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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. 

Rada měla v tomto kole rozhodování k dispozici jen zbylých 150 tis. Kč z alokace průběžné výzvy, tuto částku 

přidělila jednomu pozitivně hodnocenému projektu. Druhý projekt získal také počet bodů potřebný k podpoře, 

nebyl ale podpořen i s ohledem na to, že má premiéru až po 1. říjnu a má šanci požádat o podporu v dalším kole 

této výzvy.  
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Balkanfilm spol. s r.o. 

Distribuce filmu Tichá země 

Debut polské režisérky Agy Woszcyńské Tichá země vznikl v koprodukci s českou producentskou společností i/o 

post. Distribuční projekt společnosti Balkanfilm (která se dlouhodobě věnuje uvádění filmů z jiného regionu) je 

opřený o spolupráci s festivalem Těrlické filmové léto, který do něj vstupuje finančně i prostřednictvím několika 

specifických projekcí pro polskou menšinu ve standardních kinech. Cílí primárně na fanoušky polského filmu a 

expaty a očekává minimalistické uvedení s dosahem cca 1500 platících diváků. Žadatel počítá s několika typy 

projekcí: ty s delegacemi k filmu nebo ty, které nahrazují ukončený projekt Made in Poland AČFK a festivalu Kino 

na hranici. Dále počítá s uvedením ve městech, které mají partnerská města v Polsku apod. Výhrady odborného 

posudku ke strategii žadatel vysvětlil ve své reakci. Rada se rozhodla projekt podpořit ve výši zbytku celkové 

alokace průběžné výzvy. 

 


