
 

 

2016-3-4-22 Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem 

Do výzvy s celkovou alokací 7 000 000 Kč se přihlásilo 10 projektů, požadujících 7 942 000 Kč. 

Dlouhodobým záměrem Rady v této výzvě je snaha o podpoření projektů, které systematicky pracují 

s diváky a uvádějí do kin a mimo ně zajímavé snímky, které mají v klasické kinodistribuci složité 

podmínky a z důvodu velké nabídky audiovizuálního obsahu také složitou cestu k divákovi. Výzva není 

primárně určena pro distribuci jednoho filmu. 

Ve výzvě se sešlo různorodé spektrum od klasických distribučních projektů (Projekt 100, Česká radost 

v českých kinech), přes distribuce mimo kina (Dělám kino, KineDok), specifické filmové portály a 

videotéky (Doc Alliance Film, PAF Aport, Filmy do škol – online filmotéka) až po distribuci krátkých 

filmů spojených v jedno pásmo (TRUE LOVE) či animací spojených v jeden film (Vanda a její 

kamarádi), objevila se také snaha o vytvoření distribuční platformy pro krátké filmy do kin 

(Shortform). 

Největším nedostatkem hodnocených projektů, které již byly v minulosti podpořeny, bylo velmi 

sporadické vyhodnocení předchozí úspěšnosti. A to zejména vyhodnocení dopadu na diváky a reflexi 

předchozích ročníků s ohledem na budoucí vývoj projektů. 

Rada se věnovala problému dlouhodobého fungování projektů, a to zvláště tam, kde jsou hlavním 

zdrojem příjmů dotace z veřejných prostředků, kde žadatelé dlouhodobě nepracují na snížení 

poměru výše veřejné podpory, což pak v případě výpadku některého zdroje projekt existenčně 

ohrožuje. Rada v obecné diskusi  o této výzvě otevřela téma podpory celoroční činnosti žadatelů 

v souvislosti s tříštěním aktivit žadatele v různých . 

Zásadním kritériem pro Radu byl také přínos projektů a jejich dopad na diváka. Nakonec se rozhodla 

upřednostnit a vyššími částkami podpořit ty projekty, které nejsou zaměřeny na konkrétní filmy, ale 

nabízí možnost systémového šíření většího množství titulů a tím pádem mají zároveň vyšší šanci na 

dlouhodobé fungování. 

1422/2016 

Člověk v tísni 

Filmy do škol – online filmotéka 

Online filmotéka pro školy patří k dlouhodobě podporovaným projektům, který je funkčně propojen 

se vzdělávacím programem Jeden svět na školách. Cílem projektu je prezentace pěti nových českých 

dokumentů v rámci speciálního eventu Měsíc filmu, který doplňuje celoroční činnost žadatele. Dále je 

zaměřen na technické zabezpečení webu, který slouží jako distribuční platforma pro celý projekt. 

Rada projekt vnímá jako potřebný, dobře připravený a vhodně se doplňující s dalšími aktivitami 

žadatele. V žádosti ovšem postrádala důkladnější zhodnocení předchozích ročníků. Rada je v souladu 

s oběma experty, i když jejich hodnocení směřovalo spíše ke vzdělávací části projektu než k té 

distribuční. Rada se rozhodla projekt podpořit stejnou částkou jako v loňském roce. 

  



 

 

1424/2016 

Doc-Air 

Doc Alliance Films 

Webový portál dafilms.cz patří k projektům, které jsou v tomto okruhu dlouhodobě podporovány. Je 

jedním z nejvýraznějších online distributorů v českém i mezinárodním prostředí. Financování od 

dalších partnerů však prochází zásadními změnami, a proto se Rada rozhodla dotaci v tomto roce 

nenavyšovat a nechat ji na úrovni loňského roku. Snižování dotací z programu Media při Creative 

Europe totiž významně mění poměr lokálních a mezinárodních zdrojů a Rada se nedomnívá, že další 

nenárokové veřejné zdroje mohou projektu v dlouhodobém horizontu pomoci. Rada pozitivně vnímá 

nárůst podílu výnosů od koncových zákazníků na provozním rozpočtu portálu, ale tváří v tvář situaci 

na trhu by očekávala razantnější změny v marketingové a distribuční strategii i ve struktuře celé 

organizace. Rada je v souladu s oběma experty. 

1428/2016 

Institut dokumentárního filmu 

KineDok – Dokumentární Česko 2017 

KineDok je dnes již etablovaný projekt zaměřený na distribuci českých a východoevropských 

dokumentů mimo klasická kina. Jeho výhodou je, že kromě uvádění těchto filmů v českém prostředí 

je jeho součástí i distribuce v dalších partnerských zemích, odkud se rekrutují vybrané filmy. Žádost 

ovšem pokrývá výhradně českou část projektu. Rada pozitivně vnímá široký dopad akce a 

promyšlenou dramaturgii, podobně jako ekonomický expert však vidí velké riziko ve struktuře 

financování projektu, které je postavené na veřejných zdrojích, přičemž divákům je projekt nabízen 

zdarma. Rada by tedy uvítala, kdyby se projekt posouval směrem k větší soběstačnosti a vyššímu 

podílu neveřejných zdrojů na jeho financování. Rada projekt podpořila stejnou částkou jako 

v loňském roce a je v souladu s oběma experty. 

1430/2016 

Asociace českých filmových klubů 

Projekt 100 

Projekt 100 probíhá každoročně od roku 1995 a nesporně má vliv na zvyšování filmové gramotnosti 

mladé generace, což je plně v souladu s aktivitami Asociace českých filmových klubů i směřováním 

Rady Fondu. Projekt stále počítá s uvedením pěti celovečerbních filmů, zároveň ale mění způsob 

načasování jejich premiér a propojuje ho se vzdělávacím programem CinEd. Rada pozitivně hodnotí 

snahu žadatele zaměřit se i na další cílové skupiny, než na jaké cílil v předchozích letech. I proto se 

Rada v souladu s oběma experty rozhodla projekt podpořit. Snížení částky reflektuje výhrady Rady i 

expertizy k nákladům na prezentaci projektu a dalším nejasnostem v rozpočtu. 

1419/2016 

krutón 

TRUE LOVE 

Rada Fondu tento projekt hodnotí pozitivně, protože svým způsobem řeší velký problém současné 

české kinematografie – přiblížit krátké animované filmy pro dospělého diváka širší veřejnosti. Tato 

snaha je v souladu s dlouhodobým směřováním Fondu. Rada si váží nesporného entuziasmu žadatele, 

který se pokouší o alternativní distribuci s minimálními náklady. Rezervy Rada vnímá v rozšíření 

projektu do povědomí většího počtu lidí. V souladu s obsahovým i ekonomickým expertem se Rada 

rozhodla tento projekt podpořit. 



 

 

1431/2016 

PAF 

PAF APORT 

Přehlídka animovaného filmu se dlouhodobě soustředí o nadstavbu své festivalové činnosti a působí 

coby kurátorská a propagační instituce v oblasti animovaného filmu a vizuálního umění. Dosah 

činností zdaleka přesahuje tuzemský prostor a setkává se se zájmem poučené veřejnosti jak 

v galeriích, tak i ve filmových kruzích. Plánovaná webová platforma by měla pomoci 40 

krátkometrážním, převážně experimentálním filmům do distribuce i k alternativnějšímu využití. 

Výjimečný záměr se nicméně doposud setkává s produkčními potížemi a harmonogram pro rok 2016 

byl pozdržen a výstupy nejsou zřetelné. Rada se přesto rozhodla projekt ve shodě s expertními 

posudky podpořila, ovšem výše zmíněné důvody vedly ke snížení podpory. 

1427/2016 

DOC.DREAM – Spolek pro podporu dokumentárního filmu 

Česká radost v českých kinech / 3. ročník 

Projekt společně uvádí do kin pět českých dokumentárních filmů, které patří do oficiálního výběru 

MFDF v Jihlavě. Letos o podporu žádá přímo organizátor festivalu a nikoliv distribuční společnost, 

která distribuci zajišťuje, tak jak tomu bylo v posledních letech. Projekt byl opakovaně podpořen, ale 

dva roky po sobě se nerealizoval a Rada tudíž měla pochybnosti o tom, zda je ještě možné ho naplnit 

na základě standardů posledního ročníku, který proběhl v roce 2014 (znovu bude realizován až na 

podzim 2017). Změna žadatele a garanta projektu je ovšem příslibem větší provázanosti mezi 

festivalem a následnou distribucí filmů a také přináší perspektivu inovace. Rada se tedy rozhodla 

projekt v souladu s oběma experty podpořit. 


