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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. 

 
5062/2022 

Cinemart a.s. 

Mimořádná událost 

Film Jiřího Havelky Mimořádná událost byl Radou SFKMG podpořen již ve vývoji a výrobě. Komedie, která se 

z velká části odehrává v „samojedoucím“ vagónu, navazuje na divácky úspěšný film autora Vlastníci. Rada 

v diskusi ocenila diváckou přístupnost filmu a předpokládá ve shodě s distributorem, že film má potenciál 

přitáhnout do kina odhadovaný počet diváků. Distribuční strategie je pečlivě připravená, včetně cílových skupin a 

využití diváckého potenciálu, odhad kromě diváků v kině počítá také s 20 tisíci VOD diváky. Rada se rozhodla 

distribuci podpořit v plné požadované výši v souladu s doporučením jedné a nesouladu s doporučení druhé 

expertní analýzy.  

5059/2022 

BONTONFILM a.s. 

Poslední závod 

Film Tomáše Hodana Poslední závod byl Radou Státního fondu kinematografie podpořen na vývoj první verze 

scénáře i na výrobu. Rada konstatovala, že výsledný film je divácky přitažlivý a věří tomu, že by mohl přitáhnout 

větší množství diváků, v souladu s odhadem distributora. Konečný výsledek však bude záviset také na 

pandemické situaci v době uvedení filmu. Distribuční strategii Rada hodnotila jako dobře propracovanou, 

přiměřenou velikosti filmu, ačkoliv měla pochybnosti o vysokých nákladech za tisk a outdoorovou reklamu, stejně 

jako vysokých nákladech na premiéru. Rada se rozhodla distribuci podpořit sníženou částkou na úrovni 

předpokládané výše podpory uvedené pro tento typ distribuce ve výzvě. Podporou byla Rada v souladu 

s doporučení obou expertních analýz.  

5063/2022 

CINEART TV Prague s.r.o. 

Zázrak 

Rumunsko-česko-lotyšská koprodukce mezinárodně oceňovaného režiséra Bogdana George Apetri – film Zázrak 

byl podpořen již ve výzvě na výrobu i na festivalovou propagaci. Rada je toho názoru, že tento autorský film může 

obohatit nabídku a oslovit artové diváky v Česku, kteří znají dílo režiséra nebo mají zájem o současný evropský 

film. Film bude v ČR distribuovat společnost Cinemart. Rada hodnotila distribuční a marketingovou strategii jako 

standardní, postrádající specifické nápady pracující se specifiky filmu. Rada se rozhodla projekt podpořit ve 

snížené výši. Rozhodnutí je v souladu s dodanou expertní analýzou, druhá nebyla dodána. 
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5064/2022 

Film Europe s.r.o. 

Distribuce filmu Margrete – Královna severu 

Margrete – Královna severu je dánský historický film, který byl natočený i v českých lokacích, ve kterých hodlá podle 

svojí strategie distributor film v rámci speciálních projekcí uvést. Premiéra filmu se bude konat na festivalu SCANDI, 

s plánovanou návštěvou režisérky, což bude pro film dobrým startovacím bodem a může pozitivně ovlivnit jeho 

budoucí návštěvnost. Následná distribuce je plánovaná jak v artových kinech, tak v multiplexech. Předpokládaných 

pět tisíc diváků se Radě jeví jako realistický cíl. Distribuční i marketingová strategie jsou realisticky zpracované 

včetně cílových skupin. Film může obohatit domácí distribuční nabídku z regionu, který není v ČR často 

reprezentovaný. Podporu se Rada rozhodla udělit ve snížené výši, protože samotný film Rada hodnotila jako 

poměrně konvenční. Rozhodnutím o podpoře byla Rada v souladu s expertní analýzou, druhá nebyla dodána.  


