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2022-3-2-17 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. 

 
5179/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Drive My Car 

Společnost Aerofilms předkládá projekt distribuce jednoho z nejúspěšnějších japonských filmů posledních let. Film 

Drive My Car na sebe upozornil ihned po premiéře na festivalu v Cannes a na jaře letošního roku obdržel Oscara 

pro nejlepší zahraniční film. Distribuční a marketingová strategie odpovídá cílům projektu. Žadatel kalkuluje s 

návštěvností 8.000 diváků. Rozpočet je spíše umírněný a v oblasti proma spoléhá především na úspěšné 

předpremiérové projekce v době předávání Oscarů. Rozpočet nezahrnuje minimální garanci. V rozpisu možných 

výnosů chybí částka za subdistribuci na Slovensku, kterou žadatel v popisu projektu zmiňuje. Celkově je projekt 

dobře promyšlený, odpovídá dlouhodobé strategii Rady při podpoře distribuce výjimečných zahraničních filmů a 

Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši. 

5214/2022 

Artcam Films s.r.o. 

107 matek 

Nový film režiséra Petera Kerekese, který se pohybuje na pomezí fikce a dokumentu, získal Cenu za scénář v 

sekci Horizonty na MFF v Benátkách. Jedná se tak jednoznačně o nejúspěšnější česko-slovenský titul minulého 

roku, alespoň na festivalové scéně. Žadatel distribuční a marketingovou strategii opírá o PR spojené s premiérou 

filmu na MFF Praha Febiofest. Kampaň je střídmá a zaměřuje se primárně na sociální sítě. Žadatel také výrazně 

krátí holdback mezi kinopremiérou a uvedením filmu na platformě DaFilms.cz. Projekt splňuje všechny cíle výzvy. 

Rozšiřuje nabídku českých kin o mimořádný film, který uspěl na festivalovém okruhu a který vznikl v úzké 

spolupráci slovenských a českých filmařů. Žadatel svůj projekt koncipuje přesvědčivě, finanční plán i rozpočet jsou 

adekvátní odhadu návštěvnosti a také předpokládaným dalším výnosům z prodeje licence, které má na základě 

smlouvy s českým koproducentem filmu realizovat. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.     
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5220/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Phim Viet Nam 

Limitovaná distribuce tří krátkých filmů vietnamských autorů má jasně promyšlenou distribuční strategii. Výběru 

potom vévodí studentský krátký film Milý tati, který byl oceněný celou řadou domácích i mezinárodních cen 

(například Český lev). Projekt cílí na zcela specifické publikum a dá se charakterizovat jako čistě eventové 

uvedení (malý počet projekcí v precizně vytipovaných lokalitách a kampaň soustředěná přímo na ně). Rozpočet je 

z tohoto pohledu příliš konvenční a zasloužil by si více okomentovat. Projekt vzniká pod hlavičkou distribuční 

společnosti Artcam, ale externě se na něm podílí také producentka Karolína Davidová. Uvádění krátkých filmů do 

kin je dnes na okraji zájmu distributorů, producentů a bohužel i diváků. Předložený projekt však zcela určitě 

rozšiřuje programovou nabídku českých kin, a splňuje tak klíčové cíle výzvy.Rada se proto rozhodla jej podpořit 

v plné požadované výši.    

5217/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu René – Vězeň svobody 

Distribuce filmu René režisérky Heleny Třeštíkové navazuje na režisérčiny předchozí snímky, včetně filmu 

stejného protagonisty z roku 2008. Projekt propojuje předpremiéry na filmovém festivalu (Jeden svět) s distribucí v 

jednosálových kinech. Distribuční i marketingová strategie vychází z předchozích úspěšných spoluprací mezi 

autorkou, producentem a distributorem. Odhadovaná návštěvnost 5.000 diváků bude v současné situaci 

pravděpodobně maximum a možná se filmu nepodaří ani ta. Nicméně projekt splňuje všechny cíle výzvy, je 

pečlivě připravený.  Projekt se Rada rozhodla podpořit v plné výši. 

5216/2022 

BONTONFILM a.s. 

Kdyby radši hořelo 

Projekt distribuce filmu Kdyby radši hořelo je velmi ambiciózní. Tragikomedie o českém člověku tváří v tvář 

globálním změnám současnosti je pečlivě vystavěná a srozumitelná v zahraničí, což dokazuje její úspěšný vstup 

na filmové trhy prostřednictvím MFF Berlinale. Podobně jako filmy Jiřího Havelky v sobě kombinuje humor, víru ve 

vnitřní integritu postav a zároveň nekompromisní zobrazení jejich vnějškové malosti. Narozdíl od Havelkových 

filmů si však bere jako téma uprchlictví, a o to víc je film kontroverzní. Je možné, že film dosáhne vysoké 

návštěvnosti (žadatel odhaduje 35.000 diváků), představená distribuční a marketingová strategie však budí mírnou 

nedůvěru, že se to podaří. Žádost obsahuje vysoký podíl nákladů na reklamu (outdoor, print, rozhlas i internet) a 

přitom dvojí způsob komunikace směrem ke kinařům: chvíli se film prezentuje jako komedie z české vesnice, chvíli 

jako příspěvek k diskusi o fake news. V popisu projektu žadatel neuvádí možné výnosy z prodeje dalších licencí, 

kterými dle smlouvy disponuje.Odhad návštěvnosti projekt staví na hranici mezi standardní a nízkorozpočtovou 

českou distribuci, tak jak jsou definovány Radou ve výzvě. Požadovaná částka přitom odpovídá nejvyšší kategorii 

filmů. Rada se proto rozhodla projekt podpořit ve výši odpovídající předpokládané výši podpory uvedené ve výzvě 

pro standardní českou distribuci.   
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5215/2022 

BONTONFILM a.s. 

Promlčeno 

Projekt distribuce nového krimi dramatu režiséra Roberta Sedláčka cílí na 30.000 diváků. Na daný žánr, který 

diváci spíše konzumují doma než v kinech, je to vcelku korektní kalkulace. Film staví marketingovou a distribuční 

kampaň především na silném hereckém obsazení. Vzhledem k povaze filmu, který pracuje s tajemstvím a 

napětím, vyvolává očekávání i příběh samotný, se kterým se v kampani dobře pracuje. Ostatně masivní nasazení 

filmu v jednosálových kinech dokazuje, že i kinaři věří, že mají v rukách film s výraznějším potenciálem, než je u 

české produkce běžné. Poněkud nekorektně si film buduje aureolu zahraničního úspěchu na festivalech, které 

často existují jen v online podobě a které nepatří do standardního festivalového okruhu. Žadatel dále v popisu 

projektu neuvádí potenciální výnosy z distribuce na Slovensku a prodeje dalších licencí, které na základě smlouvy 

získal. Rozpočet je poměrně vysoký, ale částky za reklamu odpovídají reálné potřebě dostat informace o filmu k 

co nejširší divácké skupině. Odhad návštěvnosti projekt staví na hranici mezi standardní a nízkorozpočtovou 

českou distribuci, tak jak jsou definovány Radou ve výzvě. Požadovaná částka přitom odpovídá nejvyšší kategorii 

filmů. Rada se proto rozhodla projekt podpořit ve výši odpovídající předpokládané výši podpory uvedené ve výzvě 

pro standardní českou distribuci. 

5178/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Idiot 

Projekt filmového zpracování divadelního představení Idiot režisérky Daniely Špinar je v mnoha ohledech 

mimořádný. Vznikl během pandemie, nejedná se o tradiční divadelní záznam a jeho první projekce proběhly přímo 

ve Stavovském divadle, kde byla inscenace nazkoušena a natočena. Mluvíme tedy o velmi specifickém filmovém 

tvaru, kterých Národní divadlo vyprodukovalo během lockdownů vícero. Klíčovým místem pro distribuci filmu je 

Stavovské divadlo, kde se stále promítá. Vedle toho pak společnost Aerofilms distribuuje film v klasických kinech. 

Licenci má pouze na kinodistribuci a Národní divadlo kromě dodání materiálů (DCP, trailer, tištěné plakáty) uhradí 

Aerofilms odměnu za distribuční servis. Kromě klasických večerních projekcí bude film nabízen také školám. 

Náklady na kampaň se zdají vzhledem k očekávaným výnosům poměrně vysoké. Ve finančním plánu je zahrnut 

vstup ND ve výši 75.000 Kč, který ale nepokrývá ani materiál, který má ND dle smlouvy distributorovi dodat. 

Projekt je hodnotný, rozšiřuje distribuční nabídku, má potenciál oslovit školní publikum.Rada hodnotila projekt jako 

velmi zajímavý, ale s ohledem na kampaň, která dle jejího názoru neodpovídá povaze projektu, se rozhodla 

podporu udělit ve snížené výši.  


