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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. 

 

5079/2022 

Asociace českých filmových klubů z.s. 

Distribuce filmu Belle 

Předmětem žádosti je distribuce japonského celovečerního anime filmu režiséra Mamoru Hosody. Fantazijní film 

na motivy Krásky a zvířete vypráví o dospívání venkovské dívky v současném světě, přičemž osobitým způsobem 

konfrontuje křehkou dívčí senzibilitu s virtuální realitou. V našich kinech je anime vzácným jevem, o nějž se stará 

právě AČFK, která uvedla i dva předchozí Hosodovy filmy. Distribuční a marketingová strategie vychází jednak z 

předchozí distribuční zkušeností, která přinesla vytvoření slušné divácké základny, jednak ze světové pověsti díla, 

které prošlo mj. Cannes, a aktuálně je provází oscarová kampaň. Žadatel střízlivě odhaduje návštěvnost a 

správně nastavuje distribuční strategii. Rada se v souladu s oběma experty rozhodla žádost podpořit a udělila 

dotaci v plné výši požadavku. 

5072/2022 

Pilot Film s.r.o. 

Hrdina 

Společnost Pilot Film předkládá žádost o podporu distribuce íránského filmu Hrdina, v režii oscarového tvůrce 

Asghara Farhadiho, který byl loni v selekci festivalu v Cannes, kde získal hlavní cenu, a bude také soutěžit o 

Oscara v kategorii cizojazyčný film. Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti předloženy, jsou koherentní 

a neodporují profilu plánované distribuce a snímku. Některé cílové skupiny jsou uvedeny, ale jen obecně, práce s 

publikem je zhruba popsána. Žadatel je rovněž provozovatelem kina, což může zlepšit expozici filmu pro diváky v 

hlavním městě, propagační strategie promptně využívá festivalu Íránských filmů, který pomůže snímku v rozjezdu 

distribuce. Odhadovaný počet diváků je realistický za předpokladu, že se pandemická situace nezhorší. Rada 

Fondu se v souladu s oběma experty rozhodla žádost podpořit a udělila dotaci v plné výši požadavku. 

  



 
 

Strana 2 
 
 

5074/2022 

Cinemart a.s. 

Distribuce filmu Zpráva o záchraně mrtvého 

Žadatel přichází s projektem distribuce očekávaného nového filmu režiséra Václava Kadrnky Zpráva o záchraně 

mrtvého. Titul aspiruje na 6000 diváků v českých kinech a VOD. Marketingová a distribuční strategie obsahuje 

veškeré základní kroky. Pro současnou kinematografii jde o významný a po karlovarské premiéře dlouho 

očekávaný titul. Rada hodnotila distribuční a marketingovou strategii jako standardní, postrádající specifické 

nápady pracující se specifiky filmu. Film má bezesporu vysokou uměleckou i obsahovou hodnotu a po zásluze 

sklízí úspěchy u filmové kritiky a na festivalové scéně. Rada je toho názoru, že tento autorský film může obohatit 

nabídku a oslovit artové diváky. Z tohoto důvodu se Rada rozhodla projekt podpořit v plné výši. Rozhodnutí je v 

souladu s oběma expertními analýzami. 

5073/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Distribuce filmu Za soumraku_In the dusk 

Film renomovaného litevského tvůrce Šarūnase Bartase vznikl v evropské koprodukci šesti států a byl také jako 

minoritní koprodukce podpořen SFKMG. Film čekal na své uvedení kvůli pandemii delší dobu. Distributor Artcam 

filmem poprvé představuje českému divákovi výraznou osobnost evropské kinematografie. Strategie je umírněná, 

odpovídá nízkým očekáváním návštěvnosti diváků a chce využít hybridní komunikaci souběžného eventového a 

online uvedení filmu. Historické drama zasazené do roku 1948 v Litvě, kde skupina partyzánů bojuje se sovětskou 

okupací, je bohužel nyní nečekaně aktuální téma s možným potenciálem přitáhnout do kina více diváků, něž 

předpokládá distributor. Rada se distribuci tohoto kvalitního snímku rozhodla podpořit plnou částkou v souladu 

s jednou a v nesouladu s druhou expertní analýzou.  

5070/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Bod varu 

Distribuční společnost Aerofilms předkládá projekt na podporu distribuce filmu Bod varu. Film byl již s úspěchem 

představen publiku v rámci loňského MFF v Karlových Varech. Film originálně pracuje s konceptem intenzivní 

všednodennosti a bezprostřednosti – jeden den v jedné restauraci. Projekt je adekvátně danému dílu zaměřen na 

klasická kina – předpokládá se 120 projekcí s odhadem návštěvnosti 4 tis. diváků, a na následnou VOD distribuci. 

Marketingová a distribuční strategie je zpracována nápaditě, počítá s uvedením filmu ve spolupráci se sítí 

Ambiente a s propagací různým cílový skupinám, tomto případě hlavně vytěžení gastronomické scény a 

komunity.  Současně pružně reaguje na proměňující se divácké zvyklosti v podmínkách pandemické doby 

(událostní projekce, důraz na marketing přes sociální sítě). Předpokládané výsledky distribuce jsou reálné. Rada 

se v souladu s oběma experty rozhodla žádost podpořit a udělila dotaci v plné výši požadavku. 

5071/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu C’mon C’mon 

Americký film C’mon C’mon režiséra Mikea Millse je typickým představitelem amerického Indie filmu a vypráví o 

lehce osamělém rozhlasovém novináři Johnnym, jehož život se změní, když se musí začít starat o malého 

podivínského synovce Jesseho. Film dosáhl diváckého úspěchu a profesionálního uznání, hlavně v USA, ale i 

mezinárodně. Rada se shodla na tom, že by mohl v současné době obohatit svou kvalitou a pozitivním vyzněním 

nabídku české kinodistribuce. Pozitivně hodnotila také distribuční strategii. Rozhodla se jej podpořit v plné 

požadované výši v souladu s oběma expertními analýzami.  
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5075/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Balada o bílé krávě 

Íránské sociální drama Balada o bílé krávě filmařské dvojice Betashe Sanaecha a Maryam Moghaddam měla 

světovou premiéru na Berlinale 2021, kde získala cenu diváků. Českému divákovi byla poprvé s pozitivním 

ohlasem představena na MFF Karlovy Vary v sekci Horizonty. Film je zneklidňujícím dramatem íránské ženy Miny, 

která se po odhalení faktu, že byl její popravený manžel nevinný pustí do tichého boje s cynickým systémem, ve 

kterém žije, aby zachránila a obhájila sebe a svoji dceru. Předchozí díla této režisérské dvojice jsou českému 

divákovi známé, distributor Artcam volí sofistikovanou a dobře propracovanou strategii. Rada se pozastavila pouze 

nad odhadem počtu diváků, Rada věří, že by tento snímek natočený v nejlepší tradici íránské kinematografie mohl 

dosáhnout lepších výsledků. V souladu s oběma dodanými expertními analýzami se Rada rozhodla snímek 

podpořit v plné požadované výši.  

5077/2022 

Mezipatra z. s. 

Distribuce filmu Štěstí 

Předmětem žádosti je distribuce třetího díla německé režisérky a scenáristky Henriky Kull s názvem 

Štěstí.  Distribuční cíle jsou poměrně přiměřené, marketingová strategie filmu sice popisuje snímek a jeho cílové 

skupiny ale je místy poměrně rozmáchlá a vzhledem k harmonogramu spíše nereálná. Rozpočet je uměřený, 

postavený zejména na online komunikaci. Marketingová strategie je adekvátní i když poměrně obecná. 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 komplexní analýzou obou expertů.    


