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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. 

 

5236/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Nezanechat stopy 

Distribuci většinově polského filmu Nezanechat stopy realizuje společnost Aerofilms. Distribuční a marketingová 

strategie je standardní, opírá se o nasazení v jednosálových kinech a reklamu, kterou distributor zajišťuje skrze 

stálé mediální partnery. Zvolená forma distribuce je realistická a opírá se výhradně o nasazení ve standardním 

kino provozu. Film byl již uveden na českých festivalech, není příliš vhodný na site-specific projekce a patří navíc k 

nejvýraznějším evropským filmům loňského roku. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši.  

5249/2022 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Planeta Praha 

Projekt Planeta Praha je volným pokračováním úspěšného projektu Planeta Česko, který v českých kinech zhlédlo 

téměř 100 tis. diváků. Vzhledem k situaci na trhu a těžko odhadnutelnému vývoji pandemie na podzim letošního 

roku žadatel odhaduje 30 tis. diváků. Distribuční i marketingová strategie odpovídá tomuto odhadu a žadatel 

plánuje výraznou a dobře zacílenou outdoorovou a online kampaň. Žadatel do nákladů a výnosů nezahrnuje VOD 

uvedení filmu. Z tohoto pohledu je požadovaná částka v kontextu ostatních předložených žádostí a dosavadního 

postupu Rady poměrně vysoká. Rada se rozhodla podpořit projekt na úrovni standardní české distribuce, kam 

žadatel směřuje i odhadem návštěvnosti. 

5241/2022 

Artcam Films s.r.o. 

Krásné bytosti 

Film režiséra Guðmundura Arnara Guðmundssona vznikl jako minoritní koprodukce v české společnosti Negativ. 

Smlouva mezi ní a distribuční společností Artcam říká, že náklady na kampaň, které lze odečíst z výnosů z 

distribuce, činí maximálně 225 tis. Kč. Žadatel ovšem předkládá rozpočet o více jak třetinu vyšší. V rozpočtu je 

zahrnuta minimální garance. Marketingová a distribuční strategie je propracovaná a projekt splňuje cíle výzvy; 

především rozšiřuje programovou nabídku českých kin. Jedná se o snímek, který cílí na mladší diváky a fanoušky 

skandinávské a islandské produkce. Žadatel také vhodně zkracuje holdback mezi uvedením v kinech a releasem 

na VOD, což by mohlo vést k synergii obou kampaní a zvýšenému zájmu o film, část kampaně je také orientována 

právě na VOD. Rada se rozhodla projekt podpořit, ovšem ve snížené výši s ohledem na to, že požadovaná dotace 

pokrývá téměř celé distribuční náklady dle smlouvy. 
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5253/2022 

Cinemart a.s. 

ARVÉD 

Projekt distribuce filmu Vojtěcha Maška Arvéd se opírá o srovnání s životopisnými filmy Toman, 3 sezóny v pekle 

a Šarlatán. Všechny tyto referenční tituly zachycují příběhy méně známých a kontroverzních historických postav. 

Všechny tři se odehrávají v polovině 20. století. Oproti výše uvedeným titulům však Arvéd nemá klasickou 

strukturu vyprávění a není klasickým životopisným filmem, proto Rada nepovažuje toto srovnání za adekvátní. 

Žadatel nicméně předkládá povětšinou dobře nastavenou distribuční i marketingovou strategii. Soustředit se chce 

primárně na online marketing, do kterého směřuje čtvrtinu nákladů projektu. Projekt je propojen s vydáním 

životopisné knihy spoluscenáristy filmu, film bude v předpremiéře zakončovat Letní filmovou školu, žadatel aktivně 

komunikuje s kinaři atd. Výrazně autorský charakter filmu se však neodráží v celé strategii a plán docílit 100 tis. 

diváků v kinech se zdá nerealistický. Ve smlouvě s producentem se žadatel zavazuje vynaložit 500 tis. na 

distribuční náklady. Rozpočet projektu je dvojnásobný a požadovaná dotace tak má za cíl zaplatit nadstandardně 

silnou kampaň. Rada se rozhodla projekt podpořit s ohledem na umělecký charakter filmu. Dle Rady bude mít ale 

pravděpodobně nižší návštěvnost, a proto se jej rozhodla podpořit částkou na úrovni nízkorozpočtové české 

distribuce.  

5247/2022 

BONTONFILM a.s. 

Princ Mamánek 

Princ Mamánek je žánrový pohádkový projekt, který cílí na rodinné publikum. Režisér, producent a scenárista v 

jedné osobě Jan Budař natočil film, který je určený starším dětem a jejich rodičům. Premiéra filmu se odehraje na 

podzim a žadatel, společnost Bontonfilm, si slibuje vysokou návratnost investice do minimální garance i do 

distribučních nákladů jak z výnosů z kin, tak z dalšího prodeje licencí a VOD. Sám žadatel si uvědomuje, že 

Budařův film může být zejména pro mladší děti příliš komplikovaný, a tak je otázkou, zda skutečně dosáhne na 

deklarovaný odhad návštěvnosti. Film je navíc komorní a postavený na dialozích a situačním humoru, což opět 

směřuje spíše k dospělému publiku a může filmu vynést negativní ohlasy rodičů. Distribuční a marketingová 

strategie je promyšlená a propojená s financiéry filmu (vlastníci zámku Dětenice, kde se film natáčel apod.). Rada 

se rozhodla projekt podpořit, ovšem ve výrazně snížené výši i s ohledem na to, že má za to, že návštěvnost 

nedosáhne 90 tis. diváku. Přidělená podpora je tak v pásmu standardní české distribuce dle výzvy. 

5248/2022 

Asociace českých filmových klubů z.s. 

Distribuce filmu Řeka 

Distribuce filmu Řeka navazuje na předchozí úspěšnou distribuci filmu Hora, opřenou o marketingové propojení s 

horolezcem Radkem Jarošem. Stejná režisérka a stejný tým teď přichází s podobnou vizuálně-enviromentální 

poemou a Asociace českých filmových klubů s podobnou marketingovou a distribuční strategií. Ta spočívá ve 

velmi minimalistické kampani a výrazném PR, ke kterému bude využita i premiéra na Letní filmové škole. Nejvyšší 

položkou rozpočtu je tak minimální garance. Předpokládané využití projektu pro školní projekce, na které se AČFK 

specializuje, není zahrnuto ani ve strategii, ani v rozpočtu. Film bude prvním projektem, který uvede novou VOD 

platformu, a lze tedy předpokládat, že další reklama bude provázet i spuštění nového projektu. Rada se rozhodla 

projekt podpořit v plné požadované výši i s ohledem na filmové kvality.  

5246/2022 

BONTONFILM a.s. 

Banger 

Projekt druhého filmu režiséra Adama Sedláka cílí v kinech na 70 tis. diváků. Jedná se o přímočarý film, který se 

dotýká ostrých a kontroverzních témat, jako jsou drogy a násilí. V kontextu současného českého filmu je tento 

snímek unikátní a může výrazně oslovit zvolenou cílovou skupinu. Marketingové elementy jako hudba a obsazení 

hlavních rolích jsou funkční a kampaň odpovídá cílení na odhadovaný počet diváků. Rozpočet projektu se 

rozchází s údaji ve smlouvě, kde jsou distribuční náklady omezené na 1 mil. Kč a to i v případě, že odečteme 

minimální garanci, která je součástí rozpočtu. Rada se rozhodla projekt podpořit, avšak částkou odpovídající 

standardní české distribuce dle výzvy, kam se i žadatel zařadil.  
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5235/2022 

krutón z.s. 

FEINKOŠT 2022 

Projekt kombinující výběr českých a německých krátkých filmů se o podporu distribuce uchází pravidelně. I letos 

jsou ve výběru zajímavé autorské dokumentární filmy, i letos se plánují projekce na netradičních místech v ČR i v 

Německu. Projekt částečně finančně zajišťuje německý partner. Z žádosti nebylo příliš patrné, jak budou fungovat 

speciální projekce některých samostatných filmů. Část problematických míst žádosti však žadatel vysvětlil 

v doplnění. Rada se rozhodla projekt podpořit i s ohledem na to, že přináší diverzitu do distribuce. Vnímá však 

jeho okrajový dosah, a proto byla podpora udělena ve snížené výši.  

5240/2022 

Gnomon Production s.r.o. 

Let viny 

Projekt distribuce debutu režisérky Terezy Tary předkládá brněnská producentská a distribuční společnost 

Gnomon. Otevřený dokument o osobních tématech režisérky uvažuje žadatel prezentovat spolu s diskusemi s 

odborníky, kteří ve filmu vystupují anebo se na jeho vzniku podíleli. Vedle toho se film chystá nabídnout i kinařům. 

V realizačním týmu jsou uvedeni režisérka a producenti filmu, přitom v rozpočtu figurují částky za PR, 

programování a další specifické služby, které zřejmě nebudou realizovat sami producenti. Reklama se soustředí 

pouze na online a žadatel počítá s výnosy z projekcí, VOD releasu na platformě DaFilms a prodeje televizních 

práv. Rada se rozhodla projekt podpořit sníženou částkou z důvodu, že je dle ní jednak sporný společenský přínos 

snímku, pracujícího mj. i s esoterickými tématy, a jednak je žádost málo konkrétní u praktické části distribuce.  


