéně) „Two Lottery Tickets“. Jeho rané krátké filmy „Renovation“ a „Derby“ byly nominovány na 

cenu European Film Awards. 

Produkční společnost Bionaut založil Vratislav Šlajer v roce 1999 a od té doby natočil deset celovečerních 

filmů, řadu dokumentů a animovaných filmů. Jeho zatím nejúspěšnějším projektem je celovečerní hraný film 

„Pouta“, který získal 5 Českých lvů a 5 Cen české filmové kritiky. 

Překvapuje mně u tak zkušené firmy jako je Bionaut, tak formální přístup ke zhotovení žádosti. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Obzor 

Evidenční číslo projektu 4078/ 2020 

Název žadatele Background  Films 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Výroba minoritní produkce kinematografického díla 

Číslo výzvy 2020_2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Helena Slavíková 

Datum vyhotovení 12.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Mrazivé drama -a podle skutečných událostí, jak avizuje režisér a autor scénáře, rumunský tvůrce  Mihai 

Mincan. Jde o cestu dvou přátel, východoevropských migrantů, které osud zavál do jižního Španělska .  

Dumitru je Rumun,Georgi,mladší z nich, je Bulhar.Odcházejí v noci z ubytovny pro dělníky a mají v úmyslu 

se tajně nalodit na obchodní loď,která pluje do Ameriky.Dumitru se cestou staví v baru,aby se rozloučil 

s krajankou,barmankou, s kterou měl vztah.Barmanka mu dá na cestu pro štěstí výtisk bible.Tato kniha 

sehraje důležitou roli v Dumitrově osudu. Přátelům  se podaří nalodit se na kontejnerovou loď a první dny 

tráví v uličce mezi kontejnery.Posádka lodi se skládá zTchajwanců(těm lo´d patří) a Filipinců.Každý černý 

pasažér ohrožuje samu existenci  posádky,protože jakmile bude v přístavu obejven,nikdo  z posádky už 

neodstane práci a nebude už moci nikdy vyplout na moře. Proto se případy černých pasažérů řeší tak, že  

jejich  životy končí v moři. Tak skončil  i Georgi. Dumitra  našel Filipinec Joel, křestan,který  se díky výtisku 

bible  rozhodl, že Dumitra zachrání. Následující průběh děje zachycuje  drama náročné akce, v níž Joel a 

Dumitru čelí nebezpečné  situaci tak dlouho, až se zhroutí i důvěra mezi nimi, Dumitru v  živočišném strachu 

o svůj život  situaci nezvládne, zabije kapitána lodi a Joela a  jeho filipínského spojence k smrti napadne. 

Nad jejich bezvládnými těly na  jedné z palub sní svůj  emigrantský sen  o šťastném životě  v nové zemi,  

kam ,jak si představuje,zanedlouho dopluje. 

Bezvýchodné  drama nepojednává jen o konkrétní situaci  na jedné z obchodních lodí, ale  obecně o  mezní 

situaci člověka, který je okolnostmi zahnán až na sám  kraj  vlastní  existence. Dumitru nemůže ovlivnit 

jednání žádné z postav, protože  logika jejich činů se neúprosně staví proti jeho  logice, nakonec život proti 

životu. A širší společenské  souvislost potvrzují krutou pravdu: svět je nemilosrdné místo, kde má slabý nebo 

osamělý  jedinec malou šanci na přežití. 

Projekt vypráví drsnou historii,  ale věrohodně evokuje násilí, ke kterému  mohou dospět lidé, kteří porušují( 

byť z dobrých důvodů)  daná pravidla a chtějí si vydobýt  trochu svobody.      

 

Udělení podpory Doporučuji /) 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Ústřední myšlenka  díla je originální,v suchozemském českém prostředí  dvojnásob. Jde o zajímavé 

režijní vidění, kdy režisér postavil do prudkého kontrastu to, co se děje v  útrobách lodi a na jejích 

palubách,v prostředí stísněném a šerém, kde i lidské charaktery se křiví a každá positivní myšlenka  

dozná úhony. Naproti tomu v kontrastu je  světlo, které proudí  z oceánu, svobodného neomezeného 

prostředí, které obklopuje plavidlo.  Postavy  a jejich charaktery tomuto vidění odpovídají, skládají  

chmurný příběh, který má svou logiku , a to na obou stranách konfliktu: tchajwanský kapitán musí 

zajistit bezpečí posádky  a její naději na další práci, ale jeho  prostředky přesahují míru lidskosti. 

Naproti tomu Dumitru  chce uniknout z kolotoče svého sociálně nesvéprávného postavení a nemá jinou 

možnost, než to udělat ilegálně., bez ohledu na to, že ohrozí sebe a zasáhne do krutých zákonů ,které 

panují na palubě. 

Režisér a scénárista M.Mincan ze skutečného příběhu,jak říká, vybudoval přísné stylizované drama, 

kde není místo na sentiment a rozhodují jen nemilosrdné zákony ohrožených lidských bytostí. 

Představa o vizuálním pojetí filmu je jasná. 

Projekt naplńuje kritéria  výzvy FK, protože jde o  drama, které stojí na obecných humanistických  

principech a líčí tragiku jejich porušování.   

 

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

− Producentem je zakladatel společnosti Background Miluláš Novotný,  absolvent Famu.  Jeho první filmy 

Cesta do Říma(T .Melnik) a Resort(M. Hrubý) měly premiéru na MFF v KV v r. 2015. Je členem 

mezinárodních porot a institucí,  jako producent často spolupracuje s mladými tvůrci. Letos ovšem  

v Rottredamu představil opus magnum nestora českých dokumentaristů, Karla Vachka ,dílo se jmenuje 

Komunismus  a síť aneb Konec zastupitelské demokracie. M.Novotný ho  produkoval několik posledních 

let. 

− Režisér M.Mican absolvoval filozofii v Bukurešti a  filozofii architektury ve Francii. Je aktivním novinářem a 

píše do důležitých rumunských periodik. Navázal tvůrčí partnerství s režisérem a kameramanem Georgem 

Chiper Lillemakem (jeho kameramanský počin získal Zlatého medvěda na Berlinále v r. 2018.) Podlee 

Micanova scénáře natočili společně úspěšný film Palmele. M.Mican se rozhodl režírovat sám, nejprve 

natáčí  se spolurežiséry dva dlouhometrážní dokumenty  ,jeden  právě s Lillemarkem: The Man Who Would 

be free. 

− Investovat koprodukční vklad do tohoto filmu je správné. Jde o odlehlé téma českým reáliím  a ani tematicky 

není běžnému českému vnímání řekla bych nijak blízké. Ale řeší problémy,  které existují  ve světě kolem 

nás, a na druhé straně  potencionální  diváci uvítají  možná  právě exotické prostředí a nevšední a klíčové 

filozofické otázky. 

. 

−  

−  

−  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Látka  svým tématem a zpracováním  daleko přesahuje   okruhy české kinematografie a v rámci především 

evropské tvorby by mohla přinést inovaci. 

 

 

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

znaků) 

Informace obsažené v žádosti jsou srozumitelné, bez rozporů, a umožňují správně posoudit  žádost  i 

koprodukci. 

 



Ekonomická expertní analýza

Název projektu Obzor
Evidenční číslo projektu 4078-2020
Název žadatele Background Films
Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla
Název výzvy Minoritní koprodukce hraného filmu
Číslo výzvy 2020-2-10-29

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Tuček
Datum vyhotovení 22.10.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Producent Mikuláš Novotný ze společnosti Background films (est. 2011) žádá opětovně Radu fondu o 
dotaci na debutujícího rumunského režiséra  a novináře Mihaie Muncana.

Jedná se o psychologický thriller v mezinárodní koprodukci (Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Francie a ČR) 
dle skutečné události z roku 1996 o nelegální plavbě rumunského emigranta do Kanady na kontejnerové 
přepravní lodi.

1. Hlavní silné stránky projektu jsou vysoká míra potvrzeného zafinancování projektu v době podání 
žádosti (66%), multinárodní koprodukce a tedy i distribuční potenciál, potvrzené vstupy sales 
agenta i distributora.

2. Hlavní slabé stránky projektu vysoká náročnost na realizaci (dvě různé lodi imitující jednu), 
natáčení ve více zemích a v různých jazycích s nezkušený režisérem.

3. Konečné hodnocení

Již v minulém kole výzvy získal projekt kladná hodnocení a byl v pořadí uchazečů tzv.
první pod čarou. Nyní se hlavnímu rumunskému producentovi podařilo získat pro 
projekt další peníze a zvýšit rozpočet o cca 16 mio při zachování požadované dotace 
z Fondu. Žádost je tedy pro Fond kinematografie atraktivnéjší a z ekonomického 
pohledu ji lze doporučit.

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu

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

Hodnocená kritéria 
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je srozumitelná, jasná a zejména obsahuje řadu příloh které dokládají deklarované koprodukční 
vstupy. Nechybí odkaz na ukázku, byť jde pouze o atmosféru. V přiloženém memo dealu zaujme, že 
žadatel nemá exklusivitu pro ČR, ale naopak má stejně jako ostatní koproducenti podíl ze všech tržeb dle 
podílu na financování. Jde nepochybně o riskantní řešení, na druhou stranu lépe odpovídá současnému 
globálnímu on-line šíření AVD. Také je zajímavé, že smlouva byla podepsána až v září tohoto roku (je tedy
otázka na základě čeho byla podána předchozí žádost) a má platnost pouze 6. měsíců.

1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je poněkud nestadardní. Některé položky jsou skromné (někdy i velmi) a jiné jsou ve výši 

obvyklé pro EU. Patrně podle kupní síly té které koprodukční země a zkušenosti pracovníka (např. 
zvukař má více než kameraman). Je pravděpodobné, že rozpočet vychází z reality, která je ale natolik 
specifická, že ji lze těžko dopředu hodnotit, proto bych doporučoval vytvoření co největších rezerv a 
nepodcenil pojištění dokončení projektu.

– Finanční plán je opravdu mnohazdrojový. Přesto se díky přiloženým smlouvám a LOI zdá proveditelný a 
navíc z větší části již potvrzený. Žádaných 2,8 mio pak činí pouze cca 6,3%, což se zdá jako přijatelné 
riziko. Podstatné je, že se podařilo udržet v ČR pozici střihače a obrazovou postprodukci a spolu s 
deklarovaným vkladem žadatele získat podíl na výnosech kolem 10%.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Realizační strategie se zaměřuje na samotnou poměrně komplikovanou produkci v několika 
zemích s herci více národností a na dvou odlišných plavidlech. Patrně tým od roku 2015 již 
provedl řadu rešerší, nicméně je otázka, zda by větší podíl natáčení mezi kontejnery 
seřazenými na souši, nebylo praktičtější řešení.

Distribuční strategie opatrně mimo řádky opouští ambice (minimálně pro ČR) na klasickou 
kinodistribuci (možná Aerofilms) a spoléhá na marketing z A festivalů v kombinaci s on-line 
exploatací. Osobně si myslím, že zejména u žánrových filmů jde o chybu, neboť festivalová 
přízeň je vrtkavá a naopak divák vyhledávající napětí jako druh zábavy je jiný. Na druhou 
stranu film z Berlinále rozhodně láká více než rumunský thriller.

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

– Úroveň kredibility je u tohoto projektu velmi kolísavá. Od hvězdného zvukaře a kvalitního střihače, přes 
středně pokročilého žadatele až po debutujícího scénáristu a režiséra. Nicméně jak bylo již uvedeno, 
požadovaná částka 2,8 mio se zdá jako přijatelné riziko.

Strana 2



 

Strana 1 

 

 

Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu MOTHER 

Evidenční číslo projektu 4084-2020 

Název žadatele BONTON STUDIOS 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 
dokumentárního filmu 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy VIKTOR SCHWARCZ 

Datum vyhotovení 11.10.2020 

 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

 

 

 

Zajímavý koprodukční projekt spojující koprodukující země s Afrikou. Český producent hodlá většinu 

prostředků utratit za natáčení v Africe. Při Slyšení doporučuji upřesnit české prvky koprodukce a též 

předložit potvzení o udělení grantů Bulharsko, Chorvatsko a potvrzení dalších vkladů koproducentů či 

partnerů, včetně potvrzení čestným prohlášením vkladu Bontonfilmu. 

 

Projekt je připraven k realizaci, a žadatel bude schopen projekt uskutečnit v zamýšlené podobě. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

 

– Přílohy jsou úplné a srozumitelné, je třeba je doplnit o výše uvedená potvrzení.  

 

– Přílohy neobsahují rozpory ani protichůdné informace.  

 

– Žádost lze správně posoudit . 

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

– Rozpočet je transparentní a  výše nákladů odpovídá plánované realizaci. 

Poněkud překvapivá proporcionálně je výše kalkulovaná na Zvukovou postprodukci, což by měl Žadatel 

dovysvětlit. /realizace v SRN?/ 

Obecně rozpočet vznikl překlopením a přepoččtem zahraničního rozpočtu, což vyplývá z jednotlivých 

částek a použití paušálů. 

 

– Představa o financování je realistická. 

 

– Jednotlivé potvrzené zdroje financování ve Finančním plánu je nutno doložit dokumentací prokazující 

jejich závazné zajištění. Nestačí pouze koprodukční smlouva. - viz výše 

 

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

 

– Projekt je široce vícezdrojově financován. 

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

– Producentská strategie je propracovaná a vhodně zvolená pro tento film. 

 

– Žadatel má jasnou představu o distribuční i marketingové strategii. 

 

– Časový harmonogram je limitně zvládnutelný, vzhledem ke kovidové  situaci bude třeba pravděpodobně 

později termíny realizace prodloužit. 

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

– Profil společnosti a její finanční možnosti odpovídají zvolenému cíli. 

– Jedná se o zkušenou společnost propojenou s distribuční společností Bontonfilm a.s.. Zkušenosti sahají 

až k počátkům znovuobjevení necentralizované kinematografie. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu The Mother 

Evidenční číslo projektu 4084-2020 

Název žadatele Bontonfilm Studios 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo 

dokumentárního filmu 

Číslo výzvy  2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jakub Jiřiště 

Datum vyhotovení 20. 10. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je podpora životopisného snímku o Eleně Panayotové, bulharské umělkyni, která se 

stala matkou tisíců afrických sirotků, a překonala tím vlastní nenaplněné mateřství. 

Český koproducent vstupuje do projektu se cca 10% podílem, jeho angažmá však nepočítá se zapojením 

kreativních profesí a spíše představuje zprostředkovatele, díky němuž bude možné získat prostředky pro 

finančně náročné natáčení v Africe a zajistit natáčecí techniku. 

 

S přihlédnutím k cílům podpory v této výzvě neshledávám projekt jako příliš přínosný. Scénáři nelze upřít, že 

se dotýká společensky závažných témat dneška a překračuje aktuální krizi vztahu mezi západní civilizací a 

třetím světem. Činí tak však zjednodušenými kontrasty, z nichž se ztvárnění nevšedního osudu podřizuje 

jednoznačné pozitivní lekci pro život. Vyprávění prostřednictvím protagonistky příliš nesonduje do 

naplňování samotné mise a vystačí si s jejími podmínkami, východisky a zázračnými důsledky. Elenino 

přijetí nového životního směru je situačně podceněno a zredukováno, vyznívá jako samozřejmé naplňování 

čehosi předurčeného, aniž by bezprostředně těžilo z dynamiky, kterou nabízí rozvíjení její metody v praxi 

jako vzájemně adaptačního, obohacujícího i bolestného procesu. Projekt tak nevyhnutelně směřuje k 

životopisné ilustraci, jejíž recept na život je spíše uhlazený než pronikavý a nenabízí impulsy k podnětnější 

reflexi západní krize mateřství přesahující explicitní repliky a jednoduché srovnání vyplývající ze ztvárněných 

událostí. Nemám tedy dojem (ani na základě předložené explikace režisérky), že tvůrci směřují k umělecky 

či žánrově progresivnímu dílu, jež by ospravedlnilo výrazné rezervy v ostatních cílech výzvy. Nastavení 

koprodukce totiž rozhodně nenahrává rozvoji českého produkčního prostředí, nezviditelňuje na díle hodnotu 

účasti českého producenta, spíše účelná spolupráce nedává naději k výraznějšímu rozvoji nových 

koprodukčních vztahů a o kreativní účasti, jež by přinášela symbolický kapitál našemu filmovému průmyslu, 

nemůže být v tomto případě řeč. Ani žádost není precizně vypracována – žadatel nezdůvodňuje své 

pohnutky ke spolupráci a v poskytnutých podkladech shledávám řadu nedostatků. 

 

Z důvodu marginálních přínosů nevidím příliš důvodů proč projekt v této výzvě doporučit. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Téma filmu má nesporné společenské hodnoty, v dějovém podloží působí nosná myšlenka jiné formy 

mateřství hodnotově přesahující osobní naplnění. I když scénář mohl těžit ze zpětné vazby a konzultací na 

workshopech, nedaří se mu vytvořit komplexnější a živě působící portrét zvolené osobnosti, která by 

každou situací explicitně nevyjadřovala problém s naplněním mateřské role. Protagonistka se na něj 

v podstatě redukuje a následně jen prostředkuje jeho příkladné řešení. Chybí mi u ní zlidšťující momenty, 

jež by přirozeně překlenovaly její roli odtažité intelektuální režisérky / racionální metodičky a symbolu 

sebeobětující se matky afrických sirotků.  

Momenty výrazných posunů u Eleny i dalších postav ve scénáři fungují příliš nárazově a nejlépe se vyřeší 

na ploše jednoho obrazu, čímž je pro zkratku obětována vztahová přesvědčivost – týká se to jak okamžité 

proměny protagonistky při prvním letmém setkání s dětmi v bulharském městečku, tak ideálního vyústění 

vztahu s velmi ploše pojatými postavami Hanse a chladné matky, která sotva naplňuje nezbytnou dějovou či 

významovou funkci. Jediný krátký rozhovor stačí k tomu, aby přítelkyně Viktoria okamžitě a bez váhání 

souhlasila s dárcovstvím vajíček, Elenino působení na děti a proměňování jejich vnímání se odbude 

školometským popisem její metody ve scéně příprav a pak montáží, jež ukazuje, jak vše běží jako na 

drátkách a zázrak se naplňuje. Na takové zběžné zkratce je postaven i zrod pouta mezi Elenou a Jomem, 

tudíž její následné reakce na nečekané impulsy působí přepjatě a příliš to nezachrání ani zpětné potvrzení 

silné oboustranné náklonnosti prostřednictvím nahrávky patetického proslovu zesnulého chlapce. Z diktátu 

dějové zkratky vyplývají také zjednodušující kontrasty, na nichž stojí křižovatka mezi dosavadním Eleniným 

životem a jejím novým posláním – únik do absurdního pětihvězdičkového hotelu, příslib spirituální cesty 

kolem světa pro prázdné elitáře i pokrytecky působící dovolená Burta v Karibiku jsou opravdu přímočaře 

vloženými argumenty pro zúčtování s jejím předchozím neautentickým životem. Podobné stvrzení přináší i 

plánované užití etnické hudby, jež rovněž stojí na návodném kontrastu. 

Slabinou scénáře je také tendence k opakování reakcí, která utlumuje psychologickou poutavost – zejména 

pnutí protagonistky jít se z konfliktů vyběhat či bezmyšlenkovité bloumání ve chvíli neúspěchů (přecházení 

silnice na červenou, kroužení na kruhovém objezdu…). Největší problém nicméně vidím v  dialozích – nevím 

do jaké míry se na dojmu podílí i překlad, ale opravdu jen málokdy se podaří postavám prostřednictvím 

replik dospět k charakterizačnímu obohacení a nestrojené autenticitě – Elena je odsouzena k tomu hovořit 

v řadě obrazů jako příručka, Hans se jen občas vymaní ze stereotypně působících vyznání, autorky příliš 

inklinují k vysvětlování mnoha věcí slovní formou (v prostředí Kibery se nadmíru hovoří o tamních 

podmínkách a fungování sirotčince, než aby tamní reálie méně nuceně vyplývaly z Eleniny určitě ne 

samozřejmé cesty k dětem a adaptace její metody).  

Z režisérské explikace není jasné, do jaké míry je předložená verze scénáře finální (jedná se o verzi 

z února 2020) či zda jej bude formovat i tíhnutí režisérky k autenticitě, jež je patrné z plánované spolupráce 

s místní keňskou komunitou i aktéry skutečného příběhu. Po formální stránce žádný jiný impuls její 

představa neposkytuje, ani koncepčněji nerozvádí způsob vyjádření myšlenky jiné formy mateřství. Patrně 

postačí jednoduchý kontrast dvou životních směrů, k němuž scénář s postupem vyprávění po stále 

uhlazenější cestě směřuje a spokojí se s uzemněním všech komplikací pro jednoznačně pozitivní poselství 

naplňující účel pocty hrdince.  
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2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizace projektu se může opřít o zkušené tvůrce, kteří mají ve své filmografii projekty úspěšné nejen 

v lokálním měřítku a podílejí se na vzestupu renomé bulharské kinematografie u významných festivalů 

(zejména dosavadní práce kameramana Kruma Rodrigueze čítá hned několik nejvýraznějších 

bulharských snímků posledních let – Viktoria, Glory či Bez boha). Navíc osobnosti na hlavních tvůrčích 

pozicích pojí alespoň jedna předchozí spolupráce. Pro režisérku jde v pořadí o čtvrtý celovečerní hraný 

film podle vlastní předlohy. Předchozí snímky se těšily zájmu mnoha mezinárodních festivalů a také 

domácího publika, nicméně stín svého svěžího a výstředního debutu se jí po přesunu k vážnějším 

tématům přizpůsobeným atraktivnímu, leč neosobitě pojatému žánrovému rámci, překročit nepodařilo. 

Režisérčina explikace k tomuto projektu nesvědčí o vybočení z cesty – přistupuje ke stylistickému pojetí 

velmi vágně a nezdá se, že by pro ni představovalo výrazně dotvářející součást ztvárnění tématu či 

prožitků protagonistky. Specifickou hodnotu může vnést režisérčina snaha o autenticitu, vstřebat dějové 

prostředí a využít reálné aktéry či následovníky Elenina příběhu pro jeho fikční ztvárnění – jde ale spíš o 

uvažovanou možnost, než o koncepční oživení vyprávění. 

S českým tvůrčím vkladem do projektu se nepočítá, nanejvýš je zmíněna možná účast herců ve 

vedlejších rolích – cílem koprodukce je získat díky možnosti realizace komplexního díla příspěvek na 

africké natáčení. Pro rozvoj českého produkčního prostředí a filmového průmyslu projekt příliš přínosný 

nebude, nepřináší potenciál nových zkušeností a know how nad rámec pouhého zajištění financí a 

potřebné techniky.  

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

Osud Eleny Panayotové má potenciál promlouvat o dnešním světě a překonávání narůstající propasti 

mezi Západem a třetím světem (zejména v důsledcích uprchlické krize). Palčivé sociální problémy 

afrického kontinentu vstupují do kontrastu s osobnějšími tématy současné Evropy – odložené mateřství, 

vyprazdňování přirozené mateřské role a obecně hledání životního naplnění, přesahu sebe sama. 

V tomto ohledu bych viděl příležitost oslovit nejen lokální publikum, pro nějž bude ztvárnění osudu 

novodobé bulharské hrdinky jistě zajímavé. Výsledná konfrontace, která vyzněním připomíná názornou 

lekci o globálně přínosném přesahu vlastního egoisticky nasměrovaného pseudoživota nicméně těžko 

přesvědčí k vlastní sebereflexi či strhne. Scénář nabízí mělký životopisný průřez, který nedokáže 

situačně vytěžit poutavost osvobozování silné hrdinky ani bezprostředně a neilustrativně zapojit její tvůrčí 

naturel vzdalující se od intelektuální teorie/metody k naplňující životní praxi. Obávám se, že pro úspěch 

snímku v rámci evropské tvorby není dostatečně využit potenciál, který téma a osobnost Eleny nabízí 

divákům, jimž nestačí k výpovědi o paradoxech současné civilizace klasická vztahová schémata 

obohacená o exkluzivní řešení. 

 

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

znaků) 

Na základě předložených příloh bylo možné žádost dostatečně posoudit. Díky účasti projektu na několika 

koprodukčních fórech se podařilo zapojit řadu partnerů, díky nimž by mohlo být zafinancování projektu 

v dané struktuře schůdné. Současné 48% zafinancování stojí na vkladech koproducentů a dvou 

získaných dotacích z národních fondů – nejsou však doloženy příslušnými podklady, stejně jako 

prohlášení českého žadatele o vkládaných prostředcích. Koprodukční smlouva je zatím předběžná, 

nicméně pokud se v žádosti operuje s procentuální účastí partnerů a výší jejich vkladů, měly by být i 

v tomto znění smlouvy zaneseny. Konkrétní využití financí zajišťovaných koproducenty a forma jejich 

spolupráce zatím ve smlouvě zohledněny nejsou. S minimální garancí osloveného sales agenta se dle 

přiložené LOI počítá, ale v dokumentu není vyčíslena. Plánovaná žádost na Eurimages má vzhledem 

k bodovacímu systému snížené šance – hlavní tvůrčí profese (dosud stále v předběžné fázi) by měly mít 

bulharskou národnost, o ostatních se zatím asi ještě nejedná, není ani jasné, zda postprodukce proběhne 

v zahraničí (cestovné ve výši cca 500 000 Kč tomu nasvědčuje?), aby byla alespoň některá bodovaná 

kritéria naplněna. 

Rozpočet je pojat značně neprůhledně, ponechán bez komentářů – veškeré částky jsou řešeny paušály, 

u produkce a mixu zvuku jsou v položkách ostatní částky ve výši cca 2mil. / 1mil. Kč bez jakéhokoliv 

objasnění. Mix zvuku ve výši 2 438 000 Kč je vysoce nadstandardní částka, k nimž není poskytnut žádný 

klíč. 
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Ekonomická expertní analýza 
 

Název projektu Khamsin 

Evidenční číslo projektu 4089-2020 

Název žadatele Vernes 

Název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

Název výzvy Minoritní koprokce 

Číslo výzvy 2020-2-10-29 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vandas Martin 

Datum vyhotovení 15.10.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu 

 

Předmět žádosti ve výzvě na minoritní koprodukci je majoritně polský dokumentární film Zviky Portnoye , 

absolventa univerzity Bazalel v Jeruzalémě. 

  

Téma dokumentu vychází z literárních prací polského spisovatele a scénáristy Marka Hlasko (1934–1969, 

česky pouze kniha Konvertita z Jaffy (1966/2000)). Marek Hlasko odjel roku 1958 na studijní pobyt do Paříže 

a do vlasti se už nevrátil. Žil v Německu, Izraeli a USA. 

 

Příběh postavy nazývané Stín je vícevrstevnatým metaforickým i zcela dokumentárním příběhem, kombinuje 

dokumentární záznamy z Izraele 50. let se stylizovanými dotáčkami i animacemi. Bohužel k zamýšleným 

postupům je v žádosti opravdu velmi málo informací, režijní explikace je spíše emočním popisem nálady a 

ducha filmu a ani treatment ani producentská explikace v tomto mnoho nenapoví – pouze některé 

navrhované záběry jsou označovány jako animované (v treatmentu), ale bez dalších informací o technologii, 

výtvarném řešení nebo personálním zajištění. Z tohoto pohledu i přiložené profesní životopisy nepřináší 

podstatnou informaci o zapojení české strany do projektu ve smyslu personálního zajištění české účasti. 

S tím souvisí i konstrukce rozpočtu, který sice uvádí ocenění animace – ale pouze paušální částkou, ze 

které nelze vůbec vyvodit její oprávněnost, přiměřenost ani množství. Ani komentář k rozpočtu tyto 

informace nijak nerozšíří a nezpřesní.  

 

Vzhledem k věcnému vkladu žadatele do projektu není patrné, jak bude kamerové vybavení přepravováno 

do místa natáčení (Izrael), kdy štáb se přesouvá z Varšavy. Z rozpočtu také nelze identifikovat počet členů 

štábu na dotáčce a rozpočet poměrně překvapivě vůbec nezahrnuje ceny letenek? 

 

 

 

Projekt je vskutku originálním typem dokumentu, vypovídajícím nejen o ranné fázi existence státu Izrael, ale 

mající i metaforické významové roviny o hledání práce a svého místa ve společnosti, o konfliktech rodící se 

společnosti nového státu a řadě dalších. Pro českého diváka je do značné míry i upozorněním na  zajímavou 

osobnost a dílo v ČR takřka neznámého autora Marka Hlaska, což ovšem do značné míry snižuje divácký a 

distribuční potenciál díla.  

 

Za největší slabinu žádosti vidím aktuální stav financování, kdy nejsou zajištěny deklarované veřejné zdroje 

ani na jedné koprodukční straně (zejména ovšem na straně majoritního producenta).  

Jako další slabinu vidím jistou rezignaci na možné další zdroje financování – od Eurimages přes další tv, 

případně jiné subjekty (postprodukční studia apod.) To vychází z již konstatovaného stavu financování, kdy 

z žádosti nelze určit termíny jednotlivých žádostí na národní fondy a termíny jejich financování, případně 
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vícezdrojové financování zahrnuté pod vstupy jednotlivých stran (kompletní izraelský vstup je v tuto chvíli 

plně zahrnut do kapitoly zahraniční soukromé zdroje…). 

 

Myslím si, že přes atraktivitu látky i její zajímavé zpracování je žádost podávána předčasně, před naplněním 

vícezdrojového financování a nejsou v tuto chvíli dostatečné záruky zafinancování projektu pro potřeby 

realizace ze strany dalších partnerů. To může být i rozhodující s ohledem na deklarovaný realizační 

harmonogram předpokládající ukončení natáčení již v srpnu příštího roku. 

 

S ohledem na tyto fakty žádost nedoporučuji v této fázi k podpoře. 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Žádost je vypracována přehledně, přesto v ní chybí některé podstatné informace. Jaké je personální 

zajištění české účasti, bude součástí animovaných částí český výtvarník, čeští animátoři a v  případě že 

ano, o koho konkrétně se jedná? V rozpočtu jsou některé položky nejasné (absence letenek, paušální 

vyjádření animace bez přesnějšího uvedení technologie). Pro srozumitelnost žádosti by byl i vhodný 

podrobnější životopis Marka Hlaska, jehož knihy i život jsou přímým inspiračním zdrojem zamýšleného 

dokumentu, ale který v českém prostředí není tak znám jako ve zbývajících koprodukčních zemích. 

Komentáře k žádosti jsou v tomto případě spíše formální a neposkytují dostatečné informace 

k posuzování projektu.  

2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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V rozpočtu jsou některé položky uvedeny pouze paušálně a velmi těžko hodnotit jejich přiměřenost (v 

tomto případě producentský komentář ve znění „všechny tyto náklady mají svoji oporu a zdůvodnění ve 

scénáři“ opravdu nepovažuji za dostačující ani srozumitelné. Částka 386 tis za animaci může být 

přiměřená pro minutu nebo pro deset minut animace, bez komentáře ale nelze zjistit, jak k ní žadatel 

došel, ani co zahrnuje. Obdobně rozsah gradingu v jednotce 12 při sazbě 24 tis není srozumitelný, 

podobně jako položka obrazové archivy 25 x 12 tis? Vzhledem k deklarovanému rozsahu archivních 

materiálů mluvíme o stopáži, o počtu ukázek a o sazbě pro buy out všech práv? 

     Asi by bylo vhodné blíže vysvětlit i komentář pro vlastní vklad žadatele – co je myšleno hardware pro 

výrobu animací, část on-linu (jak se toto bude dělit, proč u této položky dochází ke komplikovanému dělení 

výrobních procesů)? 

 

     Stejně tak komentář „finanční plán je stabilizovaný“ nepovažuji za zcela dostačující odpověď – jestliže 

polská strana získala podporu pro vývoj i výrobu, proč tyto skutečnosti nejsou doloženy v písemných 

materiálech – dikce přiložené smlouvy o smlouvě budoucí jasně hovoří o tom, že všichni žadatelé budou 

o finanční prostředky v budoucnu teprve usilovat („will submit applications“). 

     Ostatně o tom svědčí i celková struktura v předloženém finančním plánu, kde jsou zahraniční veřejné 

zdroje dokládány pouze předloženou koprodukční smlouvou, nikoliv smlouvou s institucí (Fondem), 

v případě izraelské strany jsou dokonce všechny vstupy deklarovány pouze jako soukromé - opět bez 

specifikace a s odkazem na deal memo, kde se jasně hovoří o Gesher Film Fund, Rabinovich Film Fund, 

Makor Film Fund a The new Fund for Cinema and TV - všechny tyto fondy mají uzávěrky a rozhodování 

do konce roku? A žádný z nich není veřejným zdrojem?  

 

Financování české strany se skládá z vkladu Fondu a věcného plnění české strany (kamera 

s příslušenstvím je oceněna na 25 natáčecích dní částkou odpovídající 50% pořizovací ceny 

https://www.megapixel.cz/sony-pxw-fs7-mark-ii-18-110mm-f-4-g-oss-e-

pz?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO66SJpg48KlwjvsE8Dn1SskFYwv66VOnjP0spiOYehBRHF993vm

9xnBoCeS8QAvD_BwE ,  

 

V nájemních cenách je nejvyšší nájemní cena na den bez množstevní slevy 3.344,- Kč 

https://www.biofilms.cz/sony-pxw-fs7-objektiv-zeiss-21-100mm-t2-9-3-9-lwz-3 

   

 

Rozpočet – částka ve smlouvě na dílo Marka Hlaska neodpovídá licenční odměně za preexistentní dílo a 

opční odměna uváděná v rozpočtu není ve smlouvě zmiňována vůbec (ani v překladu ani v originálním 

textu polské smlouvy). 

 

 

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

Harmonogram předpokládá zahájení produkce v termínu 1.1. 2021, s ukončením natáčení do konce srpna 

téhož roku a plánovaným počtem 25 natáčecích dnů – vzhledem k rozsahu doloženého financování mi 

plán přijde poněkud optimistický, jen otevření grantů a podpis finální koprodukční třístranné smlouvy 

v sobě nese nemalé časové nároky. 

S distribuční strategií je žádost také poměrně skoupá, nejpodrobnější je pouze info o plánované podzimní 

festivalové premiéře v roce 2022 v harmonogramu projektu.  

Jako cílovou skupinu dokumentu žádost deklaruje jednak generaci dnešních šedesátníků – sedmdesátníků 

(na prvním místě!), jednak generaci nových Hlaskových čtenářů, druhými zájemci jsou zájemci o rannou 

historii státu Izrael. K tomu slouží fanouškovská fcb stránka – nepodařilo se mi ji přes fcb polského producenta 

dohledat, pouze k projektu je zmínka z května 2020 ohledně pitchingu v Krakově  

https://www.facebook.com/Plesnar.and.Krauss.FILMS/photos/a.684436038234832/3190223514322726 

Těžko tedy posoudit účinnost a rozsah fanouškovské komunity, navíc zda jde o komunitu primárně polskou 

nebo mezinárodní a pro koho jsou stránky primárně určeny. 

 

 

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

https://www.megapixel.cz/sony-pxw-fs7-mark-ii-18-110mm-f-4-g-oss-e-pz?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO66SJpg48KlwjvsE8Dn1SskFYwv66VOnjP0spiOYehBRHF993vm9xnBoCeS8QAvD_BwE
https://www.megapixel.cz/sony-pxw-fs7-mark-ii-18-110mm-f-4-g-oss-e-pz?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO66SJpg48KlwjvsE8Dn1SskFYwv66VOnjP0spiOYehBRHF993vm9xnBoCeS8QAvD_BwE
https://www.megapixel.cz/sony-pxw-fs7-mark-ii-18-110mm-f-4-g-oss-e-pz?gclid=CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO66SJpg48KlwjvsE8Dn1SskFYwv66VOnjP0spiOYehBRHF993vm9xnBoCeS8QAvD_BwE
https://www.biofilms.cz/sony-pxw-fs7-objektiv-zeiss-21-100mm-t2-9-3-9-lwz-3
https://www.facebook.com/Plesnar.and.Krauss.FILMS/photos/a.684436038234832/3190223514322726
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