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I. Vyhlášení veřejné soutěže 

I.1 Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s. (dále i jen „poskytovatel”) vyhlašuje 
dvoustupňovou veřejnou soutěž (dále i jen „veřejná soutěž”) o finanční podporu k výrobě 
krátkometrážního animovaného filmu nesoucí název  

Grant českého obzoru za podpory Nadace PPF. 

I.2 Identifikační a kontaktní údaje poskytovatele: 

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s. 
se sídlem Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10 
IČO: 22813861, DIČ: CZ22813861 
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 21281 
zastoupené: Kateřinou Zajícovou, předsedkyní 

I.3 Tato pravidla veřejné soutěže, jakož i výzva k podávání přihlášek o finanční podporu jsou 
vyhlašována poskytovatelem k 1. 11. 2022 následně veřejně dostupná na internetových 
stránkách MFAF ANIFILM https://www.anifilm.cz/cs/grant/ a na stránce přihlašovacího 
formuláře https://vp.eventival.com/anifilm/grantco2023 

I.4 Dotazy k veřejné soutěži o finanční podporu v projektu Grant Českého obzoru za podpory 
Nadace PPF mohou být podávány a budou vyřizovány prostřednictvím e-mailu info@anifilm.cz. 
V průběhu hodnoticí lhůty nemohou být poskytovány žádné informace vztahující se ke 
konkrétním návrhům projektů ani k průběžným výsledkům hodnocení. Všem přihlašovatelům 
tak budou poskytnuty rovné podmínky přístupu k informacím a dodržena nezávislost hodnocení 
projektů. Poskytovatel není povinen na doplňující dotazy odpovídat, zejména pokud mu 
odpověď není známa nebo by její zajištění představovalo nadměrnou zátěž. 

II. Grant Českého obzoru za podpory Nadace PPF (dále i jen „Grant“)  

II.1 Nadace PPF má zájem podporovat profesionální animovanou tvorbu. Za tímto účelem Nadace 
PPF poskytla poskytovateli určitou část svých finančních prostředků, kterou se poskytovatel 
zavázal použít výhradně k naplnění této veřejné soutěže, tj. za účelem poskytnutí těchto 
finančních prostředků na podporu realizace odbornou porotou vybraných krátkometrážních      
animovaných filmů českých tvůrců. 

II.2 Cílem Grantu je podpora výroby autorské profesionální animované krátkometrážní tvorby 
v České republice, která je často upozaďována na úkor jiných forem animované tvorby, zejména 
studentských filmů. Tento trend se však v posledních letech mění, a Grant se jej snaží podchytit 
a rozvinout jeho potenciál. Grant proto není zaměřen na studentské projekty, tj. projekty 
vznikající v rámci studijních povinností či ve spojení se studiem animovaného filmu, neboť pro ty 
existují jiné vhodné formy podpory, především v rámci příslušné školy. 

II.3 Výroba filmů profesionální animované krátkometrážní tvorby není systémově dostatečně 
podporována a čerství absolventi i zasloužilí tvůrci tak nemají dostatečné zdroje pro výrobu 
těchto formátů. Krátkometrážní animovaná tvorba přitom umožňuje vyzkoušet nové přístupy a 
technologie a často zpracovává odvážnější či závažnější téma než celovečerní film nebo televizní 
seriál. O finanční podporu z Grantu je proto možné žádat pouze na výrobu profesionálního 
krátkometrážního animovaného filmu. 

II.4 Cílem Grantu je rovněž systematicky rozšiřovat soutěž pro českou animovanou tvorbu Český 
obzor, konanou na Mezinárodním festivalu animovaných filmů ANIFILM („dále jen „MFAF 
ANIFILM”), a doplnit Cenu Nadace PPF udělovanou za nejlepší český krátký a celovečerní film, 
jednu z kategorií Českého obzoru. Vybrané dokončené projekty z Grantu se proto mají účastnit 
nejbližší soutěže Český Obzor. 

II.5 Vyhlášení výsledků této veřejné soutěže a udílení cen Českého obzoru proběhne na MFAF 
ANIFILM. 
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III. Kdo může být účastníkem veřejné soutěže 

III.1 Účastníkem veřejné soutěže a příjemcem finanční podpory z Grantu mohou být fyzické i 
právnické osoby, přičemž alespoň režisér/ka filmu/projektu musí mít české občanství či trvalý 
pobyt na území České republiky. 

III.2 Fyzické osoby účastnící se veřejné soutěže musí být starší 18 let, plně svéprávné, bezúhonné ve 
smyslu živnostenského zákona, nesmí být v úpadku či exekuci, ani proti nim nesmí být podán 
insolvenční, exekuční či jiný obdobný návrh ohrožující či postihující jejich majetek. 

III.3 Právnické osoby účastnící se veřejné soutěže nesmí být v úpadku či exekuci, ani proti nim nesmí 
být podán insolvenční, exekuční či jiný obdobný návrh ohrožující či postihující jejich majetek. 

IV. Jaký projekt lze přihlásit do veřejné soutěže 

IV.1 Grant je určen projektům krátkometrážní animované tvorby, které jsou ve fázi pre-produkce / 
produkce. 

IV.2 Projektem ve fázi pre-produkce / produkce se rozumí projekt s finální verzí scénáře, storyboardu 
či animatiku, s výtvarnými návrhy umožňujícími představu o vizuální stránce projektu, a dále též 
s podrobným rozpočtem, finančním plánem a realizačním harmonogramem. 

IV.3 Projekt musí splňovat podmínku, že více než 50 % jeho délky tvoří animace a jeho stopáž je kratší 
než 60 minut. 

IV.4 Projekty budou přijímány bez žánrového či technického omezení. 

IV.5 Finanční podpora z Grantu je poskytována na projekty vyrobené profesionály. Není možné žádat 
o finanční podporu na studentské projekty či projekty vznikající v rámci plnění povinností studia 
a nebo související se studiem. 

IV.6 Projekt nesplňující výše uvedená kritéria bude z veřejné soutěže výběrovou komisí vyřazen. 

V. Jak se přihlásit do veřejné soutěže 

V.1 Přihláška do veřejné soutěže (dále také i jen „přihláška“) musí být podána na přihlašovacím 
formuláři dostupném na internetových stránkách 
https://vp.eventival.com/anifilm/grantco2023 a musí obsahovat následující přílohy: 

V.1.1 finální verzi scénáře, storyboard či animatik 

V.1.2 vizuální koncepci 

V.1.3 rozpočet a finanční plán 

V.1.4 realizační harmonogram 

V.1.5 životopis režiséra/režisérky a producenta/producentky projektu 

V.2 Veškeré informace uvedené v přihlášce a jejích přílohách odevzdané poskytovateli musí být 
pravdivé a v souladu se skutečným stavem ke dni podání přihlášky. 

V.3 Přihláška a veškeré její součásti se podávají v českém jazyce. 

V.4 Podání přihlášky není zpoplatněno. 

V.5 Přihlášky mohou být podávány výhradně přes přihlašovací formulář uvedený v čl. V.1. 

VI. Termíny a lhůty 

VI.1 V následující tabulce jsou uvedeny termíny a lhůty spojené s podáním přihlášky a konáním 
veřejné soutěže: 
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Vyhlášení soutěže – od tohoto termínu lze vyplňovat a podávat 
přihlášky 

1.11.2022 

Konec soutěžní lhůty – do této lhůty musí být přihláška podána 31.12.2022 

Lhůta pro hodnocení návrhů projektů v prvním kole 1.3.2023 

Prezentace projektů postupivších z prvního kola na ANIFILMU  3.5.2023 

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže 3.5.2023 

Lhůta pro uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory 30.6.2023 

 

VI.2 V následující tabulce je uveden termín a lhůta spojená s výrobou projektu: 

Nejzazší termín dokončení projektu 24 měsíců ode dne uzavření 
smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory 

 

VI.3 Termíny a lhůty uvedené výše mohou být poskytovatelem přiměřeně z důležitých důvodů 
upravovány i v průběhu veřejné soutěže, úpravy musí být zájemcům vhodným způsobem 
oznámeny. 

VII. Finanční podpora, její výše a způsob jejího vyplacení 

VII.1 Na poskytnutí podpory není právní nárok.  

VII.2 O rozdělení finančních prostředků z Grantu mezi jednotlivé projekty rozhodne odborná porota 
na základě zhodnocení návrhů projektů v rámci vyhlášené veřejné soutěže. 

VII.3 Pro vítězné, resp. vybrané projekty ve veřejné soutěži se předpokládá rozdělit celkem jeden 
milion korun českých (dále i jen „hodnota Grantu“).  

VII.4 Není stanovena maximální částka podpory na jeden projekt ani maximální intenzita podpory na 
jeden projekt. Odborná porota má právo rozdělit hodnotu Grantu mezi vybrané projekty dle 
svého uvážení. Odborná porota má rovněž právo nerozdělit celou hodnotu Grantu, jakož i právo 
poskytnout podporu více vybraným projektům; v případě, že nebude vybrán žádný projekt, 
nebude poskytnuta podpora žádnému z přihlášených projektů. 

VII.5 Finanční podpora bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Grantu 
uzavřené mezi poskytovatelem a vybraným účastníkem – příjemcem (dále i jen „smlouva“). 

VII.6 Finanční podpora projektu bude poskytnuta ve dvou platbách: 

VII.6.1 50 % finanční podpory bude příjemci vyplaceno bez zbytečného odkladu po uzavření 
smlouvy a  

VII.6.2 50 % finanční podpory bude příjemci vyplaceno bez zbytečného odkladu po prezentaci 
dokončeného díla vytvořeného dle vybraného projektu výkonnému výboru 
poskytovatele;  

VII.7 Nebude-li dílo dle vybraného projektu dokončeno a/nebo prezentováno výkonnému výboru 
poskytovatele do 24 měsíců od uzavření smlouvy, nárok na poskytnutí podpory zpětně zaniká a 
příjemce podpory bude povinen na výzvu poskytovatele bezodkladně vrátit již poskytnutou část 
finanční podpory na účet poskytovatele; podrobnosti stanoví smlouva. 

VIII. Smlouva o poskytnutí finanční podpory z Grantu 

VIII.1 Uzavření smlouvy je podmínkou pro vyplacení finanční podpory z Grantu.  
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VIII.2 Návrh smlouvy předloží poskytovatel příjemci podpory k akceptaci po vyhlášení výsledků 
veřejné soutěže. 

VIII.3 Smlouva bude obsahovat zejména tato ujednání: 

VIII.3.1 Povinnost příjemce podpory uvádět logo Nadace PPF a poděkování Grantu Českého 
obzoru za podpory Nadace PPF, díky němuž dílo vzniklo, v úvodních i závěrečných 
titulcích i veškerých tiskových materiálech náležejícím k prezentaci hotového díla. 

VIII.3.2 Poskytnutí oprávnění Nadaci PPF k informování veřejnosti o tom, že Nadace PPF 
finančně podpořila vznik krátkometrážního animovaného filmu        vybraného odbornou 
porotou formou grantu. 

VIII.3.3      Závazek příjemce podpory k účasti v soutěži Český obzor na nejbližším MFAF ANIFILM 
s hotovým dílem vytvořeným dle projektu. 

VIII.3.4 Pravidla pro kontrolu nakládání s poskytnutou finanční podporou poskytovatelem k 
využití této podpory výhradně na výrobu vybraného projektu. 

VIII.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit v obsahu smlouvy další podmínky nejen pro vyplacení 
finanční podpory. 

VIII.5 Příjemce podpory je povinen předložit výkonnému výboru poskytovatele vyúčtování poskytnuté 
finanční podpory v termínu stanoveném smlouvou. 

IX. Výběrová komise, odborná porota 

IX.1 Na hodnocení projektů se podílí výběrová komise a odborná porota (dále společně také i jen 
„orgány grantu“) způsobem popsaným níže. 

IX.2 Sestavením orgánů grantu je pověřen výkonný výbor poskytovatele.  

IX.3 Členy výběrové komise tvoří organizátoři MFAF ANIFILM, zástupci profesních organizací a 
profesionálové z oblasti audiovize se zvláštním zřetelem k animované tvorbě a další odborníci 
z oblasti filmové a jiné tvorby. Počet členů výběrové komise je pět. 

IX.4 Členy odborné poroty tvoří organizátoři MFAF ANIFILM, zástupci Nadace PPF a profesionálové z 
oblasti audiovize se zvláštním zřetelem k animované tvorbě a další odborníci z oblasti filmové a 
jiné tvorby. Počet členů odborné poroty je pět. 

IX.5 Členové odborné poroty mohou být zároveň i členy výběrové komise. 

IX.6 Žádný z členů některého z orgánů grantu se nesmí žádným způsobem (smluvně či fakticky) 
podílet na výrobě návrhu projektu, samotného projektu či díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení bude přihláška spolu s návrhem projektu vyřazena z veřejné soutěže a v případě, že 
k takovému porušení dojde po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, je poskytovatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

IX.7 Členové orgánů grantu jsou oprávněni klást k obdrženým přihláškám doplňující informace a 
umožnit jejich dovysvětlení či dílčí úpravy, a to i po skončení lhůty pro podávání přihlášek. 

X. Hodnocení návrhů projektů 

X.1 U návrhů projektů splňujících podmínky veřejné soutěže se provádí hodnocení návrhů projektů 
ve dvou kolech. 

X.2 V prvním kole vybere výběrová komise až 10 projektů postupujících do druhého kola, a to na 
základě důkladného posouzení návrhů projektů, jakož i dalších údajů vyplývajících z přihlášky a 
jejích příloh. 

X.3 O výsledcích prvního kola bude výběrová komise informovat veškeré přihlášené účastníky 
písemně prostřednictvím e-mailu.  
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X.4 Druhé kolo veřejné soutěže představuje tzv. pitching. Pitchingem se rozumí veřejná prezentace 
projektu v délce 15 minut, z čehož 10 minut je vyhrazeno na prezentaci vlastního projektu před 
odbornou porotou a publikem a 5 minut na následné dotazy odborné poroty, případně publika. 
Každý projekt musí být prezentován (zastoupen) alespoň jedním z autorů a producentem. 

X.5 Pitching se uskuteční na MFAF ANIFILM 2023. 

X.6 Účast na pitchingu je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí podpory z grantu. Pozvánku na 
pitching obdrží účastníci, kteří postoupili z prvního kola nejpozději s vyrozuměním o výsledcích 
prvního kola soutěže. 

X.7 Po veřejné prezentaci všech projektů, které byly vybrány z prvního kola soutěže, vybere odborná 
porota projekty, kterým bude za podmínky uzavření smlouvy poskytnuta finanční podpora 
z grantu. 

X.8 Orgány grantu jednotlivé projekty hodnotí formou společné rozpravy, přičemž mezi hodnotící 
kritéria patří zejména kvalita projektu (jasné vymezení cíle, realizační harmonogram, scénář, 
storyboard či animatik, vizuální koncepce, …), přínos pro obor, inovativnost, kredibilita žadatele, 
rozpočet projektu, strukturu a přiměřenost nákladů, jakož i schopnost zajistit vícezdrojové 
financování. Při svém rozhodnutí však nejsou vázáni žádnými pevně stanovenými kritérii. 

XI. Prohlášení poskytovatele 

XI.1 Poskytovatel se zavazuje, že bude respektovat a chránit autorská práva účastníků veřejné 
soutěže, zejména učiní preventivní opatření směřující k tomu, aby poskytnuté projekty nebyly 
neoprávněně šířeny nebo rozmnožovány. Za tím účelem poskytovatel zajistí přístup k projektům 
pouze osobám, jejichž přístup je nutný k jejich výběru a hodnocení (zejména členům výběrové 
komise a odborné poroty). Tyto osoby zároveň zaváže k mlčenlivosti o všech skutečnostech, 
které se v souvislosti se svou činností pro poskytovatele dozvěděly, a k tomu, že s hodnocenými 
projekty nebudou, s výjimkou jejich hodnocení, jakkoli nakládat a že budou postupovat tak, aby 
žádná nepovolaná osoba neměla příležitost se s projektem seznámit, případně s ním 
neoprávněně nakládat, a to až do veřejné prezentace. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Přihlášením se do veřejné soutěže vyslovuje přihlašovatel souhlas s těmito pravidly veřejné 
soutěže. 

XII.2 Není možné žádat o finanční podporu opakovaně na již jednou přihlášený projekt. 

XII.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo z důležitých důvodů doplnit či upravit tato pravidla soutěže, a to 
i v jejím průběhu, změny budou zájemcům vhodným způsobem oznámeny. 

XII.4 Poskytovatel si dále vyhrazuje právo veřejnou soutěž zrušit i bez uvedení důvodu, aniž by byl 
vybrán kterýkoli projekt či aniž by došlo k uzavření smlouvy s kterýmkoli účastníkem. 

XII.5 Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo nevybrat žádný z projektů.  

XII.6 Účastníci nemají nárok na jakoukoli náhradu svých nákladů vynaložených v souvislosti se svou 
účastí ve veřejné soutěži ani případné újmy, která by jim mohla v souvislosti s účastí v soutěži 
vzniknout. 

XII.7 Veškerá práva a povinnosti neupravená v těchto pravidlech se řídí příslušnými obecně závaznými 
právními předpisy, zejména § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 


