


Filmové kanceláře 

• Kontaktní místo - Zdroj informací pro audiovizuální produkce 

• Spojka mezi filmaři a místní infrastrukturou a úřady; non profit, 
pomáhá bez rozdílu všem 

• Celosvětově přes tisíc kanceláří na národní a regionální úrovni 

 

EUFCN – evropská asociace filmových komisí 

AFCI – světová asociace filmových komisařů 

 

 

 



AFCI MEMBER LOCATIONS  
SVĚTOVÁ ASOCIACE FILMOVÝCH KANCELÁŘÍ 



CZECH FILM COMMISSION 

 

• Národní filmová kancelář - vznik v roce 2004 

• Od 2017 oddělení Státního fondu kinematografie 

• Aktivní propagace ČR v zahraničí jako atraktivní  
a kvalitní filmové destinace 

• Iniciace založení a podpora regionálních 
filmových kanceláří – důvod vzniku – ekonomický 
a marketingový přínos 
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• 2016 – vznik - schváleno 
Zastupitelstvem 

• www.fkuk.cz  

• 2017 – poděkování za 
přínosné aktivity od SFK – 
účast na festivalu  

   v Cannes 

• 2018 – titul film friendly 
Filmová kancelář  
 

fkúk – MFF Cannes 2017 

http://www.fkuk.cz/


Fkúk office pro filmaře – Vytipování lokací a usnadnění zpřístupnění lokací  
 
 
Vytipování lokací a usnadnění zpřístupnění lokací k obhlídkám na řadu lokací díky 
dlouholeté spolupráci a  kontaktní síti 
  
 

 



 

…jedinečné lokace pro téměř jakýkoliv filmový příběh 

Úsměvy smutných mužů - Kytlice Peklo s princeznou – Dolský mlýn 

Tři bratři – Děčínský Sněžník 



Sever - Bílina Svět pod hlavou - lom ČSA, Mostecko 

The Aftermath – Ústí n. L.  
Shadowplay – ÚNL/ Armaturka 

Jojo Rabbit - Lenešice 
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Jojo Rabbit - Žatec 

Most! - 
Most 



Individuální lokační tour/ location tour ve spolupráci  
s CFC 



nabídka lokací v majetku ÚK/p.o. 



Regionální film office pro filmaře  

• Propojení filmařů s 
úřední sférou 

• Vyjednání co možná 
nejlepších podmínek 
pro filmaře i pro 
město/ obec (objekt) 

• Oslovení možných 
sponzorů 



PR aktivity ve spolupráci s produkcemi – medializace,  
novinářské dny 

ND – Rapl II 

ND – Sever 

ND – Úsměvy smutných mužů 



 
Výpomoc produkci během 

samotného natáčení 
 









Vybrané projekty  

- české 
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Vybrané projekty – zahraniční  



 
Akce pro veřejnost – realizace - regionální (před)premiéry, besedy + autogramiády 

 

Premiéra Bourák, Varnsdorf 



Předpremiéra Úsměvy smutných mužů + beseda 
– Ústí nad Labem 

Autogramiáda během Ústecký 1/2maraton 



 
 
Charitativní akce  

Hvězdná štafeta – běh pro zdravotní klauny 

Peníze pro hospic - Most 



 
 
Podpora/ partnerství Filmovým festivalům 

 



Prezentace aktivit fkúk – Londýn, 
Brusel, KVIFF, LFŠ Uherské Hradiště 



 
 
Plánované aktivity 

 

 

 

• PAVÚK – záměr schválen v roce 2019, vyhlášení 
ideálně jaro 2021 

• Informační newsletter pro filmaře 

• filmová místa – filmová turistika (brožura, web?) 

• Rozvoj spolupráce s filmovými festivaly 

• Spolupráce s ICUK – podpora administrace 
programu; zasíťování služeb pro filmaře – databáze 
služeb; kreativní centrum; do budoucna možnost 
získání prostředků na program z fondu spravedlivé 
transformace 

• Spolupráce s městy – vytváření film friendly 
prostředí 



 
 
PAVÚK 

• Termín vyhlášení červen 2021 (uznatelné náklady již od 
1.3. 2021) 

• Podpora českého filmu  

• Pouze výroba a postprodukce 

• Externí komise – filmaři  

• Realizace do roku 2023 

• Audiovizuální výroba vzhledem k podstatě způsobu, 
jakým je prováděna, je schopna téměř okamžitě zvýšit 
ekonomický přínos do místa realizace. Jelikož 60 % 
filmových rozpočtů proudí nefilmovým malým a středním 
podnikům a službám, je při pozastavení a zpomalení 
ekonomiky v důsledku pandemie Covid-19 nasnadě 
podpora právě audiovizuální výroby s její schopností 
povzbudit hospodářský růst regionu 


