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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. 

V tomto kole rozhodování již z celkové alokace zbývalo pouze 100 tis. korun, které Rada přidělila nejlépe 

hodnocenému projektu. Ačkoliv i další projekty hodnotila bodově jako hodné podpory, nebylo možné podpořit je 

finančně.  
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Bratrství 

Film Bratrství byl v minulosti podpořen SFKMG na kompletní vývoj i výrobu. Je to jeden z výrazně úspěšných 

českých dokumentů, který se zaměřuje na realitu vyrůstání v současné radikálně založené Bosně v rámci příběhu 

tří bosenských bratrů. Děj se dotýká několika závažných témat, jako jsou náboženství, terorismus, absence rodiče 

a další. Kvalitně zpracovaná distribuční strategie tohoto divácky náročného dokumentu, který má za sebou 

úspěšnou mezinárodní premiéru v Locarnu a českou premiéru na festivalu Ji.hlava, je promyšlená a zaměřuje se 

na práci s domácím publikem. V březnu distribuci zahájila projekce na Jednom světě a následně projekce 

v jednosálových kinech. Producent má v plánu organizovat společně s kiny promítání a debaty s odborníky. 

Distribuce je náročná a spoléhá na podporu SFKMG. Producent projevuje zodpovědný přístup k distribuci a 

potenciálu filmu. Rada se shodla na nejvyšším hodnocení v tomto kole rozhodování a přidělení zbývajících 100 

tisíc korun z alokace výzvy. Byla tím v souladu s doporučením obou expertů.  

 


