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2021-3-2-18 Distribuce filmu 

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o 

podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina.  

Ve snaze zajistit, aby bylo o projektech podaných v rámci výzvy rozhodováno co nejrychleji, tedy tak, aby bylo 

možno efektivně podpořit pandemií zasažená odvětví distribuce a provozu kin, Rada u této výzvy rozhoduje bez 

standardních expertních analýz. S ohledem na výraznou proměnu distribučního prostředí v kinech, v důsledku 

dlouhého přerušení kinodistribuce kvůli uzavření kin v rámci opatření proti pandemii COVID-19, si však Rada 

zároveň vyžádala spolupráci odborníka působícího v oblasti distribuce kinematografických děl. 

V rámci snahy o větší předvídatelnost je součástí výzvy tabulka předpokládané výše podpory, která stanovuje 

maximum pro zahraniční filmy ve výši 150 000 Kč (250 000 Kč v případě dabovaných filmu pro děti) a tři úrovně 

podpory pro české filmy dle velikosti distribuce. 

Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený 

film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje 

snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě, je výrazně nižší, a distributor by 

ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě 

hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je strategie uvedení pro úspěch v kinech naprosto 

zásadní.  

Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu 

premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát). 

U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez 

předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem. 

 

4649/2021  

Aerofilms s.r.o.  

Distribuce filmu První kráva 

Distribuce filmu režisérky Kelly Reichardt První kráva proběhne krátce před její světovou premiérou na SVOD 

platformě MUBI. Je realizována bez minimální garance a v nízkorozpočtovém režimu. Žadatel svůj marketingový 

plán staví na online reklamě a spolupráci s klíčovými jedosálovými kiny. Snímek získal řadu ocenění zejména od 

filmových kritiků a byl v soutěži na loňském Berlinale. Patří k nejzajímavějším americkým nezávislým filmům 

poslední doby a je to také první titul této režisérky, jejíž filmy jsou dlouhodobě prezentovány na českých filmových 

festivalech, který vstoupí do české distribuce. Rozpočet je adekvátní, stejně tak jako odhad návštěvnosti. Z těchto 

důvodů se Rada rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.   

4683/2021  

Aerofilms s.r.o.  

Distribuce filmu Marco 

Film Marko patří do volné série Oddělení Q, jehož předchozí části byly úspěšně distribuovány žadatelem 

v  českých kinech a na VOD. Temná severská detektivka vznikala v České republice, a ve filmu tak jsou jak české 

reálie, tak čeští herci. Kampaň i rozpočet odpovídá odhadované návštěvnosti a cílovému publiku. Jedná se o 

evropský žánrový film, který v českých kinech téměř chybí. Díky dlouhodobé práci žadatele na distribuci 

předchozích snímků má projekt potenciál uspět nejen v českých kinech, ale i na VOD platformě žadatele a v rámci 

dalších distribučních kanálů. Rada se z těchto důvodů rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši. 
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4647/2021  

AQS, a.s.  

Distribuce filmu Chlupáčci 

Dětský animovaný film nasazuje do kin, na DVD a VOD renomovaná společnost AQS. Projekt počítá s širokým 

nasazením v multiplexech a jednosálových kinech a se zacílením na rodinné a dětské publikum. Tomu odpovídá 

jak struktura kampaně, tak distribuční strategie a rozpočet. Kampaň cílí na 40.000 diváků a počítá s návratností v 

případě návštěvnosti přes 27,5 tis. diváků. Žádost je srozumitelná, cíle jsou jasně deklarované a účelně propojené 

s ekonomickými parametry projektu. Rada vedla diskusi, jestli je cílem výzvy podpora takto spíše komerčně 

zaměřeného snímku. Ve výsledku však převážila snaha podporovat do kin obsah pro rodiny s dětmi, který 

v aktuální situaci chybí. Rada se proto rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.  

4657/2021  

Film Europe s.r.o.  

Distribuce filmu Perské lekce 

Projekt distribuce filmu Perské lekce předkládá společnost, která se specializuje na distribuci evropských filmů. 

Film je dalším z řady příběhů na téma holokaustu a vzbudil pozornost na filmových festivalech. V českých kinech 

se již objevil loni v rámci přehlídky Be2Can. Distribuční strategie je poměrně vágní. Počítá s nasazením v 

jednosálových kinech a speciálními projekcemi s diskusemi. Ty jsou však popsány jen velmi obecně a červnový 

termín distribuce jim příliš nahrávat nebude. Rozpočet projektu je minimalistický, téměř polovinu z něj tvoří 

minimální garance. Výnosy z distribuce bude generovat spíše následné online a televizní uvedení filmu. I přes 

výše zmíněné výtky však v diskusi převážila popularizačně-edukativní role filmu a Rada se rozhodla projekt 

podpořit v plné požadované výši.  


