
 
 

Strana 1 
 
 

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. 

 
5723/2023 

Asociace českých filmových klubů, z. s. 

Distribuce filmu Velká svoboda 

Cenami ověnčené vězeňské drama s gay tématikou představuje tradičně a poctivě vystavěný příběh vycházející z 

historických souvislostí kriminalizace homosexuality v Německu. Síla tohoto nenápadného snímku tkví také v 

subtilních detailech a skvělých hereckých výkonech. Je s podivem, že film v době jeho uvedení na mezinárodní trh 

(2021) byl českou distribucí opomenut. To se rozhodla změnit společnost AČFK, která jej bude uvádět pod svým 

labelem LFŠ uvádí, jelikož jde o diváckého vítěze stejnojmenné akce. Snímek má za sebou již festivalová uvedení 

(LFŠ, Febiofest) a distributor v rámci své distribuční strategie plánuje mimo standardního nasazení v 

jednosálových kinech uskutečnit i eventová představení s účastí režiséra, a to i v regionech. Žadatel si dobře určil 

cílovou skupinu a předpokládanému odhadu návštěvnosti odpovídá distribuční i marketingová strategie. Ta je 

ovšem velmi omezeného rozsahu a vzhledem k rozpočtovému limitu je tak spíše kladen důraz na publicitu. Žádost 

je velmi pečlivě a dobře připravená, splňuje kritéria výzvy. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované 

výši. 

5569/2023 

Artcam Films s.r.o. 

Blízko 

Působivý belgický snímek, něžný a niterný portrét dvou dospívajících chlapců, smělý svou emocionalitou a křehký 

svou empatií, do české distribuce uvede společnost Artcam. Ta jej zařadila mezi své největší realizované projekty 

poslední doby. Předpokládají návštěvnost 7 tisíc diváků, čemuž odpovídá i adekvátně a dobře nastavený 

rozpočet. Žadatel rozložil financování projektu mezi více zdrojů. Zvolená distribuční strategie je realistická, 

rozložena je ale v poměrně vleklém časovém okně 6 měsíců a opírá se především o nasazení v jednosálových 

kinech doplněná dvěma vybranými multiplexy. SVOD platformy počítají až s šestiměsíčním holdbackem, přičemž 

distributor očekává 3 tisíce shlédnutí. Důležitou stránkou strategie jsou festivalové projekce a předpremiéry v 

divácky silných kinech týden před oficiálním uvedením. Marketingové kampaně budou kopírovat úspěšný titul 

žadatele Dívka v plamenech a stěžejním pilířem bude reklama na sociálních sítích ve spolupráci se společností 

Gruvi, která zajistí optimalizované nastavení digitálního marketingu. Vzhledem k tomu, že Artcam chce snímkem 

oslovit širší diváckou obec, výrazně rozšíří i stávají seznam mediálních partnerů a plánuje také outdoor reklamu. 

Rada se rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši. 
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5715/2023 

Artcam Films s.r.o. 

Distribuce dokumentárního filmu More Miko 

Autorský portrét sleduje Jaroslava Miku přes čtyři roky při jeho neúnavné, angažované lidskoprávní činnosti a 

soustavné pomoci druhým, a to jak na rovině osobní i politické, přičemž tento charismatický protagonista ve všech 

těchto oblastech úspěšně boří zažité společenské předsudky. Projekt bude realizovat společnost Artcam, která 

postavila svoji distribuční strategii na eventové formě - projekcích s debatou. Rada tuto volbu hodnotila pozitivně 

s ohledem na samotný obsah a charakter hlavního hrdiny (talentovaný rétor), ale také pro možnost dobře 

konkurovat v nabitému plánu premiér, neboť snímek má spíše povahu televizního autorského dokumentu. To však 

nese zvýšené nároky na precizní nasazení a činnost programisty v konkrétní spolupráci s vybranými kinaři. 

Programaci obohatí o spolupráci s KineDok a festivalem Jeden svět. Výdaje na reklamu jsou velmi nízké a 

distributor spoléhá zejména na publicitu a PR, které budou zajištěny externě najatou zkušenou manažerkou. 

Distribuce tohoto typu snímku bude dle názoru Rady velmi náročná a bude vyžadovat intenzivní péči distributora. 

Rada níže hodnotila kvalitu podané žádosti, jež byla poměrně dost stručná, po rozsáhlé diskusi se však rozhodla 

projekt zejména s ohledem na společenskou důležitost tématu podpořit v plné požadované výši.  

5716/2023 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo 

Rodinný animovaný francouzský film je unikátní tím, že poprvé pracuje s originálními ilustracemi autorů známé 

série Malý Mikuláš. Žadatel zakoupil licenci ve spolupráci s maďarským distributorem, a drží tak práva nejen pro 

ČR a SR, ale i pro Maďarsko. Projekt je skvěle připravený. Kampaň odpovídá cílení a široké distribuci. Jedná se o 

obsah, který diverzifikuje nabídku českých kin a bude mít těžkou konkurenci nejen v lokálních pohádkách, ale i ve 

filmu Avatar, který cílí na rodinné publikum. Rozpočet je adekvátní a obsahuje nejen náklady na dabing, ale i na 

poměrně velkou marketingovou kampaň. Finanční plán počítá s vytěžením licence nejen prostřednictvím 

kinodistribuce, ale i dalšího prodeje například televizních práv. Rada se rozhodla projekt podpořit v plné 

požadované výši. 

5658/2023 

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Ti, kteří tancují ve tmě 

Dokumentární film oceňované režisérky Jany Ševčíkové citlivě a bez zbytečného patosu sleduje život šesti lidí se 

zrakovým handicapem. Film, i díky sugestivní černobílé kameře a vynikajícímu hudebnímu doprovodu autorky 

Moniky Načevy, vnímavě zachycuje hlavní protagonisty v každodenních situacích. Vznikl tak unikátní autorský 

snímek, který má parametry zařadit se k úspěšným českým dokumentárním titulům bodujícím na zahraničních 

festivalech. Nízkorozpočtová distribuce je realizovaná společností Aerofilms a zaměřuje se pouze na jednosálová 

kina, se snahou o co možná nejdelší životnost snímku v kinech, toho chce žadatel docílit tematickým promítáním a 

speciálními projekcemi za účasti režisérky. Projekt však další nasazení nezpřesňuje. Dokument je paradoxně 

svým obsahem divácky přístupný, přesto ale zůstává náročnější povahy pro samotnou distribuci vzhledem k 

žánru, autorskému pojetí a černobílému obrazu. Odhad diváků a počet VOD frekvencí je celkem realistický, stejně 

tak jako nastavený rozpočet a finanční plán. Marketing filmu je s ohledem na omezené výdaje velmi limitován. 

Celkově by propagace mohla mít kreativnější charakter a klást i větší důraz na publicitu. Rada žádost hodnotila 

jako spíše stručnou až generickou, chyběl jí jasnější popis práce s kinaři, či dostatečné využití všech možností 

propagace a PR. Rada se rozhodla projekt podpořit, z výše uvedených důvodů však ve snížené výši. 
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5724/2023 

CLAW AV s.r.o. 

Je nalezena tím, koho hledá 

Distribuce středometrážního portrétu překladatelky Anny Kareninové je distribučním projektem začínající 

producentské společnosti CLAW AV. Žadatelky si uvědomují limity projektu a plánují film nasadit na cílené 

eventové projekce do vybraných kin, site-specific prostor nebo na filmových i hybridních festivalech, což odpovídá 

povaze filmu. V rámci reakce na odborné stanovisko žadatel vysvětlil podrobnosti ohledně online 

propagace.  Rada hodnotila distribuovaný film jako kvalitní, s ohledem na středometrážní stopáž náročný na 

distribuci. Celkově je z jejího pohledu ale projekt velmi malý rozsahem, plánován je pouze poměrně malý počet 

projekcí. Rada se rozhodla projekt podpořit, s ohledem na velikost projektu však ve snížené výši. 

5721/2023 

Mindset Pictures s.r.o. 

KaprKód 

Projekt distribuce celovečerní dokumentární opery KaprKód režisérky Lucie Králové předkládá producentská 

společnost Mindset Pictures. Film, oceněný jako nejlepší český dokument na letošním MFDF Ji.hlava a 

prezentovaný na prestižních mezinárodních festivalech, vstoupil do českých kin na sklonku loňského roku 

prostřednictvím distribuční společnosti Pilot Films. Projekt distribuce staví žadatel na eventových projekcích. 

Obsáhlý popis marketingové a distribuční strategie popisuje především perfektně připravené a efektivní PR 

aktivity, nikoliv však konkrétní detaily placené kampaně, na kterou odkazuje rozpočet. V projektu také chybí 

informace o interním týmu, který bude zajišťovat distribuci (programista, produkční apod.). Nicméně i přes tyto 

detaily se jedná o dobře připravený projekt, který má ambici dostat k divákům v českých kinech a site-specific 

místech mimořádný film, jenž patří k nejvýraznějším autorským dokumentům posledních let. Rada se rozhodla 

projekt podpořit v plné požadované výši. 

5660/2023 

Balkanfilm spol. s r.o. 

Distribuce filmu Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu 

Situační portrét kontroverzní česko-slovenské popové hvězdy Jožo Ráže ze slovenské skupiny Elán. Režisér Jan 

Gogola ml. natočil bytostně autorský film, jehož kvality ocení spíše fanoušci dokumentu, než Jožo Ráže. Projekt 

tedy nepočítá s tím, že by se jeho protagonista na promu jakkoliv podílel. Distributorem a žadatelem je menší 

distribuční společnost Balkanfilm, která se zaměřuje na distribuci filmů z oblasti Balkánu. Projekt cílí na 

jednosálová kina a počítá s uvedením za účasti autora. Film byl dle žadatele již prezentován na několika českých i 

slovenských filmových festivalech. Kampaň je minimalistická. Projekt má potenciál oslovit primárně fanoušky 

autora a autorského dokumentárního filmu a odhad 2 000 diváků je tedy realistický. Rada se rozhodla projekt 

podpořit, s ohledem na velikost projektu a velmi úzkou cílovou skupinu však podporu udělila ve snížené výši.  


