
2016-5-2-23 Podpora projektů sloužících k propagaci dobrého jména české kinematografie 

Do výzvy s celkovou alokací 3 000 000 Kč se přihlásilo 7 projektů, požadujících 3 110 000 Kč. 

Podpora v této kategorii náleží projektům, které v širokém měřítku podporují a propagují dobré 

jméno českého filmu v očích české a zahraniční veřejnosti a zároveň dávají zpětnou vazbu filmařské 

obci. 

Rada vysoce hodnotí zejména takové akce a ocenění, které šíří dobré jméno českého filmu 

dlouhodobě a vybudovaly si jak u laické, tak odborné veřejnosti jistou prestiž (Český lev, Cena Pavla 

Kouteckého).  

Vedle těchto zavedených akcí Rada podpořila projekty, které již nějakou dobu fungují a Rada je 

považuje za přínosné pro českou kinematografii a zároveň perspektivní a ekonomicky udržitelné, 

nebo projekty nové, o kterých předpokládá, že mohou prospět českému filmu a zvýšit povědomí o 

jeho kvalitách a historii. Mezi ně patří např. Film New Europe – česká sekce, portál a newsletter 

kvalitně informující o dění na domácím filmovém trhu, Czech Docs 2017 propagující český dokument 

v zahraniční či zahraniční přehlídky Czech In a Czech That Film propagující českou kinematografii ve 

Francii a USA. Nižší částkou Rada také podpořila projekt Jiří Brdečka: Life-Animation-Magic, který 

prezentuje významného tvůrce v mezinárodním prostředí. 

1412/2016 

ČFTA produkce 

24. Český lev - Ceny České filmové a televizní akademie za rok 2016 

Udílení cen Český lev zásadním dílům tuzemské kinematografie je možné považovat za stěžejní 

aktivitu v oblasti propagace tuzemské kinematografie, která má zásadní vliv na návštěvnost i 

obchodovatelnost jednotlivých snímků. 

I v nových podmínkách a s obměněným organizačním týmem, image cen a pozměněnou strukturou je 

Český lev prestižní akcí. Přesto žádost obsahuje nejasnosti a nepřesnosti v rozpočtu i finančním 

plánu, na což upozornil i ekonomický expert. Rada se rozhodla ve shodě s expertními analýzami 

projekt podpořit, neboť význam a dopad projektu převažují nad výhradami.  

1415/2016 

FILM NOVÉ EVROPY 

Film New Europe - česká sekce 

Zpravodajský newsletter a internetový informační portál funguje již několik let a jeho uživatelské 

portfolio neustále roste. Je důležitým zdrojem aktuálních informací o středo- a východoevropském 

filmovém prostředí v angličtině. Česká sekce FNE podporuje informovanost o českém filmu a 

audiovizuálnímu kontextu a je jednou z důležitých kontinuálních propagačních aktivit české 

kinematografie. Server má vysokou sledovanost v zahraničí a za dobu své existence si vybudoval 

důležité postavení a respekt. V současné době je FNE co do záběru a aktuálnosti nezastupitelný. 

Z těchto důvodů, v souladu s obsahovým expertem, se Rada rozhodla projekt podpořit a 

předpokládá, že tak přispěje k ještě větší profesionalitě a oslovení širšího spektra filmové obce. 

Ekonomická expertiza nebyla dodána. 

  



1420/2016 

nutprodukce 

Cena Pavla Kouteckého 

Ceny za osobitý dokumentaristický počin se udělují od roku 2007. Za zrodem a etablování těchto cen 

stála producentka Jarmila Poláková (Film&Sociologie), která se pro další období rozhodla předat 

organizaci mladším kolegům z nutprodukce. Tito zkušení producenti inovují stávající model předávání 

cen a s tím spojených akcí jak po stránce dramaturgické, tak organizační. 

Rada předpokládá, že tento inovativní přístup má šanci nasměrovat veřejnost k tomu nejlepšímu 

z domácí dokumentární tvorby a přispět k prestiži těchto cen důležitých v prostředí české audiovize. 

Rada se rozhodla projekt podpořit v souladu s obsahovým i ekonomickým expertem.  

1429/2016 

Institut dokumentárního filmu  

Czech Docs 2017 - přehlídky a programové sekce českého dokumentu v zahraničí 

Projekt vychází z aktivit, které žadatel dlouhodobě realizuje na podporu dokumentární produkce pro 

země celého bývalého „východního bloku“. Je zaměřený třemi směry – na organizaci samostatných 

přehlídek ve vybraných zahraničních městech, na organizace programových sekcí při vybraných 

filmových festivalech a na úhradu pobytu vybraných producentů na mezinárodních industry fórech.  

Rada pozitivně vnímá rozhodnutí žadatele využít své bohaté zkušenosti ve prospěch čistě národní 

produkce. Jedná se ovšem o první realizaci, a Rada by tudíž očekávala užší vymezení aktivit tak, aby 

bylo koncept možné v dalších letech rozvíjet, doplňovat a měnit. Rada je v souladu s obsahovým 

expertem a rozhodla se projekt podpořit nižší než požadovanou částkou. Důvodem je jednak celková 

alokace ve výzvě, ale i nejasnosti nad některými paušálními částkami v rozpočtu, které nebyly 

dostatečně komentovány.  

1418/2016 

FILM DISTRIBUTION ARTCAM 

Czech In - Festival českého filmu ve Francii 2017 

Distribuční společnost Artcam s dobrými vztahy s francouzským prostředím připravuje obnovení 

přehlídky českých filmů v Paříži. Cílem je prezentovat to nejlepší z české kinematografie a představit 

generaci nových režisérů. Jakkoliv deklarované umožnění vstupu na francouzský trh je spíše 

hypotetické, Rada vítá tuto aktivitu umožňující zájemcům seznámit se s českou kinematografií. 

Projekt má vícezdrojové financování, většina prostředků má pocházet z veřejných zdrojů. Rada žádost 

vnímá jako příliš nekonkrétní. Žadatel neposkytl počty ani místa projekcí a další informace. 

Předpokládaný počet diváků festivalu jako ukazatel efektivního zhodnocení prostředků také nebyl 

uveden. I přes tyto nedostatky se Rada domnívá, že projekt má šanci být úspěšným a dobře 

propagovat českou kinematografii v zahraničí. Snížená částka reflektuje nejasnosti projektu a jeho 

financování. 

  



1425/2016 

LF Moving Pictures 

Festival Czech That Film 

Czech That Film propaguje českou kinematografii v USA formou putovní přehlídky českých filmů. V 

žádosti deklarovaných 10.000 diváků v minulém ročníku je počet úctyhodný, ale nedoložený. Filmy se 

letos promítaly v osmnácti městech USA ve standardních kinech a projekcí se účastnil větší počet 

tvůrců. Celkový dopad na propagaci dobrého jména české kinematografie v globálním měřítku je 

diskutabilní a odezva na sociálních sítích velmi nízká. Akce přesto může být lokálně populární a 

celkově tak pomalu zájem o českou kinematografii zvyšovat. Ze žádosti není znám způsob výběru 

filmů a dramaturgické zaměření. Nejsou uvedeny ani filmy uvedené v minulém roce. Obecně by 

žádost měla obsahovat více konkrétních informací. Oba experti doporučují s různými výhradami 

žádost podpořit. Rada je s nimi v souladu, avšak na základě výše zmíněných důvodů projekt 

podporuje sníženou částkou. 

1414/2016 

Limonádový Joe 

Jiří Brdečka:Life-Animation-Magic, přehlídka filmů 

Sté výročí narození scenáristy, režiséra a výtvarníka Jiřího Brdečky se rozhodla uctít a prostřednictvím 

výstavy spojené s projekcemi a diskusemi připomenout jeho dcera Tereza Brdečková s Jiřím 

Dědečkem. Akce by měla proběhnout ve vybraných Českých centrech. 

Nezpochybnitelný význam Jiřího Brdečky, odbornost a erudovanost organizátorů (realizátorů) a 

přizvaní odborníci zaručují vytvoření i v zahraničí přitažlivého a prospěšného kulturního počinu. 

Ovšem po stránce organizační, marketingové a komunikační, není projekt detailně promyšlen a 

popsán. Žadatelé snad až příliš spoléhají na aktivitu a zkušenosti českých center.  

Rada s ekonomickým expertem sdílí jeho jasně formulované výhrady, které zohlednila v bodovém 

hodnocení. Obsahový posudek nebyl dodán. Rada se rozhodla projekt i přes výhrady podpořit, ovšem 

pouze polovinou požadované částky. 

 


