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2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019 

 

Do výzvy na podporu Činnosti filmových kanceláří pro rok 2019 se přihlásilo sedm subjektů. Šest z nich již Rada 

podpořila v minulosti, jeden byl ve výzvě poprvé (Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje). Požadavek na 

dotace byl celkem 1,6 milionu a Rada měla k dispozici 1,5 milionu. 

 

Filmové kanceláře jsou přirozenou součástí filmového prostředí po celém světě. Fungují na nekomerční bázi, své 

služby poskytují domácím i zahraničním filmařům zdarma. Jejich hlavním úkolem je na základě detailních znalostí 

propagovat daný region, přitáhnout pozornost filmařů a za pomoci dlouhodobě budované sítě kontaktů propojit 

místní prostředí se složitým procesem audiovizuální tvorby. 

 

České regionální filmové kanceláře jsou v naprosté většině zakotveny v oblasti cestovního ruchu a základem jejich 

zřizování a fungování je podpora ze strany krajských a jiných úřadů. 

 

Činnost regionálních filmových kancelářích koordinuje a zastřešuje Czech Film Commission, která v současnosti 

spolupracuje s jedenácti regionálními filmovými kancelářemi, jejichž působnost již pokrývá téměř celé území 

republiky. 

 

Rada vnímá fungování regionálních kanceláří jako nezbytnou a důležitou součást filmového průmyslu v Česku, a 

ačkoliv jsou některé kanceláře teprve ve svých počátcích a jejich projekty nejsou vždy tak precizně připraveny, 

chce Rada kanceláře dlouhodobě podporovat a v této výzvě podpořila s menšími výhradami všechny předložené 

projekty. Vzhledem k vyšší poptávce, než jaká byla alokace, se rozhodla Rada projektům snížit podporu tak, aby 

bylo možné podpořit všechny. 

 

2735/2018 

Regionální filmový fond 

Filmová kancelář ZLÍN FILM OFFICE 

 

Filmová kancelář ve Zlíně se již druhým rokem umístila na prvním místě při hodnocení výzvy určené pro filmové 

kanceláře. Rada její fungování hodnotí jako dlouhodobě velmi funkční, stejně tak vysoce hodnotí i zpracování a 

srozumitelnost předloženého projektu. Projekt naplnil požadované parametry, které od dobře fungující regionální 

kanceláře Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními posudky podpořen, a to v plné požadované výši. 

 

2740/2018 

TIC BRNO, příspěvková organizace 

Filmová kancelář Brno 

 

Filmová kancelář Brno zajišťuje propagaci regionu pro filmaře, základní spolupráci s nimi a pomáhá s kontakty na 

místní dodavatele. Rada pozitivně hodnotí také vznik regionálního filmového fondu. Projekt naplnil požadované 

parametry, které od dobře fungující regionální kanceláře Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními 

posudky podpořen. Podpora byla udělena v mírně snížené míře. 

 

2739/2018 

Moravian-Silesian Tourism 

Moravskoslezská filmová kancelář 2019 

 

Moravskoslezská filmová kancelář je dlouhodobě dobře fungující institucí. V rámci projektu má v plánu dále 

rozvíjet nabízené služby. Projekt naplnil požadované parametry, které od dobře fungující regionální kanceláře 

Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními posudky podpořen. Podpora byla udělena v mírně snížené 

míře. 
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2737/2018 

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 

Jeseníky Film Office 

 

Jeseníky Film Office přispívá k rozvoji filmového průmyslu v regionu. Je podporována místní samosprávou, 

Iniciovala také vznik filmového grantu v Olomouckém kraji. Projekt naplnil požadované parametry, které od dobře 

fungující regionální kanceláře Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními posudky podpořen. Podpora 

byla udělena v mírně snížené výši s ohledem na omezenou alokaci ve výzvě. 

 

2743/2018 

Vysočina Tourism 

Činnost Vysočina Film Office v roce 2019 

 

Vysočina Film Office podpořila Rada Státního fondu kinematografie již v minulosti a pozitivně hodnotí zejména 

přehledný web, který informuje o natáčení v regionu. Do budoucna projekt plánuje rozšířit dosah i nabízené 

služby. Projekt naplnil požadované parametry, které od dobře fungující regionální kanceláře Rada očekávala, a 

proto byl ve shodě s expertními posudky podpořen. Podpora byla udělena v mírně snížené výši s ohledem na 

omezenou alokaci ve výzvě. 

 

2738/2018 

Destinační společnost Východní Čechy 

East Bohemia Film Office 

 

East Bohemia Film Office byla Radou Státního fondu kinematografie podpořena i v loňském roce. Filmová 

kancelář v minulosti aktivně spolupracovala s filmovými a televizními projekty. V rámci grantu pro příští rok hodlá 

pracovat na podobě svých webových stránek, což Rada vnímá velmi pozitivně. Projekt naplnil požadované 

parametry, které od dobře fungující regionální kanceláře Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními 

posudky podpořen. Dotace byla udělena v mírně snížené míře, vzhledem k malému požadavku jen na úrovni 

zaokrouhlení požadavku na celé desítky tisíc. 

 

2741/2018 

Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj 

Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje 

 

Regionální filmová kancelář Plzeňského kraje žádá o dotaci Státního fondu kinematografie poprvé. S ohledem na 

to, že kancelář zahájila činnost až v letošním roce, Rada kladně hodnotí, že kancelář již má přehledné a funkční 

webové stránky s lokacemi. Projekt naplnil požadované parametry, které od dobře fungující regionální kanceláře 

Rada očekávala, a proto byl ve shodě s expertními posudky podpořen. Dotace byla udělena snížená oproti 

požadavku i s ohledem na míru deklarované veřejné podpory přesahující 90 % rozpočtu. 

 


