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2023-3-1-2 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. 

S ohledem na situaci, v níž byla předčasně vyčerpána alokace průběžné výzvy určené na podporu distribuce, 

přistoupila Rada Státního fondu kinematografie ke změně Krátkodobé koncepce 2023 navýšením alokace této 

výzvy. Finanční prostředky byly za tímto účelem uvolněny ředitelkou SFKMG díky vráceným prostředkům z 

projektů. 

 

5740/2023 

BONTONFILM a.s. 

Kuciak: Vražda novináře 

Dánský koprodukční dokumentární film rekapitulujícím způsobem zpracovává hrůznou událost z února 2018, která 

otřásla nejen slovenskou společností. Mimořádný film, díky zahraniční pohledu autorů a časovému odstupu, 

přehledně rozplétá složitosti případu a mapuje prohnilost vazeb oligarchie, politiky a justice. Unikátní snímek 

nasadí do kin společnost Bontonfilm. Svou distribuční strategii realizuje především v jednosálových kinech s 

maximální marketingovou podporou určenou pro kinaře (rozšířené promo materiály). Žadatel předložil dobře 

připravenou žádost s vyváženým rozpočtem. Finanční plán kalkuluje s vysokým výnosem především z prodeje 

zahraničních práv na Slovensko. Vzhledem k náročnosti titulu však bude muset vynaložit značné úsilí, aby naplnil 

očekávanou návštěvnost 12 000 diváků. Ty se pokusí oslovit především propracovanou komunikací, reklamou na 

sociálních sítích a speciálními besedami s autory filmu, zejména jde o spolupráci s hlavní protagonistkou, českou 

investigativní novinářkou Pavlou Holcovou. Spolupráce s mediálními partnery bude probíhat na redakční bázi. 

Záměr dostat co nejvíce diváků do kin je podpořen nezkráceným časovým oknem uvedení na VOD platformách i 

proklamací, že film bude k vidění pouze v kinech. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši i 

s ohledem na společenskou závažnost filmu.  

5733/2023 

Cinemart a.s. 

Služka 

Projekt distribuce majoritně slovenského filmu Služka, který je adaptací novely Hany Lasicové a který režírovala 

autorka diváckých hitů Únos a Sviňa režisérka Mariana Čengelová-Solčanská. Překvapivě subtilní drama je 

výrazným pokusem o aktuální film s historickým pozadím, který ovšem otevírá současné problémy a nahlíží dobu, 

kterou zobrazuje často z jiných, než jen vyprávěcích perspektiv. Žadatel připravil odpovídající mix marketingových 

nástrojů, kde je dle názoru Rady dílčím nedostatkem nižší investice do printové reklamy. Zároveň by oděnila lépe 

popsanou strategii online reklamy i s ohledem na poměrně vysokou částku v rozpočtu. Celkově však Rada projekt 

považuje za kvalitní, naplňující cíle výzvy. Rozhodla se jej proto podpořit v plné požadované výši.  
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5735/2023 

Cinemart a.s. 

Invalida 

Slovenská černá komedie režiséra Jonáše Karáska má dle žadatele potenciál oslovit okolo 5 000 českých diváků. 

Tomu odpovídá i minimalistická, dobře nastavená marketingová kampaň. Rada vnímá, že prosadit se s filmem u 

cílové skupiny bude velmi náročné. Rada však hodnotila projekt jako kvalitní mainstream. Vnímala zároveň 

pozitivní kritické ohlasy i úspěch, jaký má snímek na Slovensku. Rada se rozhodla projekt podpořit, protože věří, 

že obohatí aktuální nabídku v kinech.  

5734/2023 

Kuli Film s.r.o. 

á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN 

Debutující Jan Bušta svým provokativním filmem servíruje působivý experimentální smeč do českých kin. Náročný 

artový film s jasným autorským rukopisem rekonstruuje dokumentárním způsobem děsivý případ, největší 

masovou vraždu v moderních dějinách lidstva. Těžko uchopitelný snímek je nápaditý svou formou, dokáže 

zprostředkovat originální zážitek, přičemž manipulativní hrou s divákem umí vzbudit silně nepříjemné pocity. 

Distribuce bude realizována společností Kuli Film, a to přímo osobou Radima Procházky, který je ale i zároveň 

producentem filmu. Distribuční strategie musí být vedena s ohledem na typ filmu velmi specificky a precizně, s 

důrazem na cílené eventové projekce a silné propojení s PR. Bohužel předložená žádost tyto požadavky 

zpracovává velmi vágně a lze se domnívat, že potenciál filmu nebude nezkušeným distributorem naplněn. V 

kontextu ostatních předložených žádostí jsou marketingová i distribuční strategie nastaveny velmi slabě. Rada se 

rozhodla projekt podpořit zejména s ohledem na originalitu filmu a jeho výjimečnost v distribuční nabídce. 

S ohledem na výše zmíněné nedostatky však podporu udělila ve snížené výši.  


