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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. 

 
4871/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Moje slunce Mad 

Nový film režisérky Michaely Pavlátové Moje slunce Mad má za sebou skvělé mezinárodní úspěchy a 

předpremiéru na festivalu v Karlových Varech. V kontextu současného českého filmu se jedná o velmi specifický 

počin - animovanou adaptaci soudobé literatury. Film získal na aktuálnosti díky událostem v Afghánistánu, kde se 

odehrává. Distribuční a marketingová strategie je dobře popsaná, vhodně zvolená a rozpočet jí odpovídá. Film 

tohoto formátu má potenciál oslovit širší české publikum a je nutné do jeho kampaně investovat. Minimální 

garance (i když je poměrně nízká) svědčí o potenciálu, který žadatel ve filmu vidí. Rada se rozhodla projekt 

s ohledem na kvalitu filmu podpořit v plné výši. 

4870/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Quo vadis, Aida? 

Film Quo vadis, Aida? patří k nejúspěšnějším evropským filmům loňského roku. Byl uveden na desítkách festivalů, 

získal nominaci na Oscara a vstoupil do širší distribuce na klíčových světových trzích. Tomu odpovídá i poměrně 

vysoká minimální garance. Žadatel navíc tvorbu režisérky filmu do českých kin uvádí dlouhodobě. Distribuční i 

marketingová strategie odpovídá cílům návštěvnosti. Film má mimořádné kvality, ale zároveň těžké téma, což 

může očekávaný výsledek v kinech ohrozit. Bez dotace SFKMG se náklady na realizaci tohoto projektu žadateli 

jen těžko vrátí. Rada se kvůli kvalitě filmu i projektu jeho distribuce rozhodla projekt podpořit v plné výši. 

  



 
 

Strana 2 
 
 

4882/2021 

FALCON a.s. 

Marťanské lodě 

Hraný debut Jana Foukala je jednoduchou filmovou romancí inspirovanou skutečným příběhem protagonisty 

hlavní mužské role Martina Kyšperského. Film je to v českém kontextu ojedinělý, a to nejen proto, že se celý 

odehrává v Brně. Citlivý vztah Foukala k niveu brněnské alternativní hudební scény vytváří příběhu komplexní a 

přirozené prostředí. Distribuční a marketingová strategie je zacílená na 40 tis. diváků. Je to možná ambiciózní cíl, 

ale kampaň je dobře zacílená a dostatečně efektivní (náklady na inzerci převyšují ty technické). Dotace SFKMG 

může pozitivně ovlivnit celkový výsledek filmu, a umožnit tak film distribuovat sebevědomě a doufejme, že i 

úspěšně. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.  

4877/2021 

Film Europe s.r.o. 

Distribuce filmu Titan 

Překvapivý vítěz letošního festivalu v Cannes je vskutku podivuhodný. Film navazuje na surrealisticky laděnou 

tvorbu Davida Cronenberga nebo Claire Denis, a přitom je svůj, aktuální, tělesný, emotivní. Distribuční a 

marketingová kampaň je však velmi obecná. Náznaky možných alternativních směrů distribuce jsou omezeny na 

projekci v železárnách. Jedná se přitom o film, který má potenciál díky značce Zlaté palmy zaujmout daleko více, 

než 5.000 diváků. Rozpočet neodpovídá strategii, je velmi nízký a žádost nekalkuluje s výnosy z další distribuce 

práv. Rada se projekt rozhodla podpořit zejména pro kvality filmu, avšak z výše uvedených důvodů jej podpořila 

částkou ve výši poloviny požadavku žadatele.  

4860/2021 

Artcam Films s.r.o. 

Ada 

Projekt distribuce islandského mysteriózního dramatu Ada je realizován menší distribuční společností s 

dlouholetou tradicí. Samotný film se pohybuje na pomezí artu a hororu, a proto se ho na americkém trhu ujala 

společnost A24. Je pozoruhodné, jaké film vyvolává očekávání skrze trailery a synopse. Rozpočet je umírněný, 

zahrnuje jak minimální garanci, tak náklady na menší outdoor, který může film dostat do širšího povědomí 

pražských diváků, kteří ho budou mít nejvíce k dispozici v pražských artových kinech. Rada se rozhodla projekt 

podpořit v plné požadované výši. 

4862/2021 

FALCON a.s. 

Zátopek 

Distribuce očekávaného životopisného filmu Zátopek se podařila. Druhý týden po premiéře atakuje distributor 

hranici 200 tis. diváků, kterou si stanovil jako cíl ve své žádosti. To samozřejmě vede k úvahám, zda je vůbec 

třeba projekt podpořit, protože výsledná návštěvnost bude skutečně výrazně vyšší, než bylo kalkulováno. 

Distribuční a marketingová strategie projektu je přiměřená a rozpočet jí odpovídá. Je samozřejmě nutné brát v 

potaz, že vedle oficiální premiéry film také zahajoval Karlovarský festival, kde se mu dostalo mimořádného 

mediálního pokrytí. I tato část kampaně, která není v žádosti zmíněna, je částečně hrazena z veřejných 

prostředků. Na druhou stranu projekt byl ze strany žadatele riskantní. Musel se spoléhat pouze na výnosy z 

kinodistribuce a ta je stále nevyzpytatelná. Film má skvělé výsledky právě proto, že se distributor nebál investovat 

do kampaně. Rada se rozhodla projekt podpořit ve výši, která odpovídá podpoře vysokorozpočtové distribuce 

uvedené ve výzvě.  
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4861/2021 

endorfilm s.r.o. 

Atlas ptáků – distribuce 

Nový film lokálně i mezinárodně úspěšného autorského filmaře Olma Omerzu patří k nejzajímavějším filmům 

letošní české produkce. I přesto, že postavy mohou působit schematicky a jejich jednání není racionální (jak filmu 

vyčítají diváci na fanzinech), je to film se silným archetypálním příběhem, který lze pojmout jako komentář k 

mytologii porevolučního ekonomického vzepětí českého patriarchátu. Žadatelem je v tomto případě producent 

filmu, který do žádosti vložil i velmi naléhavou analýzu důvodů, proč i přes očekávanou návštěvnost žádá 

mimořádnou výši dotace. Rozpočet projektu je nicméně z pohledu Rady neadekvátní, jelikož ho z velké části tvoří 

outdoorová kampaň, která by za normálních okolností filmu pomohla zaujmout širší publikum, ale úplně se míjí s 

pro film klíčovou cílovou skupinou, která na film dle výsledků z prvního víkendu nedorazila. Rada se rozhodla 

projekt podpořit ve výši, kterou výzva deklaruje jako předpokládanou podporu pro standardní českou distribuci. 

4872/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Klícka 

Film Klícka je zajímavým thrillerem s hvězdným obsazením, jenž je zařazený do projektu KVIFF distribution. Rada 

je stejně jako žadatel názoru, že se jedná o snímek, který může přilákat do kin jak cinefilní publikum, tak i více 

mainstreamové. Žadatel film do distribuce získal prostřednictvím subdistribuční smlouvy, která je poměrně 

bezpečná a v případě zásahu vyšší moci dokonce zahrnuje proplacení některých nákladů vlastníkem práv. 

Marketingová a distribuční strategie je promyšlená, a má potenciál uspět i díky silným partnerům labelu. Rada se 

rozhodla projekt podpořit, ovšem s ohledem na omezenou alokaci výzvy ve snížené míře. 

4868/2021 

Cinémotif Films s.r.o. 

Ztraceni v ráji – distribuce 

Režijní debut Ztraceni v ráji švýcarské absolventky FAMU Fiony Ziegler je filmem skutečně menšinovým. Jeho 

základní premisou je archetypální střet uhlazeného Švýcarska s divokou východní Prahou. V jeho středu stojí 

milostný příběh o muži, který, ač formálně dospěl, musí dospět mentálně a vyrovnat se s komplikovanými vztahy 

ve své rodině. Projekt zaštítila distribuční společnost CinemArt, která však do něj nevstupuje ani minimální 

garancí, ani hrazením distribučních nákladů. Distribuční strategie je poměrně vágní a spoléhá na rovnici artový 

film = jednosálové kino. Premiéra filmu proběhla v rámci Febiofestu a minimální prostředky na reklamu budou 

směřovány především na internet. Právě na internetové podpoře jednotlivých projekcí bude stát výsledek filmu v 

jednotlivých kinech. Rada se rozhodla projekt podpořit, z výše zmíněných důvodů však ve snížené výši. 

4881/2021 

Klára Khine 

Distribuce filmu Přípravy k filmu T 

Distribuce debutu filmového kritika Milana Klepikova je podobně jako film mimo klasické kategorie. Distribuční 

strategie je poměrně ambiciózní (školní projekce), ta marketingová je zase výčtem základních aktivit, které jsou 

pro nasazení filmu do kin nutné. Rozpočet je ovšem zcela minimalistický, a to pravděpodobně z toho důvodu, že 

není možné zajistit jeho kofinancování. Žadatelka sice mohla požádat až o 90 % podpory, ale zůstala u 67 % a 

částka, kterou požaduje, je menší, než je v této kategorii filmů obvyklé. Nicméně Klára Khine není nováčkem, má 

za sebou úspěšnou distribuci filmu Karel, já a ty a dá se předpokládat, že se filmu i s minimálními náklady na 

distribuci dostane pozornosti v cílové skupině diváků, kteří se pohybují okolo pražských artových kin a kina 

Ponrepo. Z tohoto důvodu a vzhledem k originalitě a jedinečnosti tohoto pozoruhodného debutu se Rada rozhodla 

projekt podpořit v plné výši. 
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4876/2021 

Film Europe s.r.o. 

Distribuce filmu Miluj svého robota 

Rada oceňuje, že se do české distribuce dostávají německé filmy. O to lepší, když se jedná o filmy s diváckým 

potenciálem a zajímavým tématem. To vše film Miluj svého robota naplňuje. Nicméně marketingová strategie 

neodpovídá rozpočtu (minimální náklady na outdoor nemají šanci pokrýt CLV kampaň, rozpočet nekalkuluje s 

VPF, i když žadatel mluví o nasazení v kinech, která ho vybírají apod.). Největší částí rozpočtu je minimální 

garance, i když smlouva garantuje poměrně široké vytěžení filmu v rámci VOD a televizního uvedení. Výnosy z 

tohoto užití žadatel v popisu projektu však neuvádí. Rada se rozhodla projekt podpořit, vzhledem k výše 

uvedeným důvodům však ve snížené výši na úrovni poloviny původního požadavku žadatele. 


