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2022-3-1-2 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.  

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. 

 

4898/2021 

AQS, a.s. 

Distribuce filmu Paralelní matky 

Poslední film Pedra Almodóvara byl oceněný na MMF v Benátkách 2021 cenou Volpi Cup za nejlepší ženský 

herecký výkon pro Penélope Cruz. Nejen jméno režiséra, ale i herecké obsazení filmu mají v sobě potenciál 

přitáhnout českého diváka do kina, avšak protože byl film uveden do kin již koncem října, zřejmě kvůli pandemické 

situaci nedosáhnul zatím příliš velkého diváckého úspěchu. Rada zároveň ohodnotila distribuční strategii jako 

nedostatečnou, negativně vnímala v rámci žádosti také to, že náhled filmu byl Radě poskytnut pouze v malém, 

špatně viditelném formátu. Navzdory těmto nedostatkům se Rada rozhodla projekt podpořit zejména pro kvality 

filmu a osobu režiséra. Rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 

4901/2021 

Balkanfilm spol. s r.o. 

Distribuce filmu OÁZA 

Balkanfilm žádá o podporu srbského snímku Oáza režiséra Ivana Ikiče. Film Oáza je v rámci mezinárodní 

festivalové scény oprávněně oceňovaným kinematografickým dílem a je zřejmé, že jeho prostřednictvím žadatel 

do tuzemské distribuce přináší kvalitní filmový zážitek zaměřující se především na artové publikum a na publikum, 

které se osobně nebo profesně zajímá o problematiku sociálních témat. Tomu žadatel i přizpůsobuje distribuční a 

marketingovou strategii a s nimi spojené komunikační kanály. Připravuje smysluplné propojení diváků, odborníků, 

s tématem spřízněných organizací, škol a vhodných médií. Následná VoD distribuce je naplánována až téměř rok 

po premiéře, a to výhradně jenom na vlastní platformě, což zásadně snižuje výslednou sledovanost filmu. Rada se 

rozhodla projekt podpořit celou částkou, a to v plném souladu s oběma expertními analýzami. 


