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2020-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny 

 
Podpora je určena na propagaci české kinematografie v zahraničí prostřednictvím účasti českých filmů na 

nejvýznamnějších filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny. 

 
Rada Státního fondu kinematografie ve výzvě deklarovala, že bude zpravidla podporovat jedno kinematografické 

dílo pouze na jeden výjezd na festival nebo při nominacích na mezinárodní ceny. Více podpor pro jedno 

kinematografické dílo v této výzvě bude udělovat pouze výjimečně, a to zejména v případě, že půjde o významný 

festival, který umožní filmu cestu na nový distribuční trh, nebo při nominacích na prestižní mezinárodní ceny. 

 
Předpokládaná výše podpory pro jeden projekt se řídí tabulkou, která je přílohou výzvy. Tabulka obsahuje 

nejvýznamnější světové festivaly a jejich sekce a předpokládanou výši dotace, kterou je možné při výjezdu na 

tento festival (resp. sekci) obdržet. V případě minoritních koprodukcí, kde je český koprodukční podíl nižší než 30 

%, je předpokládaná výše podpory omezena 30 % částky určené pro díla s vyšším koprodukčním podílem. 

 
V odůvodněných případech může Rada svým rozhodnutím částku uvedenou v tabulce překročit či podpořit účast 

českého kinematografického díla na festivalu, který není v tabulce uveden. Částku podpory potom Rada posuzuje 

individuálně. 

 
3480/2020 
NEGATIV s.r.o.     
Služebníci na Berlinale 

 

Žádost českého koproducenta majoritně slovenského filmu Služebníci režiséra Ivana Ostrochovského směřuje k 

finanční podpoře účasti české delegace na Berlinale. Film byl uveden v nové prestižní sekci Encounters. Rada 

v souladu s expertními analýzami shledala žádost jako dobře připravenou, věcně odůvodněnou a finančně 

přiměřenou. Producent dobře vysvětlil význam své účasti, své aktivity na festivalu a transparentně vyčíslil své 

náklady. Z tohoto důvodu se Rada rozhodla v souladu s oběma experty žádost podpořit v plné výši. 

 
3482/2020     
Xova Film s.r.o.     
Morava, krásná zem III. - BAFICI 2020 

 

Producent Xova Film předložil Radě Fondu žádost o podporu účasti celovečerního českého experimentálního 

filmu Morava, krásná zem III autorské trojice Petr Šprincl – Marie Hájková – Lukáš Jiřička v sekci Avantgarde & 

Genre Official Competition na významném argentinském filmovém festivalu BAFICI. Producent předložil velmi 

dobře zpracovanou koncepci propagace filmu, která svým rozsahem a zaměřením odpovídá výrazně 

nekomerčnímu experimentálnímu projektu. Rozpočet projektu je velmi uměřený a v reálu pokrývá především 

přímé cestovní náklady delegace a nízkorozpočtovou propagační kampaň. Rada se v souladu s oběma experty 

rozhodla žádost podpořit a udělila dotaci v plné výši požadavku. 
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3477/2020 
Marlene Film Production s.r.o. 
Šarlatán - Berlinale Special Gala 

 
Žadatel předložil žádost o finanční podporu uvedení filmu Agnieszky Holland Šarlatán v jedné z nejprestižnějších 

sekcí Special Gala na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale. Rada hodnotí účast majoritně českého filmu 

v této sekci jako velký úspěch, který jednoznačně podporuje dobré jméno českého filmu v zahraničí. Žádost 

samotnou však Rada shledala – v souladu s jednou ze dvou expertních analýz – jako rozpočtově a z hlediska 

velikosti delegace výrazně naddimenzovanou. Z tohoto důvodu se rozhodla projekt podpořit částkou nižší, než byl 

požadavek, přesto je částka vyšší než předpokládaná výše podpory pro tuto sekci zveřejněná v příloze výzvy. 

K překročení předpokládaní výše podpory se Rada rozhodla z důvodu, že účast Šarlatána na Berlinale považuje 

za významnou propagaci české kinematografie. Podporu Rada udělila v souladu s jednou komplexní expertizou, 

druhý expert byl v doporučení podpory nejednoznačný.  


