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2021-3-1-2 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. Po 

předchozí mimořádné výzvě na distribuci je již tato výzva vyhlášena ve standardním režimu. S ohledem na stále 

komplikovanou situaci v důsledku opatření proti COVID-19 však Rada nezavedla požadavek podávat žádost o 

podporu 90 dní před začátkem distribuce.  

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. 

 

4527/2021 

CINEART TV Prague s.r.o. 

NEZNÁMÝ 

Projekt režiséra Bogdana George Apetriho, který byl již podpořen v minoritních koprodukcích pod názvem Jelen, 

předkládá Radě producent. Rumunsko-česko-litevská koprodukce kombinuje psychologické a kriminální drama s 

neproniknutelnou postavou posedlého policisty a pomalým tempem vyprávění ústícím v nečekanou zápletku. 

Distribuční i marketingová strategie však nabízejí pouze standardní postupy v rámci práce s filmem, jeho distribucí 

a prezentací. Rozpočet a finanční plán jsou dobře a logicky postavené, žádaná částka však vychází z nerealistické 

predikce návštěvnosti tohoto filmu v kinech při plánované letní premiéře. Přes zmíněné výtky Rada ohodnotila 

projekt nad hranicí 70 bodů potřebných pro podporu a rozhodla se projekt podpořit, i když menší než 

požadovanou částkou. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 

4484/2021 

8Heads Productions s.r.o. 

Město na řece 

Projekt distribuce lotyšského filmu Město na řece, který vznikl v české koprodukci, předkládá Radě producent. 

Distribuční strategie je odvážná, avšak z pohledu Rady neodpovídá situaci na českém trhu. Jedná se totiž o 

náročný a svým tématem i zpracováním lokální film. Žadatel očekává návštěvnost 25 000 diváků, ale filmu chybí 

naléhavost i srozumitelnost režisérova předchozího snímku Sibiřský deník, který zarezonoval u českého publika. 

Přes zmíněné výtky Rada ohodnotila projekt nad hranicí 70 bodů potřebných pro podporu a rozhodla se projekt 

podpořit, i když menší než požadovanou částkou. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 
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4479/2021 

Hypermarket Film s.r.o. 

Jak Bůh hledal Karla - distribuce 

Projekt distribuce nového filmu Víta Klusáka a Filipa Remundy producentské společnosti Hypermarket Film. 

Projekt je poměrně ambiciózní a očekávaná návštěvnost i rozpočet kampaně odpovídá strategii distribuce. Pro 

Radu je však velkou otázkou, jestli film bude pro české publikum a pro české kinaře skutečně filmem, který si 

budou spojovat s úspěšným projektem Víta Klusáka V síti. Film se zabývá fenoménem silné až fanatické víry v 

Boha u obyvatel sousedního Polska z typicky ateistického pohledu průměrného Čecha. Slabší stránkou filmu je 

určitá nevyváženost oproti původnímu záměru filmu. Českou stránku ve filmu zastupuje pouze režisér a členové 

filmového štábu. Ačkoli to může být součástí strategie tvůrců, u tak vážného tématu může tento přístup pro 

běžného, neinformovaného diváka fungovat spíše kontraproduktivně. Žadatel má v plánu velkou mediální a 

marketingovou kampaň, která by tuto „nerovnováhu“ mohla vynahradit a rozproudit širokou veřejnou debatu na 

témata filmu, kde by se měla dostat více ke slovu i česká strana, včetně politických a církevních osobností, 

nicméně tento plán propagace se zdá být s ohledem na charakter díla nepřiměřený, stejně jako navržený 

rozpočet. Rada přesto ohodnotila projekt pro jeho společensky zajímavé téma a originální zpracování nad hranicí 

70 bodů, které jsou potřebné pro udělení podpory a rozhodla se projekt podpořit, i když menší než požadovanou 

částkou. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma expertními analýzami. 


