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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 režim. 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. 

 

4200/2021  

krutón, z.s.  

Vítejte v Česku! 

Žadatel krutón, z. s. předložil projekt na podporu distribuce pásma krátkých pod distribučním názvem Vítejte v 

Česku! Pásmo je sestaveno z krátkých hraných filmů Protihráč (režie: Ondřej Erban), Hranice (režie: Damián 

Vondrášek) a Anatomie českého odpoledne (režie: Adam Martinec). Všechny tři filmy podpořil Státní fond 

kinematografie již ve fázi výroby. Pásmo akcentuje aktuální témata, která rezonují v dnešní společnosti: xenofobie, 

extremismus, závislost a lhostejnost. Rozpočet je transparentní, obsahuje standardní položky. Distribuční strategie 

se zaměřuje se primárně na site specific distribuci a mladého diváka. Tomu je podmíněn i způsob propagace. 

Rada oceňuje, že distribuční strategie pracuje i s alternativou omezení návštěvnosti, nebo zavřených kin. Projekt 

Rada v souladu s doporučením expertů podpořila v plné požadované výši. 

4198/2021  

Asociace českých filmových klubů, z.s.  

Distribuce filmu Malířka a zloděj 

Projekt distribuce nového filmu mladého norského režiséra dokumentárních filmů Malířka a zloděj Benjamina Ree. 

Film byl uveden na několika prestižních filmových festivalech (Sundance-ocenění poroty Award for Creative 

Storytelling, London Film Festival a dalších). Distribuční strategie je promyšlená, i když spíše klasická, od zapojení 

diváků do výběru titulu do distribuční kolekce AČFK přes uvedení na tuzemských festivalech před vstupem do 

distribuce a následná distribuce filmu v internetovém prostředí. Žadatel nezmiňuje, jak bude distribuci realizovat a 

s jakou návštěvností, bude-li omezen provoz kina, potažmo budou-li zavřená. Rada Státního fondu kinematografie 

se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši vzhledem k tomu, že se jedná o film, který přispívá k pestrosti 

české distribuční nabídky jak s ohledem na svou tematiku, tak s ohledem na své festivalové úspěchy. Svým 

rozhodnutím byla Rada v souladu s oběma komplexními analýzami.    

4108/2021  

Mezipatra z.s.  

Distribuce filmu Léto v Kreuzbergu 

Snímek Léto v Kreuzbergu je kinematograficky kvalitním filmem určeným primárně pro diváky – teenagery, pro 

něž se příliš kvalitních filmů s artovými ambice v distribučních nabídkách neobjevuje. Jedním z hlavních motivů je 

sice lesbický vztah, první letní láska a hledání vlastní sexuality, ale širším tématem je zde především dospívání a s 
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ním spojené hledání nejen sexuální orientace, ale svého místa v dnešní společnosti obecně. Příběh hlavní 

hrdinky, její rodiny i party vrstevníků je režisérkou a scenáristkou Leonií Krippendorffovou vyprávěn velmi 

láskyplně, díky jejímu pozorovacímu talentu je velmi autentický. Následná distribuční strategie (po on-line uvedení 

v rámci festivalu Mezipater) by si zasloužila větší propracovanost s ohledem na konkrétní situaci, která nastane po 

obnovení provozu kin. Projekt Rada v souladu s doporučením expertů podpořila ve výši snížené oproti požadavku, 

která však odpovídá standardní dotaci pro tento typ projektu.   

4255/2021  

BONTONFILM, a.s.  

Dračí princezna 

Distribuční společnost BONTONFILM a.s. předložila projekt na podporu distribuce holandsko-norské pohádky 

norské režisérky Katariny Launing, která kombinuje živou hereckou akci se CGI animací. Rozpočet je 

transparentní, obsahuje standardní položky, i když jeho výše vzhledem k plánovaným výnosům z celkové situaci 

distribuce je diskutabilní. Při absenci podrobného rozpočtu nelze rozklíčovat některé položky. Žadatel předkládá 

velmi stručnou a nepříliš propracovanou distribuční a marketingovou strategii, ve které chybí ozvláštňující a 

individualizující prvky propagace filmu. Přesto se jedná o dynamický příběh, který by neměl mít problém zaujmout 

obzvláště s přihlédnutím k výraznému výpadku studiové produkce. Z tohoto důvodu se Rada Státního fondu 

kinematografie rozhodla projekt podpořit, avšak částkou adekvátní standardní podpoře zahraničních animovaných 

a dabovaných snímků. Rada je svým rozhodnutím v souladu s dodanou expertní analýzou. Druhá nebylo dodána.  

4257/2021  

BONTONFILM, a.s.  

Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

Společnost BONTONFILM předkládá žádost o podporu distribuce české mainstreamové komedie s názvem 

Prvok, Šampón, Tečka a Karel, který má potenciál úspěšného distribučního titulu, se dostal termínem dokončení a 

premiéry do těžkého období pandemie Covid-19 a z toho vyplývajících vládních opatření. Film vychází z úspěšné 

stejnojmenné knihy Patrika Hartla. Hořká komedie o krizi středního věku čtyř spolužáků, jejichž životní cesty se 

rozběhly do různých profesí, ale zůstalo jejich kamarádství, společné uvědomění, jak chtějí svůj život dále naplnit. 

Distribuční strategie je propracovaná s potenciálem oslovit širokou cílovou skupinu. Distribuce je nastavena ve 

vysokorozpočtovém rozsahu a distributor žádá dvojnásobnou doporučenou limitní částku. U tohoto typu filmu 

nelze předpokládat hlubší přínos pro národní či pro evropskou kinematografii. Vzhledem k tomu, že se před 

distributora staví mnoho otazníků spojených s možnostmi propagace a distribuce do kin, bude také harmonogram 

záviset na okolnostech situace. Vzhledem k výjimečnosti situace a také jako pomoc při zachování českých filmů 

pro kina pro období, kdy budou znovu otevřena, se Rada v souladu s oběma experty rozhodla projekt podpořit, ale 

ve snížené výši. 


