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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. 

 

4594/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Zrcadla ve tmě 

Debutový celovečerní film Šimona Holého Zrcadla ve tmě je pozoruhodnou vztahovou studií experimentující s 

neobvyklými kamerovými i narativními prostředky, které funkčně podtrhují psychologickou hloubku a nuancované 

herecké ztvárnění hlavní postavy. Rada Státního fondu kinematografie ocenila samotný film, zároveň coby 

odpovídající vnímala i distribuční a propagační strategii, kterou zvolil distributor pro tento umělecky výrazný 

debutový snímek. Ve strategii se počítá primárně se zúročením ohlasu, který by film mohl vyvolat v rámci 

festivalové distribuce, a se zdůrazněním ojedinělé vizuality snímku a tématu života současných třicátníků. 

Rozpočet je přiměřený. Rada se rozhodla z těchto důvodů v souladu s expertním posudkem (druhý nebyl dodán) 

projekt podpořit v celé požadované výši.   

4595/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Gunda 

Americko-norský dokumentární film Viktora Kossakovského poetickou formou tematizuje soužití člověka a 

takzvaných hospodářských zvířat v současném světě. Film vzbudil diváckou i kritickou pozornost při uvedení na 

Berlinale 2020 a představuje cenné rozšíření nabídky v české kinodistribuci. Distributor představil funkční 

distribuční strategii, prokazující porozumění typu distribuovaného filmu i jeho diváckého potenciálu. Rada se 

rozhodla žádost podpořit v požadované výši, čímž byla v souladu s oběma expertními analýzami.  
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4541/2021 

Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Distribuce filmu Manželství 

Dokumentární film Manželství vypráví strastiplný, ale zároveň i dojemně lidský příběh o manželské dvojici, kterou 

rozděluje odlišná kulturní zkušenost a především přísné imigrační podmínky českého Ministerstva zahraničí. 

Hlavní hrdinka, vozíčkářka z České republiky, a její vyvolený z Pákistánu se seznámili a zamilovali online v 

počítačové hře, plány na společný život jim ale následně zhatilo několikanásobné zamítnutí víza. Rada SFKMG 

tento společensky podstatný a zručně natočený film Kateřiny Hager a Asada Faruqiho podpořila už ve výrobě. 

AČFK zvolila k jeho prezentaci dobrou a odpovídající distribuční strategii, zahrnující i tour hlavních představitelů s 

filmem, adekvátní je také rozpočet projektu. Rada se ve shodě s oběma experty rozhodla žádost podpořit celou 

částkou. 

4592/2021 

Artcam Films s.r.o. 

Jablka 

Autorský celovečerní hraný debut Jablka režiséra Christose Nikou, stylově náležející k tzv. řecké divné vlně, 

popisuje náš svět zasažený pandemií, způsobující u lidí náhlou a úplnou ztrátu paměti. Pacienti následně 

podstupují absurdní terapii, která jim má pomoci vytvořit novou identitu. Kvalitní artový film evropských parametrů 

byl uveden na řadě filmových festivalů, kde získal různá ocenění. Distributor představil distribuční strategii 

odpovídající charakteru a diváckému potenciálu díla. Rada se rozhodla projekt podpořit v požadované výši, ve 

shodě s oběma expertními posudky.  

4590/2021 

BONTONFILM, a.s. 

Anny 

Žádost o podporu distribuce časosběrného dokumentu Heleny Třeštíkové. Nový film Anny je o výrazné ženě, která 

jak sama autorka podotýká, připomíná italskou herečku Giuliettu Masinu z Felliniho filmu Cabiriiny noci. Anny se 

ocitla na společenském dně a příležitostně si přivydělává mj. také prostitucí. Propagační kampaň lze bezesporu 

postavit na popularitě režisérky a její předchozí tvorby. Zároveň lze v kampani otevírat mnohá sociální témata, 

kterých se film dotýká. Krom prostituce například téma chudoby, práce, genderu, vzdělání, psychických 

onemocnění. I přes zásadní tituly, za kterými režisérka stála v minulosti, je film Anny spíše vhodný pro obrazovky 

televizní či VOD platformy. Počáteční uvedení na festivalu Jeden svět a poté v kinech by pochopitelně mělo posílit 

obecnou propagaci titulu. Kampaň spolu s navázaným rozpočtem považuje Rada Fondu za příliš ambiciózní s 

ohledem na dopad, který tento film může mít v kinech a také na distributorem deklarovanou návštěvnost, čímž pro 

Fond spadá do kategorie standardní distribuce. Rada se rozhodla projekt podpořit, ovšem s ohledem na výše 

uvedené výtky nižší než požadovanou částkou. Svým rozhodnutím je v souladu s oběma experty. 

4597/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Ještě máme čas 

Distribuční společnost Aerofilms žádá o podporu distribuce režijního debutu Vigga Mortensena Ještě máme čas 

(Falling), jehož plánovaná podzimní premiéra byla vzhledem k vládním opatřením zrušena. Viggo Mortensen je 

pro českého diváka známý zejména jako herec. Režijní debut, ke kterému si napsal i scénář a v němž hraje jednu 

z hlavních rolí, je inspirován jeho vlastním životem, zejména složitým vztahem s otcem. Film byl vybrán do 

programu důležitých mezinárodních festivalů (Cannes, Toronto, San Sebastian, Sundance). Žadatel má z 

minulosti zkušenost s distribucí filmů s Viggem Morgenstenem, v projektu využívá jeho hereckou popularitu. Díky 

aktuálnosti témat filmu a atraktivnímu hereckému obsazení počítá distribuční strategie kromě zájmu klubového 

publika i se zájmem multiplexů. Rada shledává distribuční strategii velice generickou, bez důmyslnější strategie 

práce s publikem. Rada Fondu se rozhodla žádost podpořit, ale s ohledem na uvedené výtky částkou nižší než 

požadovanou. Je svým rozhodnutím v souladu s oběma experty. 

  



 
 

Strana 3 
 
 

4593/2021 

Cinemart,a.s. 

Distribuce filmu Můj rok se Salingerem 

Film kanadského režiséra Philippe Falardea podle autobiografické knížky Joanny Rakoff byl uveden v programu 

loňského Berlinale a s pomocí příběhu začínající zaměstnankyně knižního nakladatelství představuje neotřelý 

portrét jedné z ikon moderní americké literatury. Film svým tématem představuje zpestření běžné současné 

kinodistribuční nabídky a díky zpracování i obsazení má potenciál zaujmout i širší diváckou obec. Distributor 

představil kreativní distribuční strategii, reagující na zpoždění distribuce v důsledku pandemických omezení, a 

spoléhající především na VOD, což nicméně v důsledku znamená významné omezení prezentace filmu formou 

veřejných projekcí. Rada se v té souvislosti rozhodla projekt podpořit ve snížené výši, čímž byla v rozporu s 

oběma expertními analýzami. 

4596/2021 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Přípitek 

Žadatel předkládá projekt distribuce francouzské komedie Přípitek, která s nadhledem řeší aktuální potíže s 

komunikací, partnerskými a rodinnými vztahy. Distribuce se bude odehrávat v klasické chronologii, která začíná 

kinodistribucí a následně přejde na VOD a DVD. Projekt má být realizován v období rozvolnění nařízení, a má 

napomoci rozjezdu kino aktivit kvalitním, ovšem divácky přístupným evropským snímkem. Film byl vybrán do 

selekce nerealizovaného filmové festivalu v Cannes v loňském roce. Po formální stránce je žádost dostatečně 

zpracována a přináší relevantní informace. Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti podány rámcově, 

nepřinášejí mnoho podrobností, i když zhruba odpovídají profilu plánované distribuce. Práce s cílovými skupinami 

je uvedena jen stručně, distributor spoléhá na své již etablované publikum a na síť partnerských kin, se kterými 

spolupracuje. Odhadovaný počet diváků je realistický, možnosti filmu mohou být i vyšší, zejména při 

propracovanější realizaci kampaně, kterou distributor předkládá. Rada shledává distribuční strategii velice 

generickou, bez důmyslnější strategie práce s publikem. Rada Fondu se rozhodla žádost podpořit, ale s ohledem 

na uvedené výtky částkou nižší než požadovanou. Je svým rozhodnutím v souladu s oběma experty. 

 


