
 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE 

PRÁT 

Evidenční číslo projektu 2968 

Název žadatele CINEART TV PRAGUE 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 17/05/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá projekt Kinodistribuce českého filmu Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, která následně 

přejde do VOD a TV distribuce. Jedná se o dokumentární životopisný film, renomované režisérky Olgy 

Sommerové, který obsahuje velké množství archivních podkladů. Producent usiluje o selekci na festival 

KVIFF, což může velmi dobře doprovodit film na cestě k divákovi. 

 

Ačkoli projekt má distributora, o podporu na distribuci žádá jeho producent. Tato volba není v projektu 

okomentována. Distribuce plánovaná na podzim tohoto roku (26/09/2019).  

Projekt je bytostně český, věnuje se velmi známé osobnosti umělce Jiřího Suchého, má pro českou 

společnost význam z několika úhlů pohledu. Na pozadí života tohoto umělce se odehrávají dějinné změny 

tehdejšího Československa, Suchý vypovídá a svědčí o transformacích, kterými naše společnost prošla a 

valorizuje českou tvorbu druhé poloviny minulého století.  

 

Lze konstatovat, že jeho uvedení do českých kin je žádoucí, přispěje k rozšíření kulturní rozmanitosti a 

nabídky na distribučním trhu. 

  

Po formální stránce je žádost dobře zpracována a přináší relevantní informace. Distribuční a marketingová 

strategie jsou podány producentem, přes některé menší nedostatky rámcově odpovídají profilu plánované 

distribuce.  

 

Cílové skupiny jsou uvedeny a popsány, žadatel představuje komunikační plán. Počet kopií je upřesněn, 

v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu vyjít vstříc různě vybaveným kinům. Odhadovaný počet 

diváků je realistický. 

 

Žádost je oprávněná, odpovídá kritériím dotačního okruhu a vesměs poskytuje ucelené informace, které si 

neodporují a přinášejí dostatečnou prezentaci plánované aktivity. 

 

Tuto žádost doporučuji k přijetí i vzhledem k faktu, že film byl podpořen ve stádiu produkce.  

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek přináší divákovi výhradně českou tématiku. Sleduje životní osudy umělce, jehož 

tvorba téměř zlidověla, ale mladší generace jej možná znát už nemusejí. Film vypovídá také o vlivu 

Suchého na poválečně kulturní i politické dění v naší zemi. 

 

Žadatel – producent - má představu o cílovém publiku a práci s ním, zaměřuje se však spíše na pamětníky 

a dospělé. Deklarovaný potenciál propagace napříč generacemi není příliš rozvinut a zde by měl projevit 

zkušenosti distributor.  

 

Projekt naplňuje kulturní funkci, nelze však říct, že by přinášel zvláštní inovace. Navrhovaná distribuční 

strategie v projektu je odpovídající a má předpoklady být funkční. 

 

Žadatel zvolil jak tradiční formu Kinodistribuce, tak i distribuci VOD a TV, což je v současné době 

nezbytným modelem pro distribuci kvalitních filmů. Z tohoto hlediska lze považovat projekt za dobrý, 

s přiměřeným potenciálem dopadu na cílové skupiny. Odhad návštěvnosti je podložen výsledky 

předchozích projektů a pro tento typ filmů realistický.  

Projekt dobře naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přesto, že jako žadatel figuruje producent Cineart Tv Prague, je prezentována také distribuční společnost 

filmu Cinemart.  

Obšírně je prezentována tvorba Jiřího Suchého. 

Je tedy představen jak tvůrčí tým filmu a produkce, tak distribuční společnost jako taková, ale ne členové 

jejího týmu a jejich kompetence v oblasti distribuce.  

 

Oba subjekty patří jednoznačně k tradičním českým zkušeným profesionálům v rámci českého filmového 

prostoru, a jejich praxe v produkci a v distribuci je solidní, s důrazem na lokální tvůrce. 

Distributor Cinemart pak má v portfoliu také smlouvy o zastoupení amerických silných studii, jeho orientace 

na diváckém trhu je tedy dostatečně profesionální, aby filmu poskytla kvalitní distribuci.  

 

Kvůli absenci CV realizačního týmu, však nelze posoudit, zdali je tento způsobilý na plnohodnotné 

provedení připravovaného projektu a k oslovení širokého okruhu diváků. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Prezentovaný titul zastupuje současnou českou životopisnou dokumentární kinematografii. Osobnosti, 

jakou Jiří Suchý je, jsou v české distribuci ojedinělé a zaslouží si zviditelnění celoživotního přínosu.  

Je třeba film divákům zpřístupnit, protože rozšiřuje kulturní horizont má edukativní význam.  

Hlavní smysl tohoto počinu spočívá tedy v diversifikaci distribuční nabídky a kultivaci diváka.  

Co se týká přínosu pro evropskou kinematografii za hranicemi ČR, je málo pravděpodobné, že by se takto 

zpracovaná specifická česká tématika mohla ujmou jinde, než na slovenském trhu. 

Z hlediska obsahu a formy je projekt lze tento ohodnotit jako dostatečně kvalitní, aby byla jeho podpora 

odůvodněna. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Po formální stránce je žádost dostatečně prezentována, obsahuje požadované informace, jakož i popis, a 

explikaci jak bude pracováno s cílovými skupinami, jak bude postupováno při propagaci, a je celkově 

srozumitelná. 

Uvedené cílové skupiny, jakož i plánovaná marketingová strategie jsou přijatelné k danému projektu, ale 

mohly by více rozvinout práci s mladým divákem a s žáky. Projekt neobsahuje rozpory ani protichůdné 

informace. 

Obsah žádosti ji vcelku umožňují správně posoudit. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet není okomentován, proto překvapí, že žadatel do něj nezapočítal položky jako například osobní 

náklady. Vysvětlení chybí také u položky VPF, ve výši 48 tisíc KČ. 

Jinak se zdá projekt dobře zajištěn, náklady jsou přiměřené a odpovídají standartu při podobných 

distribucích.  

Projekt je uspokojivý jak po dramaturgické, tak po realizační stránce a nic nenasvědčuje tomu, že by 

prezentoval rizika. 

Žadatel nedisponuje vícezdrojovým financováním, ale některé položky jsou pokryty bratrově. 

Finanční plán počítá s vlastním finančním a věcným vkladem ve výši 50%.  Podíl veřejné podpory je 50%.  

Žádost obsahuje dále ohodnocení výnosů, včetně kinodistribuce v zahraničí – bez uvedení vysvětlení 

(30 000 KČ - Česká centra, která však nemají v zahraničí statut distributora).  

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram je podrobně sdělen, a jsou adekvátní pro tento typ akce. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je překládán producentem, nikoli distributorem samotným, a není jisté, kdo se svou zkušenosti na 

tvorbě strategie se svými zkušenostmi podílel. Popis projektu dává dobrou představu o jeho realizaci. 

Marketingová strategie je propracována, zahrnuje především účast na prestižním festivalu, využívá také 

sociálních sítí a vybraných médií, obvykle konzumovaných cílovou skupinou typickou pro distributora. 

V projektu není detailnější distribuční plán, co se týká mest a výběr kin, zbytek je v této fázi projektu popsán 

jen rámcově. 

Hlavní cílové skupiny jsou popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní. Na další cílové skupiny 

nebyl příliš ve strategii brán zvláštní zřetel. Harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z hlediska kreditu a dosavadní činnosti žadatele ho lze kvalifikovat jako profesionálního a zkušeného 

v oblasti produkce.  

Pro distribuci byla zvolena distribuční společnost Cinemart, jejíž prezentace a smlouva jsou součástí 

žádosti. Jeji dobrá kvalifikovanost v oboru je garancí dobré šance pro tento projekt získat maximální 

pozornost u publika. 

 

Žadatel je znám kontinuálně s identitou producenta českých filmů. Také tento projekt se zapisuje do 

dlouholeté koncepce práce pro český trh, který má zájem udržet lokální tvorbu na dobré úrovni a na dosah 

běžného diváka. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu PAVAROTTI 

Evidenční číslo projektu 2970/2019 

Název žadatele BONTONFILM a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy                                Milica Pechánková 

Datum vyhotovení                                 22. května 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Celovečerní dokument o Lucianu Pavarottim, jedné z největších operních hvězd, jejíž sláva byla do značné 

míry srovnatelná s popularitou popových ikon, bude nepochybně zpestřením programu českých kin a své 

publikum  jistě najde i v distribuci mimo kina, tedy na VOD platformách., DVD a BD 

 

Pavarotti byl a stále je pojmem. V okamžiku, kdy zdomácněl na operních jevištích a stal se sólistou 

světových operních scén, vydal se i tam, kam si jeho kolegové až dosud netroufali vstoupit. Do sportovních 

arén, kde zněla rocková hudba, i  na fotbalová hřiště. Pěvecké partnerství nevyhledával zdaleka jen mezi  

kolegyněmi  a kolegy z operních domů. Uměl ocenit hudební mistrovství bez ohledu na hudební žánr. Byl 

jedinečným a nezaměnitelným interpretem repertoáru, který přesahoval hranice klasické opery a právě tím 

se stal jejím nejpřesvědčivějším propagátorem. Konečně Luchiano Pavarotti sám prohlásil – a ve filmu je to 

zachyceno - že chce být mj. připomínám jako muž, který přivedl operu k lidem. To se mu beze zbytku 

podařilo. 

 

Na Pavarottiho zdaleka nechodilo jen opery milovné publikum. Měl obrovské charisma, věčný úsměv a dar 

podmanit si publikum v nejširším generačním i sociálním spektru. Svým mistrovstvím rozdával nejen radost,  

ale jeho prostřednictvím dokázal pomáhat potřebným se samozřejmostí až dojemnou. A tak věřím, že na 

dokument o Pavarottim budou chodit i čeští filmoví diváci, protože film renomovaného  Rona Howarda 

dokázal postihnout snad  všechny stránky této mimořádné umělecké osobnosti i mimořádného člověka.  

 

Předložená žádost  přehledně, komplexně a realisticky rekapituluje distribuční potenciál filmu z hlediska 

přípravy pro uvedení  i z hlediska  finančního a požadavek na příspěvek Fondu je  zcela přiměřený .  Proto 

bez zaváhání doporučuji vyhovět. 

 

 

-  

,20%)Udělení podpory Doporučuji /) 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Film Pavarotti  nesporně naplňuje třetí cíl  výzvy 2019-3-1-2  a tím je podpora zahraničních 

kinematografických děl v distribuční nabídce. Lze sice namítnout, že o britsko-americké filmy není v naší 

distribuci nouze, ale jeho půvab spočívá v jeho jinakosti. Je to zdařilý dokument, který prostřednictvím 

pečlivě vyhledaných archivních materiálů a osobitých výpovědí Pavarottiho blízkých, ale i  kolegů a přátel, 

zdaleka nejen ze světa opery, do značné míry v chronologickém sledu rekapituluje cestu někdejšího 

pekařského učně na operní Olymp. Připomene mezníky jeho kariéry i osobního života  včetně posledního 

rozloučení, které se proměnilo v celonárodní tryznu s poctami, jaké přísluší jen těm velkým.  

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Osobně nemám nejmenší pochybnost o tom, že film oscarového režiséra Rona Howarda je zpestřením naší 

distribuční nabídky, a to jak v kinech, tak i mimo ně. Nabízí zajímavý, osobitý a strhující životní příběh  

v žánru střihového dokumentu, který divákovi poskytne portrét výjimečné osobnosti, zdaleka nejen z té 

„fotogeničtější strany“. 

Pavarotti – tenor světového jména - je v jeho režijní interpretaci není superstar, ale hlavně  člověk, který měl 

nejen mimořádný talent, ale i charisma, smysl pro humor, schopnost být a pomáhat  tam, kde bylo  třeba. 

Konečně, kdo se kromě něj může pochlubit skutečností, že jeho koncertu v lijáku naslouchala i  

nepůvabnější z princezen – Lady Diana. 

Takových zajímavých, často neznámých momentů a sdělení je ve filmu celá řada a z materiálu je zřejmé, 

že distributor tentokrát  skutečně pečlivě promýšlí, jak  zaujmout co možná nejširší cílovou skupinu, o čemž  

svědčí i její  definice v předkládaném materiálu. Z něj je tentokrát  patrné, že společnost Bonton hledá různé 

způsoby a varianty, jak upozornit na chystaný film a jak co nejzřetelněji oslovit „své“ publikum a přivést ho 

do kina. Protože návštěvnost v kinech bude mít následně dopad i na další formy distribuce.  

Lze konstatovat, že zvolená distribuční strategie a propracovaná marketingová strategie (včetně např. 

zamýšlené spolupráce mj. s HAMU apod.)  je funkční, předpokládá poměrně rozsáhlou a specifickou práci 

s publikem, posiluje diverzitu distribuční nabídky, naplňuje kulturní, vzdělávací a nesporně i výchovnou 

funkci. 

Luciano Pavarotti uměl nabídnout a dát svému publiku a lidem obecně mnohem víc, než jen silný umělecký 

zážitek. I proto není zapomenut. 

 

 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm ve své současné podobě je i renomovaným distributorem filmů a má všechny předpoklady  

realizovat záměry a plány,  uvedené v předloženém materiálu 

 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Je samozřejmě zajímavé, že tak rozsáhlý dokument o italském operním pěvci vznikl v anglo-americké 

koprodukci. Možná právě proto není a priori adorací, ale uceleným filmovým portrétem, jemuž neuškodí 

čas. Film Pavarotti se bude zcela jistě (přinejmenším prostřednictvím televizních obrazovek či 

specifických distribučních kanálů) i  k českým   divákům vracet , protože zachytil podstatu Pavarottiho 

umění, lidských kvalit a do jisté míry i jeho slabostí. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je přehledná, přílohy srozumitelné, přehledně členěné a jasné, což chválím.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní,  finanční plán realistický a vzhledem k výši rozpočtu je přiměřená i 

částka, požadovaná  od Fondu kinematografie (29.20%). 

 

 Vysvětlení by si  ale zasloužila skutečnost, co je v kompetenci PR managera  (01-11 viz. rozpočet) a 

marketingového managera  ((06-04 viz. rozpočet), respektive v čem jsou tyto pozice tak odlišné. Součet 

jejich paušální honorářů, které u každého činí 50.000,- Kč, což je v rámci předloženého rozpočtu nejvyšší 

položka, tvoří vsvém  součtu  bezmála 20% celkového distribučního  rozpočtu a jsou to celé dvě třetiny 

požadované částky od Fondu. 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Žádost má dobře  zpracovanou jak distribuční tak i marketingovou strategii včetně placené a neplacené 

publicity, mediálních partnerů, i případných projekcí, které by zvýšily MOW. 

Reálný je i harmonogram příprav a vlastního uvedení s datem premiéry bezprostředně po MFF 

v Karlových Varech, neboť tam má film Rona Howard reálnou a šanci být zařazen do některého 

z nesoutěžních programových bloků. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V podílu na českém distribučním trhu má společnost  Bontonfilm  šestou příčku, což je nesporně kvalitní 

umístění svědčící o nezpochybnitelném kreditu této firmy. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu První akční hrdina 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 31.5.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Krátkometrážní profesionální debut amatérského filmaře Jana Haluzy je svižná, nápaditá žánrová hra a 

je dobře, že Fond jeho vznik podpořil. Jeho uvedení do kin jako dvojprogram krátkometrážních filmů, 

které jen stěží naplní délku celovečerní projekce, přináší ale specifická rizika. Ačkoli jsem spíš 

skeptický k výsledku tohoto konkrétního distribučního pokusu, v zásadě se domnívám, že Fond by 

takové projekty se zvýšeným rizikem podpořit měl. Považuji za možné, že se podaří k projektu 

přitáhnout mladé cinefilní publikum (i když sotva v počtech diváků, které projekt předpokládá). To, že 

projekt směřuje primárně k letním kinům, nikoli ke kinům „artovým“ profilem, ukazuje jeho obtížné 

definování: směřuje především na Mádlovy fanoušky, nebo na cinefily? Na letní, nebo artová kina? 

Projekt se tváří, že chce oslovit obě skupiny – ale pokud to snad platí pro Haluzův film, pro následující 

střihový pořad už sotva. Ukázka scénáře opět nedává jasnější rozřešení: půjde o sice zábavnou a 

srozumitelnou, ale současně cinefilní analýzu filmových postupů, jak naznačuje vstup ukázkou 

poskočného střihu? Nebo spíš o „zábavný“ (banální) komentář ke spíš nahodile vybraným ukázkám, 

jak naznačují další ukázky? (Druhá varianta dle mého nebude fungovat na žádné ze dvou publik).  

Bez znalosti doprovodného střihového filmu nelze projekt zodpovědně posoudit. V situaci, kdy jsem 

nucen i při neúplné žádosti se rozhodnout, zda projekt podpořit, volím variantu „ano“. Podpořit, ale ve 

výrazně snížené výši, kdy Fond rizikovost projektu sníží, ale nezbaví zcela rizika ani distributora – 

zvlášť, když se jedná o silnou společnost a kdy projekt předpokládá poměrně výraznou investici do 

propagace. 

Projekt může otestovat přijatelnost využití krátkometrážního formátu pro kinaře a pro diváky. Současně 

je ale projekt natolik specifický, že výsledky nebude možné příliš zobecňovat.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Při hodnocení projektu považuji za nutné oddělit posouzení potenciálu projektu v hypoteticky plně 

dotažení podobě od projektu ve verzi, v níž je předkládán. Krátkometrážní profesionální debut 

amatérského filmaře Jana Haluzy je svižná, nápaditá žánrová hra a je dobře, že Fond jeho vznik 

podpořil. Jeho uvedení do kin jako dvojprogram krátkometrážních filmů, které jen stěží naplní délku 

celovečerní projekce, přináší nová rizika. Ačkoli jsem spíš skeptický k výsledku tohoto konkrétního 

distribučního pokusu, v zásadě se domnívám, že Fond by takové projekty se zvýšeným rizikem podpořit 

měl. Považuji za možné, že se podaří k projektu přitáhnout mladé cinefilní publikum (i když sotva 

v počtech diváků, které projekt předpokládá). To, že projekt směřuje primárně k letním kinům, nikoli ke 

kinům „artovým“ profilem, ukazuje jeho obtížné definování: směřuje především na Mádlovy fanoušky, 

nebo na cinefily? Na letní, nebo artová kina? Projekt se tváří, že chce oslovit obě skupiny – ale pokud to 

snad platí pro Haluzův film, pro následující střihový pořad už sotva. Ukázka scénáře opět nedává jasnější 

rozřešení: půjde o sice zábavnou a srozumitelnou, ale současně cinefilní analýzu filmových postupů, jak 

naznačuje vstup ukázkou poskočného střihu? Nebo spíš o „zábavný“ (banální) komentář ke spíš nahodile 

vybraným ukázkám, jak naznačují další ukázky? (Druhá varianta dle mého nebude fungovat na žádné ze 

dvou publik).  

A tady nastává hlavní úskalí hodnocení projektu: bez znalosti doprovodného střihového filmu nelze 

projekt zodpovědně posoudit. K tomu přistupují další problémy - text projektu se výrazně rozchází 

s vyzněním doprovodného textu a explikace není přesvědčivá (projekt velmi nepřesvědčivě tvrdí, že 

půjde o prezentaci jakési skryté tradice akčního filmu, scénář smysluplněji mluví o tradici české parodie). 

A jak už jsem naznačil výše, projekt nereflektuje nesoulad v oslovování dvou jen velmi málo se 

překrývajících publik (rozptýlené diváctví teenagerů v letních kinech vs. cinefilní diváctví v artových 

kinech). K tomu pak přistupuje neadekvátní charakteristika projektu jako kulturně náročného díla – a 

tomu odpovídající přemrštěně vysoká žádost o podporu (podrobněji viz níže).  

V situaci, kdy jsem nucen i při neúplné žádosti se rozhodnout, zda projekt podpořit, volím variantu ANO. 

Podpořit, ale ve výrazně snížené výši, kdy Fond rizikovost projektu sníží, ale nezbaví zcela rizika ani 

distributora – zvlášť, když se jedná o silnou společnost a kdy projekt předpokládá poměrně výraznou 

investici do propagace. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− dostatečné 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt může otestovat přijatelnost využití krátkometrážního formátu pro kinaře a pro diváky. Současně je 

ale projekt natolik specifický, že výsledky nebude možné příliš zobecňovat. Distributorem naznačená 

možnost testování projektu na Slovensku a v Rumunsku není závazná, kromě toho popularita hlavních 

představitelů je omezená na domácí publikum a bude ve výsledcích filmu zřejmě hrát důležitou roli. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Žádost neobsahuje plánovaný střihový film, ukázka scénáře neposkytuje dostatek informací.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet žádá více než 50% podpory z veřejných zdrojů a zdůvodňuje to nárokováním pozice „kulturně 

náročného díla/projektu“. To není obhajitelné tvrzení. Rizikovost projektu neznamená ještě automaticky 

kulturní náročnost – když vyjdeme z definice ve statutu SFK, nejedná se o experimentální dílo 

(experimentování s uváděním neobvyklého formátu ještě kulturní hodnotu nevytváří), ani o dílo 

mimořádně umělecky nebo technicky náročné. To je jeden z důvodů, proč nepovažuji za možné podpořit 

projekt v plné výši. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Neujasněná – viz komentář výše. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− vysoký 
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Expertní analýza 
 

Název projektu První akční hrdina 

Evidenční číslo projektu 2972/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 28. 5. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt distribuce filmu První akční hrdina je poměrně komplikovaným a „rozpolceným“ případem. Samotný 

snímek Jana Haluzy si zaslouží uvedení v kinech, neboť se jedná o inteligentní meta-akční film, tedy dílo, 

které je v tuzemské distribuční nabídce naprosto výjimečné.  

 

Zásadním problémem je však stopáž filmu, který je pro distribuci velkou výzvou. Žadatel postupuje logicky, 

když navrhuje spojit v rámci distribuce Prvního akčního hrdinu s doplňujícím dokumentem, který bude 

tématizovat dějiny akčních scén v rámci české kinematografie a zásadním způsobem tak rozšíří kontext 

hlavního hraného středometrážního filmu. Klíčovým nedostatkem však je, že v době podání žádosti není 

dokument hotový – jedinými materiály, které žadatel prezentuje, jsou doplňující filmové ukázky a několik 

stran scénáře. Neexistence finální verze dokumentu se pak prolíná celou žádostí a ovlivňuje nedostatečně 

propracovanou distribuční a marketingovou strategii, nejasné položky v rozpočtu apod.  

 

Z důvodu neexistence finální verze dokumentu je ve své podstatě nemožné posoudit žádost, a tím pádem je 

nemožné jí doporučit k udělení podpory. V tuto chvíli tedy žádost k udělení podpory nedoporučuji s tím, že 

když bude předložena znovu včetně kvalitního dokumentu bude logické jí k podpoře doporučit.   

Udělení podpory Nedoporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 



 

 

Strana 2 

 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Samotný film První akční hrdina disponuje nesporným potenciálem zaujmout na festivalovém i distribučním 

okruhu, neboť reprezentuje jeden z tradičních žánrů světového filmu, který je však v českém kontextu 

prezentován velmi sporadicky. Nejedná se pouze o akční film, ale o „film o akčním filmu“, jenž dovedně 

analyzuje specifika daného žánru a organicky je zapojuje do svého vlastního příběhu.   

 

Zásadní problém ovšem spočívá ve stopáži filmu (30 minut), která je specifická a z distribučního hlediska 

velmi problematická. Film se nedá distribuovat separátně, a zároveň je příliš dlouhý i jako předfilm. Žadatel 

proto zvolil logickou cestu doplnění filmu o explikující dokument, což je relevantní přístup využívaný i 

v rámci distribuce světových filmů (viz. Méliesova čtrnáctiminutová Cesta na Měsíc distribuovaná společně 

s dokumentem Serge Bromberga Podivuhodná cesta). Zásadním nedostatkem prezentované žádosti je 

neexistence finální verze dokumentu (žadatel předkládá pouze odkaz na soubor ukázek z českých filmů, 

které budou v dokumentu využity, což však neříká nic o finální podobě dokumentu).  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel v dodaných materiálech představuje v rámci detailního životopisu pouze „hlavního člena 

realizačního týmu“, ředitele distribuce Ondřeje Kulhánka. V rámci Prezentace distribuční společnosti jsou 

pak zmíněni členové představenstva společnosti. V dalším dokumentu jsou krátce představeni režisér a 

producent, což však v rámci okruhu distribuce není relevantní, protože tyto osoby netvoří distribuční tým 

daného filmu. Kompletní realizační tým včetně obsazení jednotlivých pozic a kompetencí tak není 

v žádosti podrobně představen. Z dodaných materiálů proto není zřejmé, která osoba v rámci plánované 

distribuce za co zodpovídá, a tudíž nelze odpovědět na otázku zda je složení tvůrčího týmu odpovídající 

a dostatečné k úspěšné realizaci projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Samotný film První akční hrdina je pro současnou českou kinematografii přínosem, neboť se jedná o 

ojedinělý pokus o inteligentní akční film. Film je precizně režírovaný, může se pochlubit hvězdným 

hereckým obsazením a akční scény působí věrohodně a profesionálně. Jeho největší hodnota však spočívá 

v reflexi žánru jako takového prostřednictvím inteligentního konceptu filmu ve filmu, kdy deus ex machina 

postavy režiséra a technika přímo ovládají hrdiny filmu, a tím analyzují a relativizují akční žánr jako takový. 

Kvalita a zajímavost filmu jsou natolik vysoké, že případnou podporu lze vnímat jako odůvodněnou, již 

několikrát zmíněným základním problémem je však stopáž filmu, nevhodná pro distribuci.     

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována v souladu s požadavky, všechny obsažené texty jsou srozumitelné a neobsahují 

rozpory ani protichůdné informace. Distribuční a marketingová strategie nejsou na standartní úrovni 

žadatele Bontonfilmu, ostatní povinné formuláře a přílohy obsahují přesně ty informace, které jsou 

relevantní a důležité pro správné posouzení žádosti. Drobnou výtkou je nedostatečné představení 

realizačního týmu české distribuce filmu První akční hrdina, neboť žádost obsahuje pouze životopis ředitele 

distribuce a medailony režiséra s producentem. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet projektu je transparentní a neobsahuje nepřiměřené částky. Jednotlivé položky jsou uvedeny 

v logické nákladové výši a žádná z nich zásadním způsobem nepřekračuje distribuční úzus. Problémem, 

který se prolíná celou žádostí je neexistence doplňujícího dokumentu – tím pádem nevíme, jak bude celý 

finální projekt, sestávající ze středometrážního filmu a dokumentu, nazván, jak bude propagován apod. 

S dokumentem se pojí také problematické položky rozpočtu (které jsou v komentáři k rozpočtu odbyty 

jednou větou) – těmi jsou částky za licence k filmovým ukázkám a za výrobo dokumentu v součtu 

přesahující částku 200 000 Kč. Tato částka je dostatečně vysoká na to, aby bylo relevantní se ptát, jaká 

bude finální podoba dokumentu a zda bude tato vysoká částka investována správně. Bez finálního 

dokumentu nelze posoudit relevanci celkové výše rozpočtu, realističnost finančního plánu ani výši 

požadované podpory ze strany SFK.   

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie k tomuto projektu je koncipována jiným způsobem než v rámci jiných projektů žadatele 

(které jsou vypracovány podle podobné, velmi precizní šablony). Důvodem je zřejmě odlišný charakter 

distribučního projektu. V tomto případě je prezentovaná distribuční strategie poměrně povrchní a obsahuje 

řadu nejednoznačných informací – nedovídáme se například kdo je Ondřej Šír, se kterým byl připravován 

projekt na distribuci tohoto krátkometrážního titulu apod. Dále strategie obsahuje i bezobsažné věty typu 

„věříme, že se nám tak podaří ukázat, jak to je skutečnosti je“. Idea distribuovat půlhodinový film společně 

s dokumentem vysvětlujícím jeho širší kontext je správná, problém je, že doplňující dokument zatím 

neexistuje, a tudíž nelze posoudit, zda bude pro kontext Prvního akčního hrdiny a jeho distribuci přínosem. 

Z hlediska konkrétních distribučních aktivit jsou zmíněna pouze letní kina, což je pro jakoukoliv představu o 

realizaci projektu nedostačující. Distribuční strategie není dostatečně propracovaná.  

 

Marketingová strategie je popsána také velmi elementárním způsobem a s minimem detailů (jak konkrétně 

bude probíhat guerilla projekce na MFF KV? Proč je zmíněn film A bude hůř když se jedná o stopáží i 

povahou o naprosto jiný projekt?). Marketingová kampaň je v základu specifikovaná prostřednictvím 

jednotlivých položek, ale opět chybí nějaký obecnější a hlubší odstavec o povaze kampaně, jejich 

východiscích a cílech. Popis cílových skupin je vyloženě odfláknutý – přitom projekt nabízí naprosto 

specifický obsah, v jehož rámci se da přesně analyzovat a popsat hned několik primárních i sekundárních 

cílových skupin.  

 

Zvládnutelnost časového harmonogramu závisí především na dokončení podpůrného dokumentu. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm je jednou z největších, nejtradičnějších a nejzásadnějších českých distribučních společností, 

která má dlouholeté zkušenosti s distribucí všech druhů filmů. Je nesporné, že žadatel disponuje všemi 

prostředky nezbytnými pro bezproblémové zajištění distribuce daného filmu – disponuje dostatečně širokým 

a zkušeným týmem, má kontakty na všechny kina v České republice, je schopen vypracovat adekvátní 

nabídku k filmu, vybavit materiály k filmu apod. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Hodinářův učeň 

Evidenční číslo projektu 3024/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 11.6.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Pro natočení pohádky Hodinářův učeň spolupracovala režisérka Jitka Rudolfová s osvědčeným týmem jak 
hereckým Jana Plodková (hrála již v režisérčině filmu Rozkoš nebo v seriálu Single Lady) a herci Dejvického 
Divadla tak filmových profesí Ferdinand Mazurek – kamera, Jakub Hejna střih. Film je výpravná vkusně 
napsaná a zrežírovaná pohádka pro celou rodinu. Základní motivy pohádek boje dobra se zlem jsou 
v kulisách lakomého a hamižného hodináře, který se ze ziskuchtivých důvodů ujme sirotka Urbana. Dobrým 
sudičkám ač trochu nemotorným (Jaroslav Plesl a Václav Neužil) se podaří zvítězit nad svoji vychytralou 
sestřičkou sudičkou-škodičkou (Jana Plo 
dková – skvělá).  
Pohádka nemá přemíru humoru a nadsázky, ale tak právě. Natočená v hezkých exteriérech a výpravných 
kostýmech – to je také jeden z předpokladů aby malé diváky zaujala.  
Přínosem je, že se do kinodistribuce dostává pohádky natočená tuzemským filmovým rukopisem, která není 
remake, ale původní příběh. 
Stopáž film 100minut se mi zdá trochu dlouhá.  
Distributor již během natáčení veřejnost informoval o připravovaném filmu – rozhovory s herci, reportáže 
z natáčení a tak je veřejnost na novou českou pohádku natěšená. 
Distribuční strategie je dobře připravené i když mi chybí konkretizace doprovodných aktivit.  
Žádaná podpora je pro žánr pohádky vyšší. 
 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuce filmu Hodinářův učeň rozšiřuje nabídku filmů v české (slovenské) kinodistribuci pro rodiny 
s dětmi. Je to původní vkusně a výpravně zpracovaný pohádkový příběh od českých tvůrců. Se skvělým 
hereckým výkonem Jana Plodkové coby sudičky-škodičky a Miroslava Krobota – hostinského v zakleté 
hospodě. Role hlavních představitelů jsou ve filmu svěřeny neokoukaným mladým hercům D. Droppové a 
M. Balcarovi – což vítám a určitě zaujmou.  
Potenciál filmu je i pro další distribuční platformy jako DVD a VOD a bude mít na těchto platformách 
dlouhodobější životnost. Žadatel je v současné době jedním v největších distributorů filmu na těchto 
formátech. 
Distribuční strategie je dobře nastavena pro tento žánr – propagace filmu již probíhá od doby natáčení – 
ukázka filmu, rozhovory s herci. 
Speciální akci pro podporu distribuce jsou zatím uvedeny v obecké poloze.  
Distribuční potenciál je Česko a Slovensko. Věřím, že se prodá i do zahraničí. 
Projekt naplňuje Výzvy. 
 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým společnosti Bontonfilm je profesionální a zkušený.   

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Film Hodinářův učeň má hlavně význam pro českou a slovenskou kinematografie pro svůj  rukopis 
domácích tvůrců. Je to originální pohádkový příběh ne remake. Distributor má obavy z absence princezny a 
draka v této pohádce, ale s krásnou dcerou hamižného hodináře Laurou se snadno identifikují dětské 
divačky. Laura princeznu spolehlivě nahradí a sudička-škodička je skvělá substituce draka – takže to, že 
není v pohádce drak s princeznou není vůbec problém, naopak scénáristka se vyhnula pohádkovému 
stereotypu.  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost má všechny požadované přílohy, které jsou zpracovány úplně a přehledně. Jednotlivé informace 
v nich si neodporují.  
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je na první pohled vysoký, ale jeho součástí je minimální garance distributora ve výši 4mil. viz 
distribuční smlouva. Další položky rozpočtu jsou v obvyklých cenách pro rozsah propagace outdoor a 
reklama v tisku. Ohledně pronájmu sálů pro premiéry není uvedeno kolik se předpokládá premiér 
s doprovodnými akcemi. Kolik bude vydáno DVD také není uvedeno. Odečteme-li minimální garanci jsou 
náklady na distribuci 2.053.446. Kč a požadovaná podpora ve výši 600.000,- Kč je cca 30% - je to výše 
podpory obhajitelná. 
 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Distribuční a marketingová strategie je funkčně nastavená pro žánr pohádky. Eventy jsou popsány 
v obecné rovině – nic konkrétního. Jaký je program na zábavné odpoledne v multikinech není zřejmé. 
 
Trailer k filmu je vydařený. Zatím nejsou zveřejněny případné střihy doplňkových materiálů s herci cituji ze 
strategie „kde se projevila jejich bezprostřednost a profesionalita“. Jen upozorňuji, že ne všichni diváci jsou 
nadšení fanoušci Dejvické divadelní poetiky  
Některé formulace z distribuční strategie mi, ale připadli, že jsou sepsány v duchu humoru Dejvického 
divadla. Jako kapitola Zájem o řemeslo „Film Hodinářův učeň pěstuje v mladé generaci zájem o tento obor 
a dokáže jim, že mladý učeň zastává ty správné lidské hodnoty – je šikovný, čestný a má srdce na pravém 
místě. Ve světě se tedy neztratí.....“ Starší diváky možná zaujme, že hodinář umí otevřít zamčený zámek 
bez klíče. 
Nebo kapitola Režisérka „Hodinářův učeň tak dává dobrý příklad nejenom mladým učňům, ale také 
dívkám, které by se v mužském prostředí mohly cítit znevýhodněné a utlačované. 
Žadatel má podporu v printových mediích zaměřených na děti a mládež.  
Má záměr uspořádat focus sreening s cílovou skupinou a podle jejich zpětné vazby, případně kampaň ještě 
upravit  
 
Nastavený časový harmonogram marketingové strategie je dobře uskutečnitelný.  
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je jedna z nejstarších producentských a distribučních společnosti v oblasti audiovize 
v Československu a po té v České republice. Distribuoval úspěšně mnoho českých a zahraničních filmů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Hodinářův učeň 

Evidenční číslo projektu 3024/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 9.6.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Hodinářův učeň se zařadí do řady filmových pohádek a příběhů pro rodiny a děti, které v poslední době 
pravidelně vídáme v kinech a z nichž některé takřka zlidoví a jiné postupně upadnou do určitého 
polozapomenutí. Hodinářův učeň má potenciál diváky zaujmout, ale nelze od něj s jistotou očekávat, že se 
stane na dlouhá léta téměř povinným filmovým programem většiny rodin s dětmi, jako se podařilo jiným 
současným pohádkám. Na dětské diváky klade vyšší nároky, předkládá jim méně schematické postupy než 
jiné pohádkové příběhy, dotýká se nejen křišťálového dobra a temného zla, ale i konkrétnějších morálních 
principů a zásad a také poodkrývá citlivě fenomén života a smrti, kterému se většinou současné filmové 
pohádky nevěnují.  
Distribuční projekt je v hlavních bodech dobře připraven. Žadatel předpokládá, že se ještě bude i s pomocí 
testovacích projekcí upřesňovat a případně korigovat, marketingová strategie je nasměrována správně a 
v potřebném rozsahu, náklady předložené v rozpočtu jsou přiměřené rozsahu plánované distribuce 

 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Hodinářův učeň je dalším z řady českých pohádkových filmů určených pro dětské a rodinné publikum. 
Navazuje na českou pohádkovou tvorbu, kdy využívá tradičních pohádkových schémat, která obohacuje o 
vlastní, původní prvky. V tomto případě jde o mladíka, který na své cestě za štěstím a láskou plní úkoly, 
díky čemuž na konci získá dívku svého srdce. Je však časově netradičně vyjmut z pohádkového bezčasí a 
umístění za sedmero horami, protože víme, že se odehrává v 2. polovině 19. století v nevelkém městečku 
středoevropského střihu. 
Nevyskytuje se zde tedy žádná šlechta s neomezenou mocí a i pohádkové či spíše nadpřirozené bytosti 
spíše odpovídají dané době. Tedy žádní hejkalové a bludičky, ale sudiči a sudičky, vládkyně smrti či 
plodnosti. I zakletá hospoda není obsazena čerty, ale peklo si tam dělají lidé sami. 
Film má trochu pomalý start, přesto se mi těžko hledal nějaký vztah k Urbanovi i Lauře, vlastně se o nich 
moc zpočátku nedozvíme, jen že existují a hezky se na ně kouká. Některé události mi připadly poněkud 
nepřirozené - třeba rychlý Urbanův odjezd bez rozloučení na hodinářův pokyn působí poněkud násilně a 
uměle. Očekával bych toto jako poněkud dramatičtější a vyhrocenější scénu, která je v tomto filmu klíčová. 
A kratičký dialog Urbana a sudičky na cestě lesním újezdem (Urban: "Co je?", sudička: "Nic.") mi připadl 
poněkud podivný. Ale to je jen detail a můj pocit. 
Každopádně film patří mezi kvalitní tvorbu v dané žánru, vypráví srozumitelný a napínavý příběh 
vyzdvihující a odměňující kladné vlastnosti a tepající i po zásluze trestající ty záporné, přičemž obě strany 
trefně charakterizuje a pojmenovává. Vyhýbá se občas v českých pohádkách přítomnému relativizování 
dobra a zla, hereckému pitvoření a legraci za každou cenu. Jen mi přišlo trochu líto, že nebylo více využito 
hereckých možností Jany Plodkové, která celý film využívá snad jen dva výrazy – naštvaný úšklebek a 
opovržlivý úsměv. Distribuce počítá s širokým nasazením v kinech i na ostatních platformách, film má velký 
potenciál stát se úspěšným při školních projekcích a to zejména v předvánočním období. V tuzemské 
distribuci žadatel předpokládá práci s publikem – tedy předpremiéry, program pro děti, nabídka filmu na 
školní projekce apod., což se nijak zásadně nevymyká z běžných standardů při uvádění filmů obdobného 
typu. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým Bontonfilmu je v žádosti zastoupen Ondřejem Kulhánkem, který má dlouhodobé a široké 
zkušenosti v oblasti filmové distribuce a je zárukou úspěšné realizace distribuce filmu. V žádosti nebyly 
žádné informace o případných dalších členech týmu žadatele, kteří se budou na této práci podílet např. 
v oblasti marketingu či PR, a proto nelze nijak hodnotit jejich případný přínos či charakterizovat jejich 
dosavadní činnost. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Hodinářův učeň rozšiřuje řadu kvalitní české filmové pohádkové tvorby, má výchovný charakter, který však 
nesnižuje jeho filmové vyprávění na úroveň moralitky, ale přirozeně a v zajímavé struktuře předestírá téma 
věčného boje spravedlnosti a bezpráví. Zapojuje i téma smrti, kterému se dnes většina současných 
pohádek snaží vyhnout „jako čert kříži.“ (Dříve se toto téma objevilo v pohádkách Dařbuján a Pandrhola či 
Zlatovláska, ale to je již delší čas a z novějších si nevybavuji žádný titul.) Film Hodinářův učeň se staví 
k fenoménu smrti věcně, jako k přirozené a nevyhnutelné součásti života s vědomím, že je to téma, které 
děti zajímá, bojí se o něm mluvit a často jim jej nejsou schopni poctivě předestřít ani jejich rodiče. 
Díky těmto universálním tématům, je film mezinárodně srozumitelný a má potenciál být přínosný i pozitivně 
přijímaný i v rámci evropské kinematografie. Nelze očekávat velkou účast tohoto filmu v soutěžích na 
mezinárodních festivalech, ale díky mezinárodní srozumitelnosti příběhu, má potenciál i v zahraniční, 
především evropské, distribuci. Film Hodinářův učeň naplňuje obsah projektu kritéria i cíle Výzvy a 
případnou podporu doporučuji vnímat jako odůvodněnou. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložené údaje jsou podány v šíři potřebné k posouzení, stejně tak jsou i přehledné a srozumitelné a 
nejsou v rozporu. Předložená distribuční strategie obsahuje všechny pro rozhodnutí Fondu důležité a 
potřebné údaje, plány i charakteristiky kampaně včetně jejich zdůvodnění a umožňují správně posoudit 
žádost. 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní a přehledný, všechny uvedené částky odpovídají rozsahu distribuce a 
předpokládanému odhadu návštěvnosti, který tomuto typu a kvalitě filmu i jeho plánovanému nasazení i 
marketingové kampani realisticky odpovídá. Částky za služby a dodávky v jednotlivých položkách 
odpovídají dnešní situaci a jsou reálné.  
Je otázkou na kolik je metodologicky správné zahrnovat do rozpočtu MG jako náklad na získání práv, 
jelikož se spíše než o náklad jedná o zálohu určeno producentovi na jeho podíl z budoucích výnosů a jsou 
následně distributorem odepisovány z výnosů distribuce až do okamžiku jejího dovršení, kdy teprve začne 
vyplácet podíl producentovi a případným koproducentům. Což je stav, který žadatel dle uvedeného odhadu 
návštěvnosti a vyplývajících výnosů z distribuce předpokládá. Pokud by tedy MG nebyla součástí rozpočtu, 
pak by podíl žádané podpory byl 29% a tedy i v tomto případě výše podpory splňuje kriteria stanovaná 
Fondem. 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je strukturovaně a celkem detailně popsána, obsahuje všechny hlavní 
a nezbytné položky. Distributor si je vědom a vyjmenovává zásadní příležitosti i rizika tohoto projektu a 
v dohledné době si je upřesní a ověří pomocí plánovaných testovacích projekcí. Cílové skupiny filmu jsou 
jasně charakterizovány a kampaň na ně je dobře zaměřená, jen bych nebyl příliš přesvědčen, že uvedení 
tohoto filmu bude mít vliv na zájem o studia řemesel, hodinářství nepočítaje. Hodinářův učeň tento obor ve 
filmu příliš nepředvádí, aspoň si neuvědomuji, že by se věnoval výrobě či opravě hodinek vyjma výstavby 
těch slunečních v závěru filmu. Termín premiéry je vhodně zvolen na polovinu srpna, v plánu premiér mu 
v dlouhém výhledu nekonkuruje žádná komparativní česká pohádka a ani jiný tuzemský film určený pro děti 
a i velké zahraniční dětské či rodinné blockbustery mu nechávají v kinech poměrně velký prostor. Časový 
harmonogram distribuce je bez obtíží zvládnutelný.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Distributorem filmu je společnost Bontonfilm, která má bohaté a letité zkušenosti jak s běžnou kinodistribucí 
českých i zahraničních filmů, tak i s DVD a online distribucí a je zcela v jejích možnostech a schopnostech 
tento film kvalitně uvést do kin i v dalších distribučních kanálech. 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Nabarvené Ptáče 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele AQS, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 7.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Nabarvené ptáče v réžii Václava Marhoula, s hviezdnym hereckým obsadením, rozpráva príbeh z obdobia 

druhej svetovej vojny o malom chlapcovi, ktorý sa snaží prežiť útrapy sveta a obdobia, do ktorých sa narodil. 

Prechádza z dediny do dediny, z jedného neznámeho miesta na druhé, od jedného neznámeho 

človeka/pána k ďalšiemu, len aby všade zažil bitku, týranie či iné zlé zaobchádzanie. Sám sa stáva svedkom 

mnohých tragických situácií a v istom zmysle aj metaforou ľudskej dôstojnosti, či ľudstva ako takého počas 

ťažkých historických čias. 

Film ponúka iný pohľad na dobre známe dejinné udalosti, no predovšetkým úplne odlišný spôsob 

zobrazenia, ktorý nie je pre naše súčasné distribučné prostredie tradičné (aspoň čo sa týka českých filmov). 

Divákov bude zrejme mierne odradzovať takmer trojhodinová dĺžka filmu a čierno-biela, v ktorej je film 

nakrútený. 

Slabou stránkou predkladaného projektu sú pasáže venované marketingovej stratégii, ktorá viacmenej len 

taxatívne vypisuje jednotlivé kanály, akými bude distribútor oslovovať divákov, no už nerieši ako ich bude 

oslovovať, aký bude ich obsah, tak dôležitý pri takto náročnom projekte. Určite by to pomohlo k lepšiemu 

ohodnoteniu žiadosti a predovšetkým k ľahšiemu odsúhlaseniu vysokého rozpočtu. 

Projekt je po desiatich rokoch pripravený k distribúcii; časový harmonogram je dobre nadstavený a mediálne 

pokrytie deklarované distribútorom je vskutku veľké, čiže je dobrý prepoklad, že sa o filme dozvie skutočne 

široké publikum. 

Projekt s názvom Distribuce filmu Nabarvené ptáče doporučujem k udeleniu podpory. 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Nabarvené ptáče je historická sága, strašidelná realistická rozprávka o nedávnej minulosti vyrozprávaná 

skrze prizmu malého chlapca, ktorý môže byť žid, môže byť róm, ale môže to byť aj obyčajný chlapec, 

čomu však len málokto uverí. A tým film ponúka aj peknú paralelu so súčasným svetom. 

Príbeh je vyrozprávaný veľmi pomalým, kontemplatívnym spôsobom, kedy sa mnohokrát približuje k 

vizualite takých majstrov filmu ako Béla Tarr či František Vláčil. Z hľadiska domácej kinematografie sa však 

jedná o bezprecedentný projekt a zároveň o výbornú skúšku diváctva. Film totiž trvá takmer tri hodiny a je 

čierno-biely (aj keď budeme chieť akokoľvek virtuálne bojovať proti súčasnému mainstreamu, tak 

jednoducho 3 hodiny v čiernobielej odradia veľké množstvo ľudí.). Ponúka však kvalitné herecké obsadenie 

a snáď ešte stále zaujímavú tému.  

K dobrým distribučným výsledkom by mohla pomôcť aj účasť na nejakom veľkom áčkovom festivale, na 

ktorý film má jednoznačne potenciál. Pre domácu distribúciu sa však vždy bude jednať o vysoko umelecký, 

ergo divácky neprístupný film. Jednoznačne však obohacuje domácu distribúciu a osobne som rád, že nie 

je jediný, ktorý sa snaží vymedziť voči "klasickému" českému audio-vizuálnemu prostrediu, ktoré sa v 

poslednom čase čím ďalej tým viac filmovo "poeurópšťuje". A to je jednoznačne pozitívna správa.  

Distribučný projekt rozhodne napĺňa kritériá a ciele výzvy, aj keď by mohol byť prepracovanejší s ohľadom 

na detailnejšiu prácu s divákom. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personálne projekt zabezpečujú ľudia, ktorí majú nielen s lokálnou distribúciou bohaté skúsenosti a takmer 

všetci pracujú pre spoločnosť AQS dlhé roky. Každopádne jedná sa o úplne unikátny projekt, ktorý sa nedá 

propagovať a distribuovať len klasickými, zaužívanými cestami, ak má byť úspešný. Preto bude zaujímavé 

sledovať, či dokážu osobné skúsenosti posunúť tento film na želanú úrpveň, k želaným číslam návštevnosti. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Málokedy píšem, že niektorý český projket má silu presiahnuť lokálne teritórium, no Nabarvené ptáče k 

filmom, o ktorých sa bude diskutovať aj v rámci minimálne Európy patrí. Okrem zaujímavej témy totiž 

ponúka aj výrazné autorské spracovanie a predovšetkým návrat k výrazovým prostriedkom "starých", 

vizuálne zameraných auteurov, ku ktorým bude prirovnávaný, poprípade s nimi bude porovnávaný. Preto je 

pravdepodobné, že film zaháji svoj život na nejakom významnom festivale a následne bude dobre 

festivalovo cirkulovať (Celluloid Dreams je zárukou kvality v rámci svetovej distribúcie a festivalov.) Jedná 

sa však výhradne o film samotný, pretože predkladaný projekt distribúcie ničím neprekvapuje a v ničom sa 

nesnaží byť originálny či nápaditý. Kvalita filmu, ale predovšetkým jeho jedinečnosť z hľadiska využitia 

vizuálnych výrazových prostriedkov ho predurčuje k tomu, aby sa o ňom veľa diskutovalo. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Predkladný projekt je stručný a prehľadný, miestami možno až príliš stručný - napriklad "Marketingová a PR 

stratégia" ponúka v podstate len taxatívny výpis mediálnych a iných partnerov s dohodnutými podmienkami 

a objemom spolupráce; na druhej strane absentuje obsah kampane, teda spôsob, akým sa distribútor bude 

snažiť osloviť diváka. Musí totiž prezradiť o aký druh filmu sa jedná, že nejde o dvojhodinovú zábavku na 

oddych po ťažkom pracovnom dni. A práve ten spôsob oslovenia potenciálneho diváka by bol vskutku 

zaujímavý pre účely lepšieho posúdenia tejto konkrétnej žiadosti. 

Každopádne je zo žiadosti aspoň evidentné, že mediálna "masáž" bude vskutku celoplošná.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Predložený rozpočet je transparentný a každá položka v podstate dostatočne vysvetlená. Zároveň treba 

poznamenať, že sa jedná o skutočne vysoký ropočet s ohľadom na fakt, že želaná návštevnosť je 40k 

divákov. Distribútor sa rozhodol pre masívnu reklamnú kampaň a tomu zodpovedajú jednotlivé čiastky - 

reklama dokopy za viac než 1mil. Kč. Plus k tomu treba prirátať ďalší 1mil. na slávnostnú premiéru.  

SFK pritom má byť zaťažený čiastkou až 1,5 mil. Kč, čo sa mi pri všetkej úcte k projektu zdá mierne 

prehnaná suma. Finančný plán pritom pozostáva výhradne z vkladu distribútora a podpory SFK.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Hneď na začiatok musím napísať, že som očakával mierne prepracovanejšie stratégie po všetkých 

stránkach. Pri tej distribučnej (možno) až tak veľmi nie je čo vymýšľať, ak sa distribútor rozhodne len pre 

klasické nasadenie filmu do kín, ale marketing bude v tomto prípade veľmi potrebný, ak chce distribútor s 

takto náročným projektom dosiahnuť želanú 40k+ návštevnosť. S ohľadom na výnimočnosť diela sa 

distribútor rozhodol vytvoriť silnú, rozumej širokospektrálnu, marketingovú kampaň a film tak potenciálne 

ponúkne najširšiemu možnému publiku. (Ja osobne by som sa však pokúšal vytvoriť aj úzko špecifikovaný 

marketingový plán, ktorý by sa zameriaval na úzke skupiny divákov, ktoré má najviac možnosť takýto 

projekt osloviť.)  

Distribútor vykazuje veľmi silné mediálne pokrytie na relatívne dostatočne dlhý čas pred a po premiére 

filmu. V podstate bude už len záležať na obsahu kampane a jej zamerania na určitého diváka, ale o filme by 

sa mal dozvedieť každý. Cieľová skupina je určená správne (a ak by bol súčasťou predkladaného projektu 

aj obsah kampane, tak by sme sa aj dozvedeli, ako bude pracovať distribútor s odlišnými vrstvami divákov) 

a časový harmonogram je bez problémov zvládnuteľný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žiadateľa netreba zbytočne predstavovať. AQS na domácom trhu patrí k špičke predovšetkým v distribúcii 

filmov na pevných diskoch a v online distribúcii. Skúsenosť však má aj s distribúciou českých filmov v 

kinách, preto možno veriť, že predkladané, želané výsledky sa im podarí dosiahnuť.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Nabarvené ptáče 

Evidenční číslo projektu 3029/2019 

Název žadatele AQS a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 26. 6. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Nabarvené ptáče režiséra, scenáristy a producenta Václava Marhoula představuje umělecky i producentsky 

ojedinělý počin mezinárodního významu. Film podle pochmurného románového bestselleru Jerzyho 

Kosińského vznikl v česko-slovensko-ukrajinské koprodukci (podíly 70-18-12%) jako vysokorozpočtový 

projekt s mezinárodním hereckým obsazením, natočen na vzácný formát čb 35mm Cinemascope. Nelítostný 

obraz světa v syrovém pojetí a bezmála tříhodinové délce nedává divákovi nic zadarmo, současně se ale 

tvůrci netají ambicí po distribučním úspěchu, mezinárodních trzích a prestižních festivalech (Benátky). 

   Předmětem projektu je domácí distribuce, jež si klade za cíl, „aby jedinečné kvality filmu byly zpřístupněny 

nejširšímu publiku, jakkoliv je vzhledem k výlučnému charakteru díla (černobílý obraz, dlouhá stopáž, 

původní verze s titulky, téma a naturalistický způsob jeho uchopení) obtížné určit jeho divácký potenciál.“ 

Realizace se opírá o zkušenou společnost operující v oblasti diváckých filmů (včetně filmů historických - 

Lidice, Masaryk ad.), míří na širokou distribuci, staví na masivní marketingové kampani, která zahrnuje 

všechny formy a kanály (od rozhovorů, PR, inzerce a soutěží v tištěných médiích přes upoutávky v médiích 

veřejné služby až po sociální sítě a venkovní reklamu) a která je načasována k premiéře. Distribuce je 

rozčleněna na dvě fáze a tři typy: kinodistribuce s premiérou 12. 9. 2019 předpokládá 1250 představení ve 

250 kinech (klasických i multiplexech) s návštěvností 40 tis. diváků, od ledna bude následovat DVD a VOD 

distribuce s předpokladem 9800 diváků.  

   Předložený koncept je založen na síle, intenzitě a plošném zásahu: pro umělecký film volí v podstatě 

„blockbusterovou“ kampaň, což může přinést zajímavý výsledek, ale obsahuje také riziko, neboť pro tak 

komplikované dílo s nejistou diváckou odezvou jde o příliš jednostranný a jednorázový model, který není 

vyvážen dalšími způsoby. U daného díla lze přitom očekávat strukturovanější a dlouhodobější exploataci 

spojenou s alternativní distribucí a specifickou prací s publikem, tyto možnosti ale projekt pomíjí.  

   Rozpočet 3,8 mil. je adekvátní danému projektu a požadavek na podporu je oprávněný. Čisté příjmy 

žadatele se předpokládají ve výši 2,3 mil., požadavek na Fond ve výši 1,5 mil. pokrývá ztrátu. Zajištěno je 

60% finančním vkladem producenta/žadatele, což ale není nijak specifikováno a především jde o jediný další 

zdroj. Finanční plán tak postrádá vícezdrojovou stabilitu a jistotu. 

   Navzdory otazníkům nad zvolenou strategií a nad finančním zajištěním si projekt zaslouží podporu, neboť 

jde o mimořádné a nesnadné dílo, jehož cesta k divákovi může být ještě složitějším úkolem, než jakým byla 

produkce. Udělením podpory se také zúročí dřívější podpora na vývoj a výrobu.  

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film na historické látce přináší zásadní společenská a existenciální témata, svébytnou estetiku a technicky 

a produkčně náročnou realizaci. 

V českém kontextu je dílo srovnatelné s Marketou Lazarovou, která znamenala historický mezník.   

Projekt má potenciál uspět v distribučním i festivalovém oběhu, za tím účelem však potřebuje 

propracovanější a diverzifikovanější strategie než jaké nabízí v předloženém projektu. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální obsazení je zkušené a schopné projekt úspěšně realizovat. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt přináší do distribuční nabídky umělecky i producentsky smělé dílo s vysokou společenskou 

hodnotou a mezinárodním významem. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je formálně v pořádku, jedině schází komentář k finančnímu plánu. 

 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je sice relativně vysoký, nicméně odpovídá povaze a potřebám projektu, což platí stejně pro výši 

požadované podpory. 

Finanční plán není dostatečně rozložený a není doloženo zajištění.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Ačkoli si sám žadatel uvědomuje nejistý divácký potenciál, distribuční strategii staví na jednom 

dominantním modelu vhodném spíše pro divácké filmy. Projekt postrádá diverzifikovanější strategie 

zahrnující specifickou práci s publikem uměleckého filmu a formy alternativní distribuce. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Distributor je zkušený, vyzkoušena je také spolupráce s V. Marhoulem v případě Tobruku. 

Žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Stehy 

Evidenční číslo projektu 3039/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 24.07.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Již úvodní dlouhý a nehybný filmový záběr na plot divákovi potvrdí, že se do kina vydal na artový film. Snímek 

režiséra Miroslava Terziče do této kategorie nepochybně patří, byť slibuje mnohem více. Distributor film Stehy 

charakterizuje jako „prototyp malého intimního dramatu s atraktivním thrillerovým půdorysem a emotivním 

skutečným příběhem jako inspirací“. Příběh matky, která se nemůže ani po dvaceti letech smířit se ztrátou 

novorozeného dítěte, měl svou festivalovou premiéru na Berlinale v sekci Panorama, kde díky divácké přízni 

získal druhou příčku Panorama Audience Awards. Českým divákům se poprvé představil na letošním MFF 

Karlovy Vary a po uvedení v rámci LFŠ Uherské Hradiště směřuje ke své premiéře v běžné kinodistribuci, 

která je naplánována na 5. září. 

 

Distribuční společnost Artcam Films počítá se zájmem 40 převážně na artovou produkci zaměřených kin. Ty 

by film Stehy měly uvést na předpokládaných 120 projekcích. K tomu by měla filmu pomoci získaná cena 

labelu Europa Cinemas a s tím spojený zvýhodněný koeficient. I přes tuto podporu považuji předpokládaných 

2500 diváků za příliš optimistické očekávání. Plánované paralelní uvedení (nebo uvedení s malým odstupem 

od kinopremiéry) na VoD platformách bych na rozdíl od žadatele neviděl jako ústrojné spojení, ale spíše jako 

kanibalismus, který se dramaturgům kin nebude příliš líbit… 

 

Rozpočet distribučních nákladů ve výši 317tis.Kč je přiměřený plánovaným propagačním a distribučním 

aktivitám a odpovídá zároveň potenciálu filmu. Totéž platí i o požadované dotaci ve výši 100tis.Kč. 

 

Film Stehy doplňuje tuzemskou distribuční nabídku o festivalově prověřený titul. Společnost Artcam Films je 

schopna tento film spolehlivě distribuovat k jeho divákům.  

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Festivalová uvedení a ocenění dokládají uměleckou hodnotu a kvalitu snímku. Pro českého diváka patrně 

nebude téma v porodnici kradených dětí tak citlivě vnímané, jako pro diváka ze zemí bývalé Jugoslávie. 

Ostatně, spíše než (patrně) kriminálnímu pozadí příběhu, se film převážně věnuje vnitřnímu traumatu ženy – 

matky pátrající po svém dítěti. Představitelka hlavní role Snežana Bogdanovič odvádí pod režijním vedením 

Miroslava Terziče velice přesvědčivý herecký výkon. 

 

Otevřený konec sice symbolicky potvrzuje, že syn byl nalezen, ale otazníků zůstává příliš mnoho. Minimálně 

kriminální linka příběhu (spiknutí, přepadení) by si trochu objasnění zasloužila. Stejně jako, zda název filmu 

Stehy má ještě jiný důvod, než že hlavní hrdinka je švadlena.    

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V poslední době došlo ve společnosti Artcam Films k výrazným personálním změnám. V týmu okolo 

zakladatele a majitele společnosti Artemia Benkiho zůstala zkušená Alena Vokounová, nově tým tvoří Vít 

Schmarc a Aleš Stuchlý (oba dříve Film Europe) a Markéta Hartová.  

 

Odborné zkušenosti spolupracovníků a tradičně dobrá spolupráce s dramaturgy kin jsou zárukou úspěšné 

distribuce filmu Stehy. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Koprodukční film Stehy (Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina) dokazuje spolupráci filmařů 

různých zemí bývalé Jugoslávie, což je s ohledem na stále relativně čerstvé rány způsobené rozpadem této 

země dobrá zpráva. Pro českého diváka film znamená možnost vidět, jak se žije v Evropě mimo EU. 

 

Česká kina sítě Europa Cinemas ocení vyšší koeficient, který zařazení filmu do programu přináší. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i vlastní distribuční projekt jsou připraveny s dostatečnou odborností a erudicí. Předložené materiály 

obsahují všechny potřebné údaje a skutečnosti potřebné pro zhodnocení žádosti. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet distribučních nákladů je ve svém součtu i jednotlivých položkách přiměřený plánovaným 

distribučním a propagačním aktivitám. Jednou z největších položek jsou náklady na získání práv k filmu ve 

formě minimální garance (7tis. EUR). Obávám se, že reálné výnosy nebudou stačit na pokrytí této položky. 

Finanční plán počítá kromě dotace od Fondu pouze s vlastním vkladem žadatele spoléhajícím na pokrytí 

z výnosů distribuce. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie vychází z uvedení filmu na významných filmových festivalech. Tuzemské 

uvedení na MFF Karlovy Vary a Letní filmové škole Uherské Hradiště prospěje propagaci filmu, ale zároveň 

„vyzobe“ podstatnou část jeho potenciální divácké základny. 

Jako kontroverzní vnímám záměr paralelního uvedení filmu v kinech a v rámci platforem VoD formou Day 

and Date premiéry. Tomuto účelu je uzpůsobena i propagace filmu silně akcentující internet a sociální sítě. 

Zatímco digitální internetové distribuci a nové vlastní filmové knihovně na platformě Cinezen to určitě      

prospěje, klasické kinodistribuci dle mého názoru uškodí. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Artcam Films je optimálním distributorem pro tento druh filmu. Dramaturgové kin často kladou 

rovnítko mezi kvalitní artovou nabídku a distribuční portfolio této společnosti. Kromě výše uvedeného na tom 

má svou zásluhu i název společnosti. Nomen omen…  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Stehy 

Evidenční číslo projektu 3039/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 15.07.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Film Stehy je psychologickým dramatem s thrillerovými prvky inspirován skutečnými událostmi v Srbsku, kde 

v současnosti existuje 500 nevyřešených případů rodin, kterým v průběhu 90. let v rozpadající se Jugoslávii 

záhadně zmizelo novorozeně. Hlavní postava filmu Ana před 18 lety ztratila svého syna a od té doby svádí 

boj s institucemi, rodinou i sebou samotnou, aby se dopátrala, co se s ním skutečně stalo. Film je svým 

tónem zaměřen především na vnitřní svět této odhodlané ženy a jen okrajově rozvíjí témata historická či 

společenská – tato témata hodlá žadatel rozvíjet v diskuzích doprovázejících projekce. 

Druhý celovečerní film srbského režiséra Miroslava Terziče byl ve světové premiéře uveden na prestižním 

festivalu Berlinale v sekci Panorama, ve které byl mj. oceněn labelem Europa Cinemas. Distribuční strategie 

vychází z předpokladu, že jde o současný festivalový snímek a je tedy postavena na festivalových 

uvedeních filmu na Kviff a Letní Filmové Škole, kde osloví svou core cílovou skupinu, náročné cinefily. 

Nejsilnější stránkou marketingové strategie je právě faktografický společensko-historický základ filmu, který 

hodlá distributor propagovat v zacílených mediálních výstupech. Film bude zároveň uveden v online 

prostředí, kde může oslovit nové především ženské publikum. Jde o křehký a zároveň hluboký arthouse 

snímek, který své diváky bude hledat obtížně, proto udělení podpory doporučuji.  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Ve filmu Stehy se pomalým tempem rozvíjí příběh hlavní postavy Any a její rodiny - jejího manžela Jovana, 

který pracuje jako hlídač s náročnými pracovními hodinami a teenagerské dcery Ivany. Švadlena Ana s 

trpělivostí dané své profesi hledá nitky, které by ji dovedly k vysvětlení záhadného zmizení novorozeného 

syna Stefana, o kterém neexistují žádné oficiální doklady ani jiné informace. Přes 18 let vede boj s 

institucemi a doptává se po pravdě, věříc, že její syn žije.  

Film se dotýká historických témat bývalé Jugoslávie z perspektivy současné společnosti a tematizuje 

hluboké rány, které v sobě mohou lidé nést. Švadlena se v poválečné rozvrácené zemi snaží sešít násilím 

odtržené. Hnána vnitřní silou, mateřským citem a intuicí, jde neoblomně za svým cílem, dokud nedosáhne 

svého. Stehy se proto stávají spíše studií postavy, studií ženy v konfliktu s institucionální realitou, kdy jsou 

ženské kvality, často nahlížené majoritou naopak jako slabosti, ve filmu stavěny na piedestal. Drama filmu 

se odehrává především v podtónech a jeho síla vychází z fantastického ztvárnění hlavní postavy Any 

srbskou herečkou Sněžanou Bogdanovič.  

Jde o film, který neoplývá nevídanou estetikou či inovativním vyprávěním, zůstává však v mysli diváka, 

především divaček, protože se dotýká univerzálních a hlubokých sentimentů.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Dvojice kulturních publicistů Vít Schmarc a Aleš Stuchlý tvoří nový základ realizačního týmu společnosti 

Artcam. Oba zástupci se mnoho let pohybují v oblasti distribuce i propagace filmu a orientují se jak v 

tvorbě české, tak především v mezinárodním festivalovém světě. Produkčně podpůrný tým rovněž tvoří 

zkušené dámy a plní veškeré předpoklady pro úspěšné zrealizování projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Psychologické drama Stehy českou distribuční nabídku obohatí o film z téměř neviditelného a přitom nám 

blízkého regionu (jde o koprodukci Srbsko-Slovnisko-Chorvatsko-Bosna a Hercegovina). Zároveň jde o 

relevantní reprezentaci současné arthouse či festivalové tvorby, která by v českých kinech měla být 

zastoupena.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

  

Žádost je zpracována srozumitelně a umožňuje správně posoudit předkládaný projekt. Strategie jsou 

popsány velmi stručně, neobsahují vyčerpávající soupisy plánovaných aktivit, nicméně uvádí relevantní 

postupy pro distribuci arthouse snímku pro niche cílovou skupinu.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní a jednotlivé vypsané částky naprosto relevantní. Pro úspěšnou distribuci filmu 

nelze dle mého názoru v podrobném popisu snížit žádnou z částek. Naopak postrádám náklady na 

alternativní distribuci – tedy diskuze se sociology, psychology, informační webová pod-stránka, kampaň 

pro VOD distribuci apod. Distribuční společnost požaduje podporu ve výši 100 000Kč, která by tvořila 

32% veřejné podpory. Výše požadované částky je obhajitelná. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Distribuční strategie cílí na artová kina a festivalové diváky, s důrazem na ženské publikum. Cílovou 

skupinu bych rozšířila také o rozsáhlou balkánskou komunitu žijící v Čechách od 90. let, kterou lze oslovit 

pomocí sociálních sítí. Marketingová strategie je realistická, poukazuje na základní mediální výstupy, 

které mohou oslovit městské diváky se zájmem o artový film případně psychologická témata. Za 

inovativní část strategie považuju uvedení filmu na blockchainovém VOD. Jde o beta verzi a vlastně dle 

mých informací první BVOD platformu. Bude zajímavé sledovat dopad na vizibilitu a prodej arthouse 

filmů v online prostředí. Online distribuce v tomto případě rozhodně nepředstavuje nebezpečí 

kanibalizace diváků, naopak umožní oslovit diváky nové. Bude však třeba vytvořit marketingový základ 

v offline světě, aby o Stehy byl v digitálním prostředí zájem.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Zhodnoťte dosavadní činnost distributora, případně činnost producenta v oblasti distribuce. 

 

 

Distribuční a produkční společnost Artcam byla založena v roce 2000. Vždy představovala společnost 

s jasnou identitou a dramaturgickým směřováním. Do českých kin přináší artové a festivalové snímky pro 

náročné diváky (např. Klient, Mžitky, Aferim!, Vlk z královských Vinohrad apod.). Produkční společnost 

tento rok také uvedla svůj nový dokumentární snímek Solo (Artemio Benki) na festivalu v Cannes.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Parazit 

Evidenční číslo projektu 3108/2019 

Název žadatele Aeofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu Parazit 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 15. 7. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jihokorejský Parazit je na vstup do české distribuce vyzbrojen Zlatou palmou z letošního festivalu v Cannes. 

Sílu mu dodávají i nadšené ohlasy diváků z uvedení na festivalu v Karlových Varech. Výše uvedené je 

důkazem nesporné kvality filmu režiséra Bong Joon-Ho (Pon Džun-ho), ale zároveň potvrzením kvalitní 

akviziční práce společnosti Aerofilms. 

 

Distributor si je vědom umělecké hodnoty, ale rovněž i diváckého potenciálu snímku. Kromě klasického 

festivalového a „artového“ publika či příznivců asijské kinematografie má Parazit všechny předpoklady 

k oslovení i části běžných návštěvníků tuzemských kin. Podobnost s jiným filmem z distribučního portfolia 

společnosti Aerofilms – argentinskými Divokými historkami – tak může být docela pravděpodobná. 

 

Film Parazit je žánrově vymezen jako komedie/drama/thriller. Ingredience těchto žánrů, včetně přídomků 

černá, absurdní, tragická či satirická, snímek míchá do jednoho koktejlu, který nenudí ani při více než 

dvouhodinové stopáži. Tento film oceněný na prestižním filmovém festivalu nebude mít nouzi o diváky. 

Distributor počítá s relativně skromnou návštěvností 13tis. diváků ve 100 českých kinech. Kromě artově 

zaměřených kin míří film rovněž (byť v omezené míře) do multiplexů. Ekonomickou účelnost tohoto 

předpremiérového multikinového uvedení pokládám za diskutabilní. V rozpočtu uváděné náklady na promítání 

ve 3 plexech (VPF, reklama) dosahují výše téměř dvou třetin požadované dotace. 

 

Společností Aerofilms předložená distribuční a marketingová strategie se opírá o festivalová ocenění a 

uvedení filmu ještě před vlastní tuzemskou distribucí. Kromě standardního uvedení na DCP bude film pro 

nedigitalizovaná kina k dispozici rovněž ve formátu MP4. Na kinodistribuci následně naváže uvedení na VoD 

platformách. Distribuce filmu Parazit si dle mého názoru podporu ze strany Fondu zaslouží, byť by při 

pravděpodobné vyšší návštěvnosti a možných úsporách v distribučních nákladech tato podpora nebyla 

nezbytně nutná.            

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Zlatá palma z filmového festivalu v Cannes je visačkou nejvyšší kvality. Jihokorejská kinematografie není pro 

českého návštěvníka kin neznámou a film Parazit je českému divákovi překvapivě srozumitelný a blízký. První 

část filmu popisující upachtěný rodinný život ve mne vyvolala asociaci s legendární rodinou Homolkových. 

Film postupně graduje až k thrillerovým pasážím, které vysvětlují proč Bong Joon-Ho patří mezi oblíbené 

režiséry Quentina Tarantina. Paradoxně to, co by u jiných tvůrců mohlo být označováno za samoúčelné až 

kýčovité, je u výše uvedených jmen považováno za osobitý umělecký rukopis.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Aerofilms disponuje kvalitním týmem, který je schopen zajímavý a festivalově ceněný film získat 

do své distribuce, a tu zároveň na vysoké úrovni zajistit. Pro tento typ filmu jako je Parazit, je Aerofilms 

optimálním distributorem. 

Pod žádostí je podepsán jeden z jednatelů společnosti Ivo Andrle. Za projekt distribuce filmu Parazit je 

zodpovědný Radim Habartík, který spolu s Andrlem patří mezi 5 společníků společnosti Aerofilms. s.r.o. Obě 

tato jména jsou zárukou kvalitně realizovaného projektu. 

 

  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jedinými, ale zásadními přínosy a významy filmu Parazit pro českou a evropskou kinematografii je obohacení 

distribuční nabídky a inspirace pro tuzemskou kinematografii. Inspirace spočívající ve schopnosti natočit 

odbornou veřejností uznávaný a oceněný titul s nesporným diváckým potenciálem. Pro jiné než tvůrčí složky 

národních kinematografií pak inspirace, jaké filmy s uměleckými ambicemi podporovat. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována přehledně a se zjevnou odborností a zkušeností. Jisté výhrady mám k tvrzení žadatele, 

že „…jiné potenciální výnosy nelze explicitně zahrnovat do výnosů, neboť jejich vyčíslení je a) silně 

spekulativní, b) metodicky nesprávné.“ Ke cti žadatele je nutno přiznat, že navzdory tomuto tvrzení v popisu 

projektu všechny tyto jiné potenciální výnosy (sublicence Slovensko, VoD, Free Tv práva) uvádí i s odhadem 

příjmů ve výši celkem 759tis.Kč. Odhady jsou ostatně vždy spekulativní, a o metodické nesprávnosti by neměl 

rozhodovat žadatel… 

 

 

 

 



 

 

Strana 3 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený distribuční rozpočet ve výši 779tis.Kč by měl být financován kromě požadované 150tis. dotace 

vlastním vkladem žadatele ve výši 629tis.Kč. Ten odpovídá předpokládanému výnosu z tuzemské 

kinodistribuce a VoD.  

V nákladech není uvedena položka získání práv (MG). Dle distribuční smlouvy je minimální garance 

stanovena vzhledem k ocenění v Cannes ve výši 8,5tis USD tzn. cca 200tis.Kč. Pokud tuto částku přičteme 

k deklarovaným nákladům, dojdeme k výsledku, který i při započtení výnosů z práv za sublicenci pro 

Slovensko a TV znamená mírnou ztrátu. 

Mezi náklady je několik položek, které pravděpodobně žadatel bude zajišťovat vlastními silami (PR manager, 

programování kin, pronájmy sálů, produkce) a mohou tak případnou ztrátu absorbovat.  

Z externích nákladů považuji z ekonomického ale i etického hlediska za minimálně diskutabilní platbu 

42 900Kč za VPF ve třech plexech CC (jsou i plexy bez VPF) a 50 000Kč za propagaci v multiplexech.     

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Plánovaná premiéra na 10.10.2019 je dle mého názoru příliš s velkým odstupem od MFF KV. Sice tak vznikl 

prostor pro uvedení filmu v rámci Ozvěn MFF KV v „domácích“ kinech žadatele (Aero, Světozor, Scala) a 

předpremiérovém uvedení v multiplexech Cinema City (v kterých?). Spíše než pozitivní šeptandě tento 

odstup poskytne prostor pro nerovné a diskriminační podmínky mezi různými provozovateli kin. 

Předložená reklamní a marketingová strategie využívá silné stránky filmu i zkušenosti a kontakty žadatele 

v mediálním prostoru. Speciální promo aktivity využívající Morseovu abecedu považuji za typickou ukázku 

projektového nápadu, který na papíře vypadá zajímavě, ale v praxi se jen těžce smysluplně realizuje. Blikání 

světel v okně karlovarského apartmá je navíc na hraně spoileru… 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Aerofilms má bohaté zkušenosti s distribucí filmů různých žánrů. Silnou devízou této společnosti 

je úzká vazba na řadu kin nejen v Praze, která zaručují distribuovaným filmům prostor na plátnech. Díky 

dlouhodobým vztahům v mediálním prostředí je Aerofilms rovněž schopen zajistit svým filmům účinno 

reklamní a propagační podporu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Parazit 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 19.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

O potřebnosti uvádět do distribuce výběr z nejlepší světové tvorby a současně vítězné filmy hlavních 

světových festivalů (ať už bylo rozhodnutí poroty třeba i kontroverzní) nepochybuji. V případě Parazita platí 

obojí a ještě se přidává mimořádné hodnocení kritiky a divácká atraktivnost. Uvedení filmu do českých kin si 

jednoznačně zaslouží podporu. 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

O potřebnosti uvádět do distribuce výběr z nejlepší světové tvorby a současně vítězné filmy hlavních 

světových festivalů (ať už bylo rozhodnutí poroty třeba i kontroverzní) nepochybuji. V případě Parazita 

platí obojí a ještě se přidává mimořádné hodnocení kritiky a divácká atraktivnost. Uvedení filmu do 

českých kin si jednoznačně zaslouží podporu.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Složení týmu je kvalitní.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kultivace filmového publika a prezentování mimořádných snímků jsou pro kinokulturu životně důležité.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Žádost je úplná a srozumitelná.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Některé položky rozpočtu jsou ve srovnání s obdobnými projekty nadsazené (osobní náklady, 

propagace), ale nikoli zásadně, takže to lze přičíst ambici zasáhnout širší publikum a uvádět film 

v multiplexech. Otázka pro závěrečnou zprávu je, nakolik se tato ambice naplní nejprve v realizaci 

projektu a poté ve výsledcích.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt předpokládá schopnost filmu oslovit širší než artové publikum, a to i pomocí uvádění 

v multiplexech. Počítá s návštěvností 13 t. diváků, referenčním bodem odhadu je film Divoké historky, 

který dosáhl 67 t. diváků. Realističtější srovnání nabízí například japonský film Zloději, který zvítězil 

v Cannes minulý rok a byl také divácky poměrně vděčný. Neznám výslednou návštěvnost, ale plán 

distribuce počítal s přibližně třetinovou návštěvností plánu pro Parazita, kterou považuji za realistickou i 
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v případě Parazita. Propagace hodlá využít mediálně prezentovaný přátelský vztah Bonga a Tarantina – 

Tarantino má fungovat jako zprostředkovatel filmu pro publikum s jinými preferencemi a kritérii. Pokud 

toto spojení vůbec zafunguje, je tu značné riziko zklamaného očekávání vzhledem k tomu, že vnímán 

jako fanoušek především žánrové asijské kinematografie. Propagace slibuje originální využití morseovky 

jako odkazu na diegetický svět filmu.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jednoznačně vysoký.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Takové krásné šaty 

Evidenční číslo projektu 3109/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 20.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Film anglického režiséra Petra Stricklanda Takové krásné šaty (IN FABRIC) rozhodně patří do 
nabídky artových a alternativních českých kin. Žádost o podpoření projektu distribuce 
uvedeného filmu předložila Asociace českých filmových klubů. 
 
 
Žadatel předložil svoji žádost ve standartní formě se všemi náležitostmi, které umožnily 
realizovat komplexní analýzu distribučního projektu. 
 
Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, plánované náklady lze považovat 
za přiměřené. Finanční plán počítá se dvěma zdroji financování. 
 
Distribuční a marketingová strategie pro realizaci distribuce filmu je připravena promyšleně a 
na velmi dobré úrovni. 
 
Zkušenost žadatele s distribuci artových filmů je zárukou úspěšné realizace předloženého 
projektu. 
 
Projekt v plné míře naplňuje kritéria a cíle výzvy č.2019-3-1-2 v dotačním okruhu -3. 
distribuce kinematografického díla. 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film režiséra Petra Stricklanda Takové krásné šaty jednoznačně patří do nabídky artových a 
alternativních českých kin. Jde o dílo svérázného britského tvůrce, kterého znají čeští 
cinefilové i osobně – byl účastníkem letošního Febiofestu, kde film Takové krásné šaty uvedl. 
Film je do jisté míry poctou několika filmovým žánrům, stejně jako estetice/módě 70. let 
minulého století, mysterióznosti a hororově-absurdním prvkům, které se ve vysoké míře 
vyskytovaly v italském proudu tzv. giallo filmů. Snoubí se v něm nejen absurdní humor, který 
s nadhledem reflektuje současný konzumní svět, ale i vysoká vizuální kvalita. Předložený 
projekt zkvalitňuje distribuční nabídku zahraničních filmů v kinech a má potenciál upoutat 
pozornost návštěvníků festivalů a filmových akcií. Toto dílo se dostane do knihovny artových 
filmů, ke kterému se budou neustále vracet diváci a fandové evropské kinematografie. 
Předkladatel vypracoval velice kvalitní distribuční a marketingovou strategii, která vychází ze 
žánrového typu filmu a nabízí spolupráci s publikem. Projekt v plné míře naplňuje kritéria a 
cíli výzvy č.2019-3-1-2 v dotačním okruhu -3.distribuce kinematografického díla. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým projektu distribuce filmu Takové krásné šaty se dlouhodobě pohybuje v prostředí 
filmových klubů, podobné projekty již realizoval a je zárukou úspěšné realizace i tohoto 
projektu. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Takové krásné šaty, se s velkým zájmem divácké obce setkal na projekcích v rámci 
Febiofestu a MFF v Karlových Varech. Možno ho považovat za přínosný nejen pro naši, ale i 
pro evropskou kinematografii. Rozhodně lze vnímat udělení podpory na projekt tohoto filmu 
jako odůvodněný. Projekt v plné míře naplňuje kritéria a cíli výzvy č.2019-3-1-2 v dotačním 
okruhu - 3. distribuce kinematografického díla. 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost Asociace českých filmových klubů, z. s. o podporu distribuce anglického filmu 
Takové krásné šaty je po formální stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní analýzy 
vyhovující. K žádosti byl připojen popis projektu, distribuční a marketingová strategii filmu, 
součástí, které je distribuční strategie, festivalová strategie, eventy, plán nasazení, cílové 
skupiny, PR a konkrétní formy propagace. Dále žadatel předložil rozpočet a finanční plán, 
prezentaci žadatele, životopisy realizačního týmu, harmonogram realizace projektu a 
distribuční smlouvu se společnosti Rook Films Fabric LTD. Materiály jsou zpracovány na 
velmi dobré úrovni. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu vychází z reálných standartních položek, plánované náklady lze považovat 
za přiměřené, v žádné položce není kalkulováno s přehnanou sumou. Rozpočet odpovídá 
zvyklostem při distribuci tohoto typu filmu v kinech, jeho mírné navýšení vychází z osobní 
účasti režiséra na premiéře. Rozpočet kalkuluje s celkovými náklady 332 600 Kč. Finanční 
plán vychází ze dvou finančních zdrojů – vlastní zdroje žadatele ve formě budoucích tržeb 
z distribuce filmu, které jsou odhadovány do výše 182 600 Kč a požadovaná dotace z Fondu 
kinematografie150 000 Kč. V případě udělení dotace by veřejná podpora představovala 45 % 
z celkového rozpočtu. Žádost je v limitu stanoveného v rámci Výzvy 2019-3-1-2.Výše 
finančního zajištění projektu k datu podání žádosti byla nulová. Vycházet ve finančním plánu 
z budoucích tržeb jako zdroje financování je vždy rizikové, protože jde o odhady, které 
můžou narazit na nezájem diváků anebo také pozitivně překvapit. V rámci projektu uvedené 
předpokládané výsledky distribuce, jako i předpokládané čisté příjmy žadatele, lze považovat 
za dosažitelné a reálně stanovené.  
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie pro realizaci distribuce filmu je připravena promyšleně a 
na velmi dobré úrovni. Vychází z festivalových uvedení na MFF Karlovy Vary 2019 a Letní 
filmové školy v Uherském Hradišti. Distribuční premiéru bude mít film 12.9.2019 a projekt 
kalkuluje s nasazením v 90 kinech. PR a marketingová strategie je rozdělena do dvou 
časových vln. Projekt počítá s rozšířenou propagaci v kinech, s mediální kampaní, s eventy, 
s komunikaci s médii a s online propagací. Stanovený harmonogram realizace je splnitelný. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Asociace českých filmových klubů má dostatek zkušeností s distribucí artových filmů, aby  
projekt úspěšné realizovala 

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY 

Evidenční číslo projektu  
3109/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 16.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce velmi specifického a formálně osobitého „artového horroru“ o vraždících rudých 

šatech, který je vyprávěný ve dvou samostatných příbězích. Originální je i jeho autor, režisér Peter 

Strickland, který už stačil získat kultovní status. I když snímek vychází z klasických horrorů, vyhýbá se 

žánrovým klišé a se žánrem si pohrává. Imaginací a poetikou připomínající filmy Jana Švankmajera nebo 

italského kultovního filmaře Daria Argenta. Silnou vizuální stránku podporuje vynikající hudební složka. 

Snímek se zároveň dotýká pod povrchem hlubších témat, jako je například konzumerismus a manipulace 

davu nebo ovládání lidí skrze jejich nenaplněné touhy. Film zaujme především na festivalech a v rámci 

specializované artové distribuce. Jeho uvedení ocení hlavně znalci, průměrný divák očekávající klasický 

horror bude asi spíše frustrován, žadatel si to ale uvědomuje a jeho strategie je podřízená specifikám 

projektu. Snímek může přinést obohacení domácí distribuci především z  žánrového a formálního hlediska.  

Žadatel – AČFK – je etablovaný distributor specializující se na artové a nekomerční filmy a snímek dobře 

zapadá do jeho dramaturgie. Tvůrčí tým tvoří profesionálové s dlouholetou zkušeností v AČFK.  

Projekt je dobře připravený, distribuční a marketingová strategie je podrobná a propracovaná, vhodně 

zvolená vzhledem k typu filmu a správně identifikuje několik cílových skupin diváků i potenciál snímku. 

Obsahuje také některé originální nápady, které korespondují s jeho specifiky. Žadatel využil uvedení filmu a 

přítomnost režiséra na KVIFF, kde s ním natočil rozhovor, který chce použít při propagaci. Zároveň počítá 

s jeho pozváním také na distribuční premiéru, což je zohledněno i v rozpočtu. Ten byl vyčíslen na 332 600 

Kč, což je vzhledem k typu filmu a distribuce přiměřené. Žadatel počítá se ziskem z distribuce ve výši 

182 600 Kč. Zbytek chce dofinancovat z podpory SFK ve výši 150 000 Kč. Žádné jiné zdroje neuvádí.  

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt se týká distribuce velmi specifického a formálně osobitého „artového horroru“ Takové krásné šaty o 

prokletých vraždících rudých šatech, který je vyprávěný ve dvou samostatných příbězích propojených 

pouze zmiňovanými šaty a městečkem, ve kterém se oba odehrávají. Originální je i jeho autor, režisér Peter 

Strickland, který za svou dosavadní tvorbu už stačil získat kultovní status a oslovuje především cinefily, 

festivaly a artová kina. I když snímek vychází z klasických horrorů, vyhýbá se žánrovým klišé: naopak, hraje 

si se žánrem a s jeho pravidly. Používá ho jako odrazovou plochu pro svou imaginaci a poetiku 

připomínající filmy Jana Švankmajera a zároveň italského kultovního filmaře Daria Argenta. Retro příběh ze 

70.let se odehrává v podivném, stylizovaném fiktivním městečko. Bizarní, ale zároveň velmi sugestivní 

atmosféra snímku připomíná pokleslé žánry, ale pouze zdánlivě. Film charakterizuje odvážné překračování 

hranic, výstřední až černý humor, a především propracovaná vizuální stránka navozující skoro hypnotickou 

atmosféru. Velmi originální je práce s jazykem: nabubřelý korporátní jazyk, který používají šéfové hlavní 

hrdinky v bance, nebo přehnaný jazyk prodavačky lákající ke koupi jako zpěv jakési mytické starodávné 

sirény jsou dovedené ad absurdum, stejně jako technicistní jazyk opraváře praček druhého hlavního hrdiny 

Rega v druhé polovině filmu. Film obsahuje originální situační nápady a některé nezapomenutelné scény, 

vizuální stránku podporuje vynikající hudební složka. Nejedná se ale o pouhý formalizmus, film se dotýká 

pod povrchem mnoha hlubších témat. Jedním z nich je metafora konzumerismu s podtématem manipulace 

davu prostřednictvím masově nabízených slev, děsivý módní obchodní dům symbolizuje možná ovládání 

lidí zlými mocnostmi skrze jejich nenaplněné či naplněné touhy, neméně podstatné je i téma fetišismu, které 

opět asociuje podobnost se Švankmajerem a surrealisty obecně. Film zaujme především na festivalech a 

v rámci specializované artové distribuce. Uvedení snímku ocení především znalci, průměrný divák 

očekávající klasický horror bude asi spíše frustrován, žadatel si to ale uvědomuje a jeho strategie je 

podřízená specifikám projektu. 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Tvůrčí tým tvoří profesionálové s dlouholetou zkušeností v AČFK, například Radana Kořená pracuje pro 

AČFK už od roku 2001, Jan Jílek a Michal Surma od roku 2008. Všichni mají odpovídající vzdělání a 

praktické zkušenosti. Není důvod, aby projekt nemohl být úspěšně realizován.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Film je rozhodně výjimečný a přínosný pro současnou českou (a potažmo i evropskou) tvorbu především 

z hlediska žánrového a formálního obohacení a originality. Podobně může obohatit i domácí distribuci.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je správně vyplněna a jsou k ní připojeny detailní a propracované přílohy včetně podrobní distribuční 

a marketingové strategie. Neobsahují rozpory a umožňují žádost bez problémů posoudit. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Rozpočet byl vyčíslen na 332 600 Kč, což je vzhledem k typu filmu a distribuce přiměřené. Rozpočet je 

detailní a transparentní. Žadatel počítá se ziskem z distribuce ve výši 182 600 Kč. Zbytek chce dofinancovat 

z podpory SFK ve výši 150 000 Kč. Žádné jiné zdroje neuvádí.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční a marketingová strategie je podrobná a propracovaná, 

vhodně zvolená vzhledem k typu filmu a správně identifikuje několik cílových skupin diváků i potenciál 

snímku. Obsahuje také některé originální nápady, které korespondují se specifiky snímku, například ušití 

identických šatů jako z filmu a práci s nimi. Žadatel využil uvedení filmu a přítomnost režiséra na KVIFF, 

kde s ním natočil rozhovor, který chce použít při propagaci. Zároveň počítá s jeho pozváním také na 

distribuční premiéru, což je zohledněno i v rozpočtu (cestovní náklady 15 000 Kč) a pomůže zvýšit zájem o 

film.  Žadatel má licenci na distribuci až do roku 2028, s dokončením projektu počítá ale už v září 2020.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatel – AČFK – je etablovaný distributor specializující se na artové a nekomerční filmy a snímek dobře 

zapadá do jeho dramaturgie.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Tiché doteky 

Evidenční číslo projektu 3119/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 4/8/19 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Aerofilms žádá dotaci na kino a VOD distribuci debutu čerstvého absolventa FAMU Michala 
Hogenauera – Tiché doteky. Předchozí krátký film tohoto autora byl promítán v Cannes.  Film 
se zabývá aktuální tematikou manipulace a sekt na aktuálním příkladu sekty Dvanáct kmenů 
(Twelve Tribes), která působí i v ČR. Výroba filmu byla podpořena Fondem, jde o koprodukci 
se zahraničím.  
Film byl uveden na festivalu ve Varech a jeho následné hodnocení na ČSFD je velmi slušné, 
jakkoli diskuse odráží náročnost díla.   
Silnými stránkami filmu je kromě příběhu i kamera a výjimečné výtvarné i celkové pojetí. 
Domnívám se, že je žádoucí, aby se dostal k co nejširšímu okruhu diváků a z tohoto hlediska 
je žádoucí jeho distribuci podpořit. Aerofilms je zavedená solidní firma, totéž platí o 
producentovi – Negativu.   
 
Cílové skupiny pro film a forma komunikace s nimi jsou domnívám se zvoleny vhodně a 
rozpočet odpovídá zvyklostem. Drobné nepečlivosti a nejasnost týkající se traileru doporučuji 
objasnit a následně dotaci udělit.   
  
 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Kvalita výsledného díla jednoznačně zkvalitňuje nabídku českých filmů z poslední doby, téma je vysoce 

aktuální, přitom se nejedná o další pitomou komedii ani o pseudoproblémy, či variace na 18 x zpracované 

téma, kterých, domnívám se, máme dostatek. Oceňuji i formální zpracování díla.   

Myslím, že má potenciál zaujmout sice úzkou skupinu diváků, ale nabídnout zamyšlení a nečekaný zážitek 

může i dalším.  

To vše umocňuje skutečnost, že sekta, o kterou f ve filmu jde, působí i v ČR.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Aerofilms je, jak jsem uvedl, kvalitní a dlouhodobě působící firma.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nejsem takový odborník na evropskou a světovou kinematografii, ale domnívám se, že takovýto 

debut je přínosem i nad rámec naší republiky.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Materiál je zpracován dobře, jednou je v žádosti autorovi přiřčeno křestní jméno Jakub, jde o omyl 

nebo nepečlivost, jinde je to OK.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Mám jeden problém, která doporučuji vyjanost řed udělením dotace. V žádosti je obsaženo  30 000 Kč na 

cituji střih traileru, zvuková a obrazová postprodukce, výroba DCP.  
 

Ovšem ve smlouvě mezi Negativem jako producentem a Aerofilms jako distributorem je uvedeno, že 

producent dodá foršpan v DCP podobě, takže se mi zdá, že jde o dublování položky.  

 

To není u grafických prací, kde producent dodává podklady, takže práce grafika jsou OK, ale u traileru se 

mi to dá dublované. Doporučuji ujasnit, případně o tuto částku dotaci snížit.  

 

Dotace se přímo netýká druhá nejasnost, možná jsem něco špatně pochopil. Ve finančním plánu je uveden 

vlastní vklad žadatele (tedy ono je tam producenta/žadatele, ale producent není žadatelem) 366 000, která 

je výnosem z distribuce. Jinde je ovšem uvedeno, že 83 % výnosu z tržeb jde za producentem, takže, jak je 

uvedeno v žádosti, zbývá z plánovaných 10 000 diváků a 2 000 VOD transakcí žadateli něco kolem 80 000. 

Odkud se vezme oněch 366 000 mi není jasné, ale možná je to moje nepochopení a skutečně se na tom 
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podílí i Negativ?.   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V pořádku, cílové skupiny jsou logické, komunikační kanály jsou zvoleny odpovídajícím způsobem, 

aby je pokryly, nemám výhrady.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak u producenta, tak distributora jde, jak jsem již uvedl, o špičkové firmy působící na českém trhu.  . 
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Expertní analýza 
 

Název projektu NARUŠITEL SYSTÉMU 

Evidenční číslo projektu 3127/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 10. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Považuji za nezbytné v úvodu konstatovat, že  Narušitel systému je pro mne nejlepším 
německým filmem jaký jsem v tomto století zhlédla a zároveň ho považuji – v obecné rovině - 
za velice aktuální, mimořádně zasvěcenou, umělecky silnou a varovnou filmovou výpověď na 
téma rodičovského selhání, respektive neschopnosti nést odpovědnost za dítě, jemuž dali život.  
 
V tomto konkrétním případě bych bez váhání akceptovala, kdyby žadatel o podporu distribuce 
Narušitele systému předložil nepoměrně vyšší distribuční rozpočet a prohlásil projekt za 
kulturně náročný a navýšil tak i svůj požadavek směrem k Fondu kinematografie, neboť 
zajistit mu divácké zázemí bude nadmíru složité.  
Nejde jen o vlastní titul filmu, který má pro německého diváka oporu v terminologii tamního 
sociálního systému, zatímco české uši odkáží spíš k systému politickému, což odradí.  
Především však jde o palčivý obsah filmu, sdělený s takovou autenticitou a naléhavostí (mj. 
díky strhujícímu hereckému výkonu hlavní dětské představitelky Helen Zengelové), že se 
z diváků  stávají přímí svědci událostí, jednoznačně dokumentujících fakt, že sebelepší dětské 
domovy a psychiatrická péče nenahradí náruč chápající matky .  
 
Devítiletá Benny, děvčátko s polámanou duší i psychikou, se kterou se seznamujeme při jejím 
dočasném pobytu v krizovém centru, je ve svých záchvatech nenávisti, zloby a krutosti ke 
každému, kdo ji přijde v tu chvíli do cesty, naprosto nezvladatelná. Nalézt pro ni zázemí, byť i 
v relativně liberálním a propracovaném systému pomoci osamělým a narušeným dětem v 
Německu, je neřešitelný úkol a u své matky, kde by tolik chtěla být, žít nemůže. Začarovaný 
kruh, v němž zabloudí i ti, kteří by chtěli pomoci nad rámec svých povinností. 
  
Autorský film Nory Fingscheidtové, absolventky Filmové akademie v Baden-Württembergu 
jednoznačně podporuje cíl výzvy. Je zralým debutem, který byl přijat do soutěže letošního 
Berlinale, kde získal od mezinárodní poroty jedno z prestižních statutárních ocenění – Cenu 
Alfreda Bauera. Byl zařazen i do sekce Horizonty nedávno skončeného MFF v Karlových 
Varech, kde vzbudil oprávněně pozornost  a jistě ho čeká relativně dlouhá festivalová pouť. 
Ale především je naléhavým podnětem k zamyšlení, což je samozřejmě další z důvodů, proč 
jednoznačně podpořit distribuci tohoto filmu v ČR.  
 

 Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Viz. Obecné hodnocení. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Narušitel systému  je  zcela jistě titulem, který má všechny předpoklady obohatit 
programovou nabídku českých kin a předkladatel počítá i s uvedením na DVD a 
VOD. Téma narušeného dítěte a jeho domestikace v náhradní péči bylo zpracováno 
na plátně  mnohokrát, ale málokdy s tak velkou naléhavostí. Navíc malá Benny je 
dítětem digitální doby, která velké i malé zaplavuje potřebnými, ale i infikovanými 
informacemi. Na jedné straně je relativně zorientovaná ve své nezáviděníhodné 
situaci, umí si zjednat pozornost, respekt a zvládá spoustu dovedností – pokud 
chce. Na druhé straně ji její dětská optika a zoufalá touha po lásce, která zůstává 
přes veškerou snahu těch, co by ji v rámci své profese i rádi pomohli, nenaplněná a 
brání ji odhadnout, kde jsou únosné meze jejího chování a počínání. 
 
Jedná se o nesmírně palčivé sociální téma, zpracované ryze filmovými prostředky a 
navíc s odborným nadhledem. Narušitele systému vnímám jako autentický příběh, 
který by měl být zhlédnut mnohonásobně větším počtem diváků, než uvádí odhad 
předkladatele (který je ovšem realistický) a vyvolat diskusi v řadách laiků i 
odborníku v oblasti sociální péče i dětské psychologie u nás. 
Předložený materiál sice počítá s oslovením časopisů a portálů s psychologickou a 
psychiatrickou tematikou i s oslovením cílových skupin z příslušných oborů, ale 
přiznám se, že mi tam chybí konkretizace tohoto záměru a obávám se, že k jeho 
naplnění budou chybět i finance, což je škoda. 
 
 
 

 
 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Europe s.r.o., v čele Ivanem Hroncem,  má dnes v oblasti filmové distribuce 
nezastupitelné postavení. Dokladem šíře jejich aktivit je nejen dnes již tradiční přehlídka 
festivalových filmů z Berlína, Benátek a Cannes (Be2Can), která zdomácněla i v artových 
kinech mimo Prahu, ale i vznik zcela unikátního projekčního prostoru s názvem  Edison  Film 
Hub v centru Prahy.  
 
 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Narušitel systému je pro mne výjimečným evropským filmem pro svoji citlivost a zároveň 
obecnou sdělnost s jakou se vyslovuje k problému dětí bez rodičovské péče. Navíc vznikl ve 
skromné národní produkci a za značně limitovaných finančních podmínek. V tom může být 
naznačením cesty, která nemusí vést jen přes ryze zábavné a komerční filmové projekty, jak 
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je tomu tak často u nás a to navzdory skutečnosti, že majoritního publika Jistě nejen českého) 
má zřejmě především potřebu především zahánět nudu (zdaleka nejen v Brně😊. 
 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je přehledná, srozumitelná a úplná. 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celkový distribuční rozpočet ve výši 435.104,- Kč (včetně  příspěvku Fondu ve výši 35%) 
sám o sobě napovídá,  že je nejen realistický až moc, ale opravdu minimalistický a to zahrnuje 
i podzimní novinářskou projekci a premiéru za účasti režisérky a hlavní představitelky.  
 
 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie i marketingový plán mj. zmiňuje debatu v kině Edison Film Hub a sérii 
projekcí v premiérovém týdnu, ale už ve fázi distribuční  přípravy by mělo být známé pokud 
možno „zvučné jméno“ odborného garanta tohoto projektu z oboru psychiatrie či psychologie. 
(Konkrétně mám na mysli Prof. Cyrila Höschla, který by měl rozhodně zájem o zhlédnutí 
filmu a navíc by poradil jak na „prototypovou“ publicitu v této oblasti, protože sám velmi 
aktivně s médii spolupracuje). 
 
Cinefilové „uslyší“ především na ocenění z Berlinale, ale Narušitel systému by měl být 
objeven publiku, které může obohatit v jejich soukromém i profesním životě. Film Nory 
Fingscheidtové si to, podle mého názoru, rozhodně zaslouží. Hlavní směřování distribuční 
strategie především k uvedení v rámci MFF Karlovy Vary a přehlídky Be2Can má jistě svoji 
propagační hodnotu, ale i Fond by výší příspěvku mohl pomoci vydat se i dál.  
 
Na druhé straně je skvělé, že distributor Film Europe s.r.o. nám setkání s autorským režijním 
debutem Nory Fingscheidtové umožnil. Pro mne je ona a její film objevem.  
 
Uvedení filmu Narušitel systému naplňuje kritéria Výzvy, neboť nesporně zkvalitní 
distribuční nabídku v českých kinech (na DVD i VOD). Navíc se domnívám se, že opravdu 
zásadním způsobem otevírá téma sociální péče o narušené děti, která je - v Německu i u nás - 
bez možnosti postihu těch, kteří stav svých dětí způsobili nebo přinejmenším zásadně zhoršili. 
 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Cílovou skupinou distribučních aktivit společnosti Film Europe s.r.o.jsou evidentně  
cinefilové střihu minulého století, což je mi velice sympatické, protože již valem ubývá.. 
Ovšem kromě klasické distribuce k nim tato společnost hledá cesty odpovídající současným 
distribučním trendům a to je velice zajímavý a cenný mix. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Narušitel systému 

Evidenční číslo projektu 3127/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 22.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádá se o podporu distribuce filmu Narušitel systému. Výše požadované podpory je 150 000,- Kč 

z celkového plánovaného rozpočtu, který je 435 104,- Kč. 

Nežádá se o žádné další veřejné zdroje. 

 

PLUS 

+Vynikající hraný německý film. Strhující psychologické a sociální drama Narušitel systému bylo na letošním 

MFF v Berlíně zařazeno do hlavní soutěžní sekce. 

+Kvalitní distributor 

+Reálný harmonogram projektu 

+Reálné počty kin, diváků 

+Skvěle vybrané cílové skupiny!!!!! 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Vynikajicí film, distribuce skvěle promyšlená. 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jedná se o vynikající film, který zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech. 

Spojení filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení tvůrčího týmu je  odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován? 

Vynikající distributor se skvělým vkusem. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Kvalita filmu je vynikající takže případnou podporu lze vnímat jako odůvodněnou. 

− Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formální stránka žádosti je dobrá, přílohy jsou úplné a srozumitelné a je možném podle nich posoudit 

žádost. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené či neodůvodněné částky. 

− Žadatel srozumitelně zdůvodnil výši nákladů. 

− Finanční plán je realistický. 

− Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelná. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

− Distribuční a marketingová strategie je vhodně zvolená. 

− Projekt pracuje se zvolenými cílovými skupinami vhodným způsobem. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Kredit žadatele je vynikající. Jde o zkušeného distributora s velmi vybraným a vyhraněným vkusem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Abstinent  

Evidenční číslo projektu 3139/2019 

Název žadatele Cinemart a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 09 08 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Cinemart žádá polovinu rozpočtu na distribuci u sice ne příliš divácky atraktivního, ale o to užitečnějšího 

projektu - celovečerní hraný debut absolventa FAMU Davida Vígnera. Tento autor se ve svých 

středometrážních i v absolventském filmu (Mezi stěnami (2007), Mezi nimi (2010), Sami (2012), Na hrané̌ 

(2015), Jakub (2016) Občanská́ naděje (2014) vesměs zabývá aktuální tematikou mladých lidí a 

společensky závažných témat.  Tyto filmy zvolna pronikají i na festivaly a do zahraničí, přitom si udržují 

velmi solidní uměleckou úroveň bez kompromisů vůči divákovi.  

To platí i o filmu, na který je podpora žádána a který se zabývá alkoholismem mladých lidí, pojatým velice 

syrově, místy drsně, bez odlehčení humorem ad.  

Domnívám se, že je žádoucí dostat tento film k co možná velkému počtu diváků, tomu odpovídá i zaměření 

cílových skupin včetně školních projekcí počínaje druhým stupněm základních škol.  

Rozpočet je věcný a odpovídající, struktura marketingová strategie a návrh komunikace se mi zdají vhodné, 

dominance on line reklamy odpovídá cílové skupině pre teens a teens.  

Dobře je zdůvodněné i datum premiéry a hezký je souběh života frontmana kapely Nebe s příběhem.   

 

Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji podporu udělit  

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Téma je společensky aktuální a není běžně postihováno, alkoholismus se obvykle ve filmu týká střední 

+ generace.  

Z tohoto hlediska jasně obohacuje nabídku na trhu, zaměření na základní a střední školy je podle mne 

žádoucí a projekt je tomu uzpůsoben.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ano, jak sama osoba režiséra a jeho předchozí tvorba ukazuje na hluboký zájem a schopnost vycítit 

podstatné problémy. Tým Cinemartu je velmi kvalitní, k tomu nemám co dodat.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

myslím si, že, i když to není plánováno, má film potenciál i mezinárodní 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Myslím, že vše, jak je u Cinemartu obvyklé, solidně a jasně zapracované, Strategie, cílové skupiny, 

mediamix i komunikační postupy  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Srozumitelné a odpovídající filmu.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

jak už jsem se zmínil, ano, je to jasně zpracování.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu ABSTINENT 

Evidenční číslo projektu 3139/2019 

Název žadatele Cinemart a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 29.7.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce nového českého hraného filmu Abstinent, zabývajícího se problematikou závislosti 

na alkoholu. Specifické na něm je, že se věnuje alkoholismu nejmladší části populace, dospívající mládeže, 

a přináší varovné poselství, určené právě tomuto diváckému segmentu. Z tohoto hlediska se jedná o 

společensky závažný projekt s velmi aktuálním tématem. Distribuční strategie z tohoto faktu vychází a 

předpokládá specifickou práci s mladým publikem, která může mít dlouhodobější dopad. Právě tohle je 

největší devízou celého projektu. I když výsledný snímek trpí jistými dílčími problémy, jedná se o záslužný 

pokus o zvládnutí nelehkého tématu, které v naší kinematografii téměř absentuje. Právě díky tomu může 

obohatit nabídku v našich kinech.  

Žadatel patří k nejvýznamnějším domácím distributorům s vysokým kreditem a bohatými zkušenostmi. 

Cíleně se věnuje také distribuci českých filmů, a má jasnou a konkrétní představu o realizaci. Detailní 

distribuční a marketingová strategie vychází ze specifického charakteru snímku. Cílové skupiny jsou jasně 

vymezeny, strategie míří také na publikum školních projekcí, což je u tohoto druhu projektu obzvlášť vhodné. 

Časový harmonogram je zvládnutelný, uvedení filmu je dobře načasované, předpokládá se udržení snímku 

v kinech až do února 2020. Marketingové kampaně mají probíhat všemi obvyklými směry, největší důraz 

klade žadatel správně na on-linovou kampaň a sociální sítě. Tomu odpovídají i náklady v rozpočtu. Podpora 

SFK by tvořila jeho polovinu. Finanční plán je realistický, nabízí se pouze otázka, zda by se v případě filmu s 

takhle společensky závažným tématem nenašly ještě další zdroje financování.  

 

 

  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt se týká distribuce nového českého celovečerního hraného filmu Abstinent. Jak naznačuje už jeho 

název, zabývá se problematikou závislosti, v tomto konkrétním případě závislosti na alkoholu. Specifické na 

něm je, že se věnuje alkoholismu nejmladší části populace, dospívající mládeže, který má u nás stoupající 

tendenci a je často přehlížen. Snímek přináší varovné poselství, určené právě tomuto diváckému segmentu. 

Z tohoto hlediska se jedná o společensky významný projekt s velmi aktuálním a důležitým tématem. 

Distribuční strategie z tohoto faktu vychází a předpokládá specifickou práci s mladým publikem, která může 

mít nejen jednorázový, ale i dlouhodobější dopad v domácím prostředí. Právě tohle je na projektu velmi 

záslužné a jeho největší devízou. Samotný snímek sice nedosahuje přesvědčivosti úspěšného filmu 

s podobnou tematikou Úsměvy smutných mužů, navzdory tomu mu ale nelze upřít upřímnou snahu o 

ztvárnění tématu, které v naší kinematografii zatím téměř absentuje. Právě díky tomu může obohatit 

nabídku v našich kinech. Film má potenciál zaujmout na domácí festivalové scéně i ve správně zacílené 

distribuci. Spojení filmu s předloženou distribuční strategií je velmi funkční, za jeden z největších kladů 

můžou být považovány zejména plánované školní projekce.     

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Tým tvoří zkušení profesionálové. Většina z nich se věnuje distribuci delší dobu a jsou zárukou toho, že 

projekt bude úspěšně realizován. Pod žádostí je podepsána Ing. Martina Kafuňková, která sice do 

společnosti Cinemart do pozice marketingového manažera nastoupila jen před 2 lety a má zkušenosti 

s marketingem spíše v jiných odvětvích, může se ale opřít o své kolegy. Není důvod, aby projekt nebyl 

úspěšně realizován. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Film je přínosný pro současnou domácí kinematografii především z hlediska tématu, které přináší – 

závislosti mládeže na alkoholu. Toto téma není navíc používáno pouze jako povrchní atrakce, ale je 

traktováno seriózně a se snahou poukázat na důvody a důsledky celého problému. Scénář vychází 

z reálných příběhů mladých alkoholiků, kteří absolvovali ústavní léčbu. I když výsledný snímek trpí jistými 

dílčími problémy například ve stavbě nebo v propracovanosti dramatického vývoje postav a jejich vztahů, 

jedná se o záslužný pokus o zvládnutí nelehkého tématu. Z tohoto hlediska lze vnímat případnou podporu 

domácí distribuce jako odůvodněnou. Mezinárodní potenciál filmu a jeho přínos pro evropskou 

kinematografii je nižší, jedná se ale o snímek určený primárně domácímu publiku.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost odráží bohaté zkušenosti žadatele: je kvalitně připravená, přílohy jsou úplné a detailní. Neobsahují 

rozpory ani nesrovnalosti, jsou dostatečně konkrétní a umožňují žádost bez problémů posoudit.  
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Náklady byly vyčísleny na půl milionu, část chce žadatel pokrýt vlastním vkladem (200 000 Kč) a 

sponzoringem (50 000 Kč). Podpora SFK by tím pádem tvořila polovinu rozpočtu. Finanční plán je 

realistický. Nabízí se pouze otázka, zda by se v případě filmu s takhle společensky závažným tématem 

nenašly ještě další zdroje financování. Rozpočet je transparentní, jednotlivé položky jsou odůvodněné a 

vycházejí ze zkušeností žadatele.   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Projekt dává jasnou a konkrétní představu o realizaci. Distribuční a marketingová strategie je důkladně 

propracovaná, detailní, a vychází ze specifického charakteru daného snímku. Zároveň odráží bohaté 

zkušenosti žadatele. Cílové skupiny jsou jasně vymezeny, projekt míří také na publikum školních projekcí, 

které mají být intenzivní součástí distribuce, což je u tohoto druhu projektu obzvlášť vhodné. Součástí 

analýzy jsou i vhodně zvolené referenční filmy. Uvedení filmu je dobře načasované na začátek října, a to 

také vzhledem na jiné konkurenční tituly. Časový harmonogram je zvládnutelný a předpokládá udržení 

snímku v kinech až do února 2020. Marketingové kampaně mají probíhat všemi obvyklými směry, největší 

důraz klade žadatel správně na on-linovou kampaň a sociální sítě. Tomu odpovídají i náklady v rozpočtu 

(117 500 Kč), což je mimochodem nejvyšší položka rozpočtu. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatel – Cinemart - patří k nejvýznamnějším domácím distributorům s vysokým kreditem a bohatými 

zkušenostmi. Cíleně se věnuje také distribuci českých filmů. Pro projekt je velmi vhodný a dokáže ho bez 

problémů kvalitně realizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bluesman 

Evidenční číslo projektu 3146/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 12/08/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Pilot Film předkládá žádost o podporu distribuce českého dokumentu Bluesman, v režii původně 

zvukaře Michal Rákosníka.  

Jde o režisérovu prvotinu, která již byla Fondem podpořena pro fázi produkce.  

Žadatel je rovněž provozovatelem kina, což může zlepšit expozici filmu pro diváky, propagační strategie je 

však tradiční, doplněna o koncerty realizované společně s projekcemi v kinech, ovšem chybí podrobnější 

popis, jak toto bude zajištěno. 

 

Po formální stránce je žádost zběžně zpracována a přináší informace o projektu, některé elementy však 

chybějí, nebo by mohly být jasněji podány. 

Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti předloženy v hrubých rysech, jsou víceméně koherentní 

a neodporují profilu plánované distribuce. 

 

Cílová skupina je uvedena velmi obecně, a pouhé věkové vymezení nestačí. Práce s publikem není 

popsána. Projet by mohl lépe vysvětlit, jakým způsobem budou diváci oslovováni a motivováni k návštěvě 

velmi specifického dokumentu.  

Distributor představuje komunikační plán, který však není detailně propracován, protože je globálně zadán 

subdodavateli.  

Počet kopií je upřesněn, v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu pokrýt různé typy promítacích 

míst.  

Odhadovaný počet diváků se zda být nadhodnocený, zejména s ohledem na fakt, že VOD není zahrnuta 

v distribuční smlouvě, což může byt pro tento distribuční projekt oslabujícím faktorem.  

 

Žadatel neuvádí informace, které by napomohly pozitivně ohodnotit přínos filmu pro českou a evropskou 

kinematografii. Celkově lze ohodnotit, že projekt má svým obsahem i formou slabší distribuční potenciál. 

 

Přes všechny slabé stránky a nedostatky je žádost je oprávněná, částečně odpovídá kritériím dotačního 

okruhu a poskytuje informace, které si neodporují a do jisté míry přinášejí prezentaci plánované aktivity. 

 

Tuto žádost nedoporučuji k přijetí. 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek rozšiřuje nabídku v kinech o český dokument s hudební tématikou, o pozdější fázi 

VOD a v televizi se v tomto distribučním projektu nejedná. Producent si ponechal právo na VOD a TV 

vysílání, kterému profil dokumentu odpovídá lépe. 

 

Po obsahové stránce film působí poněkud zmateně, prezentuje řadu rozhovorů se známými i méně 

známými osobnostmi hudby, které však v dodané verzi screeningu nejsou pojmenovány, ani zařazeny 

v čase. Vzhledem k rozpětí 10 let natáčení před i po smrti hlavního protagonisty, který se ve filmu objevuje 

nechronologicky, je orientace v poskytnutých informacích pro diváka komplikovaná.  

 

Využití protagonistů filmu v propagaci a při debatách není v projektu jasně prezentováno. 

Film má specifický charakter, orientovaný na blues a výrobu kytar, což může být atraktivní pro zasvěcené, 

ale jeho přínos pro širší publikum není v žádosti doložen. Projekt poskytuje eventuálně náměty spojené 

s výrobou hudebních nástrojů, provozovaným hudby v předchozím režimu atd., a toto může být využito 

k debatám, ale jakým způsobem a s jakým publikem, na to distributor v projektu nezaměřuje. 

Propojení s organizací koncertů v kinech se zdá být zajímavé, ale chybí vysvětlení, kdo a jak bude tuto 

logistiku organizovat, a jak je realizace koncertu zaručena, a jak bude fungovat konkrétně propojení 

koncert- projekce – debata. 

O uspokojivě funkčním spojení filmu a distribuční strategie v projektu mohou být pochybnosti. 

VOD této propagace nebude moci využít, protože jsou práva separátní a neplánuje se ani Day and date 

distribuce.  

Projekt do jisté míry splňuje kulturní/výchovnou/vzdělávací funkci.  

Tento distribuční projekt je spise standardní a nepřináší osobité inovace. 

Odhad návštěvnosti je pro tento typ filmu spise nadhodnocený. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z doložených životopisů lze vyčíst solidní zkušenosti v distribuci méně komerčních titulů, a pro tento typ 

projektu je realizační tým distribuční společnosti dobře vybaven.  

Co v popisu projektu chybí, je životopis režiséra, který je nosným elementem projektu, a popis jeho 

implikace v doprovodných akcích. Chybí také informace, kdo bude organizovat koncerty, když už mají tyto 

hrazeny z SFK. 

Také profesní kompetence agentury Turner PR ve filmové oblasti by v projektu měly figurovat podrobněji .  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel sám nepřináší vysvětlení, jak vidí přínos a význam distribuce tohoto filmu pro českou a evropskou 

kinematografii. Film doposud neobdržel žádnou cenu na českém nebo zahraničním festivalu. Jeho 

festivalová kariéra není v žádosti reflektována, s výjimkou prezentace v rámci festivalu Colors of Ostrava.  

Ačkoli jsou ve filmu použity rozhovory se zahraničními umělci, nelze doufat v mezinárodní distribuci titulu, a 

tato není ani zmiňovaná.  

I přesto může téma přinést divákovi obraz určité reality a nevšední osobnosti hlavního protagonisty a doby, 

ve které žil a lidmi, kterými se obklopoval. Jaké další poselství tvůrci mají pro současnou českou a 

evropskou kinematografii, tvůrčí tým mohl lépe vkreslit v komunikační strategii s jednotlivými cílovými 

skupinami. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy jen částečně. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. Logicky by však bylo vhodné doplnit projekt o 

prezentaci režiséra, případně dalších hostů debat a koncertů. Více podrobností o specifických událostech 

organizovaných k propagaci, jejich zajištění po stránce organizační a propagační by dodalo projektu na 

důvěryhodnosti. 

Přílohy neobsahují nepřijatelné rozpory, ani protichůdné informace, a žádost lze správně posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Komentáře k rozpočtu, uvedené bodově v popisu projektu by se lépe uplatnily v excelové tabulce, přímo u 

položek. Finanční vklad producenta by mohl být také vysvětlen. 

Prezentovaný dokument obsahuje několik nejasností, například v kategorii Osobních nákladů, které jsou 

nulové. Také není jasné, kolik umělců bude benefitovat z nákladů na koncerty, kolik bude cest a kam, a 

proč by toto měly být honoráře muzikantů hrazeny ze SFK. Rozdělení výnosů z koncertů není 

okomentováno, a ve finančním plán nefiguruje. 

Protože bezmála polovina požadované podpory by měla jít na hudební složku projektu, vzniká zde otázka, 

zda je podíl podpory na celkových nákladech projektu vůbec obhajitelný, a na tuto otázku lze pozitivně 

odpovědět jen stěží. 

Ve zbylých položkách jsou náklady přiměřené a odpovídají víceméně standartu při podobných distribucích.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. 

Projekt by však mohl byt formulován jasněji, protože momentálně dává neucelenou představu o realizaci. 

Distribuční a marketingová strategie není dostatečně propracovaná pro daný typ projektu. 

 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny, ale není věrohodné, že by práce na projektu 

mohly začít až 10/10/2019, tedy v den premiéry. Zahájení prací musí začít nejméně několik týdnů před 

premiérou. Tato informace se v projektu objevuje několikrát, a nelze určit, zdali jde o překlep, nebo o 

chybný odhad, který by neumožnil zvládnutí organizace projektu. 

 

Ohodnoceni cílových skupin v projektu je slabým článkem. Určení je velmi obecné a nebere v potaz 

specifika filmu, která je potřeba vhodným způsobem různým divákům různě přiblížit. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je distribuční společnost, která má paralelní aktivity v produkci a v provozování kin. 

Pilot Film se řadí mezi užší kruh aktéru na poli distribuce artových a náročných filmů, působí ve sféře, kde 

má konkurenci, ale presto se mu podařilo na trhu prosadit se svou vlastní specifikou. 

Jeho předností je provázanost s mezinárodní artovou produkcí.  V jejím katalogu je mnoho kvalitních titulů 

jak z České republiky, tak i ze zahraničí, a výsledky návštěvnosti svědčí o schopnosti vybírat filmy 

hodnotné, různorodé a přitáhnout zájem diváků. 

Kredit žadatele v oblasti distribuce lze ohodnotit jako velmi dobrý. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Bluesman 

Evidenční číslo projektu 3146/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 12. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Distribuční společnost Pilot Film žádá o podporu distribuce celovečerního dokumentu Bluesman.  

 

Bluesman je celovečerní dokument o Petru Jurkovičovi, člověku mnoha talentů, který dokázal opustit své 

životní jistoty a žít podle svého přesvědčení. Byl vystudovaným biologem, ale uměl šít šaty, psát texty písní 

a také hrát na kytaru. Do paměti lidí se zapsal jako milovník blues a později zejména jako výrobce 

elektrických kytar, na kterých hráli a hrají i někteří světoznámí muzikanti.  

 

Bluesman je film plný pozitivní energie, natočený s citem a bez zbytečného patosu. Příjemně zachycuje 

atmosféru kolem typu hudby, která je pro české prostředí velice typická a spojuje se s určitým světonázorem 

a způsobem života.  

 

Bluesman je však především příběhem výjimečného člověka, který, ačkoli působil velice obyčejně a 

skromně, dokázal ve všech dobách dělat, co ho bavilo a žít podle vlastního přesvědčení, díky němuž zažil a 

uskutečnil mnoho nevšedních věcí, vymykajících se normálu a průměru. Toto je podle mého názoru základní 

poselství filmu – které přesahuje i téma hudební. 

 

Předkládaný projekt podpory distribuce se však zaměřuje zejména na úzkou cílovou skupinu hudebních 

fanoušků a podle toho staví svou marketingovou a distribuční strategii. Protagonista filmu přitom nepatřil 

k všeobecně známým muzikantům své doby a ani daného hudebního žánru, a proto je těžké na jeho jménu 

nebo jménu kapel, ve kterých hrál, založit marketingovou strategii distribuce filmu. Vzhledem ke kvalitám 

filmu a výjimečné osobnosti protagonisty, je takto úzké zaměření pro film vlastně ochuzující.  

  

I navzdory tomu, že žadatel je zcela vhodným distributorem pro tento film a samotný film je kvalitní a 

přínosný pro českou kinematografii, spojení s marketingovou a distribuční strategii předkládanou v projektu 

podle mne správně nevyužívá jeho celý potenciál. Proto podporu takto koncipovaného projektu nemůžu 

doporučit.   

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Film Bluesman je v první řadě zajímavý příběh výjimečného člověka, který byl schopen jít si v životě vždy 

vlastní cestou, nenechal se odradit překážkami a dařilo se mu dovést do konce i své zdánlivě utopistické 

plány, včetně osobního kontaktu se světoznámými muzikanty, které obdivoval. Příběh, připomínající někdy 

spíše scénář bizardního hraného filmu, je navíc natočený s láskou a citem a má nepopíratelně i velké 

filmové kvality. Svým obsahem a zejména pozitivní energií, která z něj vyzařuje, může určitě oslovit 

mnohem širší publikum než jen to hudebně zaměřené – může být inspirací pro všechny, kdo hledají vlastní 

identitu. 

 

Žadatel se ve své marketingové a distribuční strategii soustředil zejména na cílovou skupinu bluesových a 

rockových hudebníků a fanoušků. Myslím, že v případě Petra Jurkoviče není funkční založit marketing na 

jeho osobě – jako muzikantovi. Mohlo by to fungovat, pokud by se jednalo o opravdu známou osobnost 

daného žánru (například Mišíka nebo Kalandru). To však Jurkovič není – jak to dokazuje i samotný film -  

možná ho znají v muzikantských kruzích, ale neplatí to už tak pro publikum. Komunikace je v projektu často 

zaměřena na propagaci koncertů, které by měly navazovat na některé projekce filmu – čím se z ní také do 

značné míry vylučuje „nehudební“ publikum (nebo například mladší publikum s jiným hudebním vkusem). 

 

O ideovém přesahu filmu se sice projekt zmiňuje, ale nijak ho ve své strategii nevyužívá. A to je škoda, 

protože s jinak postavenou marketingovou a distribuční strategií, s komunikací více zaměřenou na širší 

publikum a tomu zodpovídajícím výběrem médií, by mohl film získat více diváků – a dokonce by možná 

uspěl i v multikině. 

 

Projekt jinak splňuje cíle a kritéria Výzvy. 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt distribuce kvalitního celovečerního 

dokumentu mohl být úspěšně zrealizován.  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film je rozhodně velice přínosný pro současnou českou kinematografii a může oslovit i zahraniční a 

festivalové publikum, je dostatečně zajímavý i bez znalosti kontextu a jeho pozitivní poselství je 

pochopitelné i pro mimočeského diváka.  

 

Podporu tohoto díla bych u jinak koncipovaného projektu vnímala jako zcela odůvodněnou.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V žádosti jsem našla tyto nepřesnosti:  

 

- Na distribuční smlouvě chybí podpis druhé strany – producenta 

- V popisu projektu je jako předpokládaný počet diváků uvedeno 4000, ale výpočet výnosů 

kinodistribuce vychází z počtu 5000 diváků 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Třetinu rozpočtu tvoří náklady spojené s koncerty hudebníků po promítání filmu v kinosálech. Nemyslím si, 

že by tyto náklady měly být hrazeny z podpory filmového fondu a pokud by taková marketingová podpora 

byla pro distribuci filmu funkční, mohly by se koncerty uskutečnit například ve spolupráci s místními kluby 

apod.  

 

Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu tedy podle mne v této formě nejsou 

obhajitelné. 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Viz výše. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pilot Film je mladá distribuční společnost se zajímavou diváckou nabídkou. Poskytuje distribuční příležitost 

složitějším filmům a žánrům, včetně dokumentů. Domovské kino U Pilotů se stalo důležitým a oblíbeným 

společenským místem pro milovníky náročnějšího filmu. 

 

 

 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Název projektu Hra

Evidenční číslo projektu 3153/2019

Název žadatele Pilot film s.r.o.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2019-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 15.8. 2019

Film Hra je pro tuzemské prostředí poněkud nezvyklým projektem. Chilský režisér, jenž neumí česky, v něm 
podle vlastního scénáře inscenuje s tuzemskými herci komorní psychologické drama situované na české 
maloměsto. Svým stylem vyprávění a černobílým obrazem ve formátu 4:3 se navíc řadí spíš po bok filmů 
české nebo francouzské nové vlny než do hlavního proudu současné filmové estetiky a to i té artové. 
Autorem je chilský režisér Alejandro Fernández Almendras, jehož předchozí filmy sklidily solidní ohlas na 
světových festivalech, včetně těch z nejprestižnějších, a posbíraly také řadu ocenění (například v Sundance 
nebo Rotterdamu).  

Hra je projektem, v němž se vědomě pracovalo s konceptem “opuštění komfortní zóny”. S překážkami v 
tvorbě, s odlišnostmi ve vnímání i kulturních stereotypech nebo s odstupem, způsobeném jazykovou 
bariérou. Cílem nejspíš bylo osvěžit autorův přístup novými vlivy a recipročně osvěžit také “český film” o  
“jiný pohledem”.  
Dle mého soudu se to ve výsledku povedlo tak nějak z části. Řada momentů působí v kontextu tuzemské 
filmové tvorby sympaticky neotřele, ale mnoho dalšího naopak trochu nepřesvědčivě, rozpačitě a 
šroubovaně. 

Film tak zřejmě nemá příliš velkou šanci strhnout větší množství diváků a pravděpodobně ani jeho 
festivalový potenciál nebude v současné světové konkurenci příliš vysoký. Rozhodně se ale bezpečně 
vymyká z průměru tuzemské produkce a otevřenějším (náročnějším) divákům může nabídnout 
trochu jiný divácký zážitek. Přiměřenou podporu Fondu si tedy (i s ohledem na předchozí podporu 
výroby) jistě zaslouží. Zvolená distribuční strategie pak víceméně odpovídá jeho potenciálu - tzn. dokáže 
oslovit zřejmě jen náročnější publikum, ale obsazení Jiřího Mádla mu jisté šance dává. 
 

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Hra je příběhem ředitele lokálního divadla, jemuž práce ničí vztahy, vztahy ničí práci a on svým zmateným 
počínáním postupně rozloží všechno, na čem mu záleží. Jde tu o psychologické drama o současném 
mužství, obtížích v balancování moderních vztahů, hledání rovnováhy mezi prací, vztahem a rodičovstvím,  
což jsou témata pohříchu aktuální. 
To, co filmu ale ubírá na energii a přesvědčivosti, je možná nejvíc ono propojení s poněkud umělým a 
přestylizovaným světem divadla v jeho nejvíc “uměleckých” polohách. Dále jistá jednorozměrnost nebo až 
ilustrativnost některých postav a scén. Formální zpracování, jež se otevřeně hlásí k estetice nových vln a 
starších kánonů kinematografického vyjadřování by mohlo filmu dávat hravý nadhled, ale z větší části jej 
spíš dále vysouvá směrem k “náročnému divákovi”.  

Hra je v mnoha směrech zajímavý filmový experiment, který jistě mnoho diváků otráví, ale některým může 
nabídnout docela inspirativní zážitek. Obávám se, že odhady návštěvnosti v rozpočtech distributora jsou 
poněkud optimistické, ale dle mého soudu jde o dílo, jež si zaslouží, aby se diváci měli šanci o něm 
dozvědět. Kritéria Výzvy naplňuje nepochybně. 

A s dovolením, pokud nemá distributor jasno, co by měl být hlavní motiv komunikace, myslím, že linie “Jiří 
Mádl jako režisér vs. dvě ženy a jedna divadelní inscenace” bohatě stačí. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Předkladatel se distribuci podobného typů filmů věnuje opakovaně, byť nijak dlouhou dobu. Personální 
zajištění projektu umožňuje předpokládat, že přestože předkladatel deklaruje, že ještě nemá jasnou 
strategii komunikace, má dostatek zkušeností, aby bylo dílo uvedeno s maximální efektivitou. K čemuž 
nepochybně přispívá i možnost uvádění ve vlastních kinosálech.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film naplňuje cíle Výzvy, protože svými tématy a zpracováním obohacuje českou filmovou produkci i 
distribuci. Jeho přínosem je především rozšíření škály témat a forem kinematografického zážitku, tentokrát 
spíše směrem k náročnějšímu divákovi. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je vypracována srozumitelně, neobsahuje žádné zřetelné rozpory a lze ji proto posoudit 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je přehledný a neobsahuje žádné nezdůvodněné položky. 
Finanční plán je realistický, byť podle mého názoru jsou očekávané tržby poněkud optimistické. Výše 

podpory a její podíl na celkových nákladech je obhajitelná. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Projekt, jak je předkládán, připouští, že nemá zcela jasno v cílových skupinách a strategiích komunikace. 
Počítá s flexibilními úpravami volby publika, cílů a strategií na základě prvních reakcí na kampaň.  
Souvisí to zřetelně s ne zcela rozsáhlými zkušenostmi s podobným typem projektů, ale na druhou stranu 
to avizuje ochotu věnovat projektu péči a snahu hledat efektivní řešení.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel se podobným typům projektů věnuje systematicky a opakovaně, byť ještě ne zcela dlouhou dobu. 
Má ovšem dostatek zkušeností s filmovou distribucí a komunikací obecně, tudíž je jeho kredit solidní.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Hra 

Evidenční číslo projektu 3153/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 13.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel Pilot Film předkládá žádost týkající se distribuce černobílého artového filmu Hra. Ten natočil 

renomovaný chilský režisér (a mj vítěz festivalu Sundance) Alejandro Fernández Almendras v prostředí 

českého maloměstského divadla. Příběh umělecké a osobnostní krize je záměrně natočen „oldschoolovým“ 

stylem jako pocta autorům československé nové vlny. Obsazení vévodí (a z marketingového hlediska 

klíčovou roli hraje) Jiří Mádl. Film je projektem určeným pro omezené publikum v rámci filmových festivalů a 

jednosálových kin. Zásadním úkolem distributora je vhodná prezentace filmu, který se příliš nedá propagovat 

přes základní témata, přes režiséra ani přes prostředí maloměstského divadla. Klíčovým úkolem bude 

přilákat do kina mix fanoušků Jiřího Mádla a artového filmu a prezentovat film jako výjimečný projekt 

spojující tuzemské prostředí a etablovaného zahraničního filmového režiséra. Projektu by pomohly projekce 

s delegací, ty však v žádosti nejsou detailněji specifikovány. 

 

Žádost je dobře postavená a nechybí v ní žádné zásadní informace. Mezi nedostatky patří nedokonalá 

korektura finálního textu či některé diskutabilní položky v rozpočtu.  

 

Celková výše rozpočtu je relevantní, žadatele navíc disponují grantem z Torino Film Lab, který jim umožňuje 

opatřit film větší kampaní, včetně outdoorové reklamy. Projekt je připraven k realizaci a je pravděpodobné, 

že bude uskutečněn v zamýšlené podobě. Otázkou je, zda se distributorovi podaří docílit predikované 

návštěvnosti (10 000 diváků), zda nemá film reálně potenciál na 4000–5000 diváků v českých kinech. Výše 

požadované podpory ze strany SFK je relevantní. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Almendrasova Hra je snímkem, který má potenciál zaujmout určitou skupinu diváků v rámci festivalových 

projekcí (viz zaplněná premiérova projekce v rámci Letní filmové školy) i v rámci běžné distribuce. Jedná se 

o náročný umělecký projekt, který bude obtížně propagovatelný a který získá větší počet diváků pouze díky 

angažmá Jiřího Mádla v hlavní roli. Film zpracovává obecná témata milostného trojúhelníku a tvůrčí i 

osobnostní krize, do českého kontextu však přináší osobité režijní i formální postupy. Alejandro Fernández 

Almendras je režisérským chameleonem, jehož každý film je naprosto odlišný od toho předchozího – 

prostředím, žánrem, vyprávěcím tempem, formou. Hra v tomto ohledu do jeho filmografie dokonale zapadá 

– jedná se o konzervativní černobílou poctu divadlu a československé nové vlně natočenou v „mrtvém“ 

formátu 4:3. Spojení tohoto typu filmu a distribuční strategie je funkční – žadatel správně definuje téma 

filmu, cílové skupiny, klíčová slova, řeší festivalová uvedení i možnosti v rámci kinodistribuce. Filmu by 

bezesporu pomohly projekce s delegací (režisér, herci), tyto projekce však nejsou v Popisu projektu 

detailněji specifikovány. Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým distributora je v rámci předloženého materiálu představen v dostatečné šíři a komplexnosti 

(což v rámci distribučních žádostí zdaleka nebývá pravidlem). Tým je dostatečně široký a v jeho rámci lze 

najít hned několik osobností mající s produkcí a distribucí dlouholeté zkušenosti. Jedná se především o 

producenta a vedoucího akvizic Jana Macolu, manažerku Alžbetu Macolovou či programistku Kristýnu 

Haklovou. Složení realizačního týmu je dostatečné a odpovídající velikosti a náročnosti projektu.   

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Snímek Hra je v českém distribučním kontextu ojedinělý, neboť se jedná o projekt financovaný z větší části 

z ciziny a režírovaný zahraničním režisérem. Spojení umělecké osobnosti chilského artového režiséra 

Alejandra Fernándeze Almendrase a maloměstského prostředí Kladna je výjimečným a neopakovatelným 

počinem. Almendras uváděl své filmy na velkých světových festivalech a skutečnost, že si pro svůj 

následující film vybral prostředí maloměstského českého divadla je vpravdě pozoruhodná (i když ve 

skutečnosti tou hlavní motivací byla česká národnost jeho přítelkyně a skutečnost, že režisér tak tráví v ČR 

poměrně velké množství času). Film je inspirován československou novou vlnou, Tarrem i Kieślowskim – 

výsledkem je pozoruhodný artový produkt balancující mezi uvěřitelností a patosem, mezi virtuozitou a 

umělostí. V rámci české distribuční nabídky se bude jednat o dílo, které bude diváky rozdělovat (54% na 

CSFD v době psaní této analýzy) – přesto jde o pozoruhodný počin jehož případnou podporu lze vnímat 

jako odůvodněnou. Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle Výzvy.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost obsahuje všechny základní náležitosti, její přílohy jsou úplné a srozumitelné. Žádost neobsahuje 
rozpory ani protichůdné informace a dodané materiály jí umožňují správně posoudit. Na několika místech 
žádosti se objevují chybějící slova nebo písmena, kvůli kterým celá formulace nedává smysl („n LFŠ“, 
„autorský černobílý do značné míry experimentální film ukazující má natolik omezený komerční potenciál, že 
není možné počítat s návratností prostředků investovaných do distribuce“). Na tuto skutečnost by si měl dát 
žadatel do budoucna pozor a měl by věnovat více času korektuře. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet projektu je transparentní a logicky postavený. Komentář k rozpočtu v rámci Popisu projektu je 

velmi střídmý, ale dostačující k základnímu vysvětlení vybraných položek. Například položka trailer ve 

výši 35 000 Kč je sama o sobě neadekvátní, pokud je však vysvětleno, že se jedná o kompletní výrobu 

CZ verze, je daná částka relevantní.  

 

Neúměrně vysoká je kusová částka za A1 plakáty, která by se při plánovaném počtu 500 kusů měla 

pohybovat kolem 10 Kč. U položky 01-11 je sice uvedena jednotková cena, ale chybí počet jednotek, 

takže celková částka se nepropíše a nepřidá do celkového rozpočtu. Položka 01-16 by měla být detailně 

popsána v rámci Komentáře k rozpočtu. Diskutabilní je také položka 02-10, kde je uveden honorář 

programistky za 3 měsíce, přičemž je zřejmé, že u filmu jako je Hra se bude naprostá většina 

programování odehrávat v rámci prvního měsíce od premiéry.   

 

Ostatní položky jsou srozumitelně a logicky zdůvodněny. Finanční plán distribuce se skládá takřka 

výhradně z podpory SFK a zahraniční podpory Torino Film Lab. Pokud distributor dosáhnul na tento 

nestandartní zahraniční grant, je logické využít jej jako druhý opěrný pilíř distribučního budgetu. Celková 

výše rozpočtu bude relevantní, pokud se naplní predikovaná návštěvnost 10 000 diváků a v tomto 

případě bude obhajitelná i podpora ze strany SFK.   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává jasnou představu o realizaci. Distribuční strategie začíná popisem samotného natáčení a jeho 

specifik, přičemž vhodnější by byla konkrétní explikace přínosu tohoto filmu pro české distribuční prostředí. 

Hra je mezinárodním projektem, a tím pádem unikátní možností pro českého distributora konzultovat 

distribuční strategii se zahraničními partnery – dokonce vznikl rozsáhlý distribuční manuál (který mohl být 

velmi relevantní přílohou žádosti). Cílové skupiny i klíčová slova k filmu byly definovány na základě 

testovací projekce, dotazníku s 25 respondenty a konzultace se zahraničními partnery. Komunikační 

strategie, nasazení, marketingový plán, outdoor a další základní prvky marketingové strategie jsou popsány 

dostatečně detailně a nevyvolávají zásadní otázky. Časový harmonogram je časově zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Pilot Film v rámci distribuce vhodně využívá propojení se sesterskou produkční společností 

Mimesis Film a vlastním dvousálovým Kinem Pilotů. Tento model umožňuje kontrolovat vybrané projekty od 

fáze vzniku až po samotné nasazení v kinech. U zahraničních filmů či českých projektů jiných producentů 

využívá Pilot Film svých dosavadních zkušeností – od roku 2014 uvedla společnost do českých kin více než 

dvě desítky filmů, přičemž jen v roce 2018 to bylo hned 10 titulů. Pilot Film je malou českou distribuční 

společností s artovým obsahem, která je pro projekt, jakým je Almendrasova Hra, vhodnou platformou.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu                              SYNONYMA 

Evidenční číslo projektu                                3155/2019 

Název žadatele                           Film Europe s.r.o.    

Název dotačního okruhu          3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy                              Distribuce filmu 

Číslo výzvy                                    2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy                                Milica Pechánková 

Datum vyhotovení                                    10. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Je zcela logické, že předkladatel žádosti chystá do kin i vítěze letošního Berlinale – tedy  film Synonyma.  

Společnost Film Europe s.r.o., se kromě „klasické“ filmové distribuce věnuje ještě úctyhodné  řadě dalších 

aktivit včetně organizace a programového zajištění  přehlídky i tematického televizního kanálu Be2Can.  

 

Film  Synonyma  vznikl ve  francouzsko/ izraelsko/ německé koprodukci a izraelský režisér Nadav Lapid 

v něm do značné míry rekapituluje vlastní zkušenosti a pocity z doby, kdy po ukončení vojenské služby  

přišel do Paříže. Jeho filmový hrdina  Yoav, který se hodlá ve francouzské metropoli trvale usadit, je sice bez 

peněz a bez zázemí kvalitní  francouzštiny,  zato odhodlání stát se co nejrychleji Francouzem má na 

rozdávání. I proto chce zapomenout na hebrejštinu, kterou nadále odmítá mluvit.  Jenže ono ani zdaleka 

nejde jen o bohatou slovní zásobu (kterou na každém kroku rozšiřuje memorováním synonym), znalost 

gramatiky a pokud možno co nejčistší výslovnost.  Aklimatizace v cizí zemi s jinou kulturou a značně 

odlišným pohledem na mezilidské vztahy, je záležitost nepoměrně složitější.  Navíc není jasné, jaká je právě 

Yoavova představa o typickém Francouzi. Emil s Carolinou, mladý pár, který se mu snaží pomoci, to 

rozhodně není. 

 

Film Synonyma je rozhodně zajímavým  a osobitým příspěvkem  k aktuálnímu tématu migrace a k 

problematice  emigrace v širším kontextu, který po formální stránce rezonuje s filmy francouzské nové vlny. 

 

Synonyma, snímek oceněný Zlatým medvědem, bude mít, doufejme  (nejen) v programu přehlídky Be2Can, 

která přerostla hranice Prahy a loni byla programována v 18 dalších mimopražských kinech, jistě významné 

postavení. I proto doporučuji udělení podpory.  

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji /) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Los určil, abych posuzovala hned dvě žádosti  společnosti Film Europe s.r.o., které jsou si v mnohém velice 

podobné, protože jak film  Synonyma  tak Narušitel systému, které mj. spojuje účast v soutěžní sekci a 

významné ocenění na letošním Berlinale, míří do programové kolekce šesté přehlídky Be2Can 

(Berlín/Benátky/Cannes) a následně do jednosálových kin s artovým zaměřením. (Pravda, Synonyma 

budou zařazena i do přehlídky Konloa, která loni podruhé, ve třech pražských kinech,umožnila setkání se 

současnou izraelskou kinematografií). O tom, že oba obohatí českou distribuční nabídku není sporu 

  

Srovnatelná u obou předložených žádostí je nejen úsporná výše distribučního rozpočtu, ale i a stejná 

částka o kterou Fond žádají. Drobný rozdíl je v odhadu návštěvnosti v neprospěch Synonym.  Oba  filmy  

vypovídají o problému, který má velkou naléhavost a přitom ani jeden nemá univerzální  řešení. Oba jsou 

originální filmovou výpovědí s přesvědčivými hereckými výkony. Synonyma jsou navíc osobní reflexí svého 

tvůrce a nejen jeho. V úvodních titulcích nalezneme shodné jméno s příjmením režiséra ještě u spolupráce 

na scénáři a na střihu (na tom se podílela režisérova matka, která se už premiéry nedožila). V tomto směru 

lze hovořit o rodinné tvůrčí spolupráci, která je v takové míře ojedinělá. Přesto silnější zážitek jsem si 

odnesla z Narušitele systému, protože pro Synonyma mi zřejmě chybí hlubší znalost reálií a povědomí o 

Izraeli  . Téma emigrace a migrace, provázené frustrací, pocitem osamění a vykořeněnosti je sdělné a moje 

generace o ni poměrně hodně ví, ovšem satirické ladění, ironizující vojenský aspekt současného života 

v Izraeli, které zmiňuje materiál, mi uniklo. 

 

O to cennější je fakt, že společnost Film Europe s.r.o. se dlouhodobě a systematicky snaží nabízet českým 

divákům prostřednictvím filmů tohoto typu a zaměření, cestu k vzájemnému poznání. Jiná věc je, že těch, 

kteří se po ní vydávají, bohužel ubývá. Film  (ale zdaleka nejen ten) je majoritním segmentem publika 

vnímán především jako způsob úniku před realitou a jako zábava.  

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Grand Prix z letošního Berlinale je do značné míry zárukou kvality a navíc podmiňuje u segmentu diváků -

cinefilů zájem o něj. Jinak se domnívám, že u Synonym  je správné budovat distribuční strategii především 

na eventovém uvádění právě v kinech, kde publikum obdobný typ filmů hledá.  

 

Kritéria, smysl a cíl výzvy je rozhodně naplněn, protože posiluje žánrovou pestrost  a  diverzitu distribuční 

nabídky a je nepřehlédnutelným příspěvkem k frekventovanému a (nejen)  politiky zneužívanému a 

deformovanému tématu migrace. V tom smyslu lze Synonyma vnímat i jako titul se vzdělávacím podtextem 

 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým (viz. příloha) zajišťuje společnosti   Film Europe s.r.o. už dlouhodobě v tabulce „podílu na 

trhu“ (Matket Share – viz. UFD) místo v první desítce mezi domácími distributory, což je  při její orientace 

především na artovou produkci, rozhodně úspěšný výsledek a vypovídá o kvalitě. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Především v tom, že přináší autentický a zasvěcený vhled do pocitů přistěhovalce. Téma migrace patří 

v druhém desetiletí 21. století ke klíčovým a  vyžaduje de facto od každého z nás, abychom k němu zaujali 

jasný názor a postoj. Synonyma mohou přispět k jejich formování a získávání podložené argumentace, což 

považuji za cenné. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je přehledná, srozumitelná a úplná 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní a ve výši 459.454,- minimalistický stejně, jako výše příspěvku, o nějž Film Europe 

s.r.o. žádá. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie odpovídá možnostem rozpočtu i potenciálu, který tento konkrétní 

filmový titul má.  Společnost Film Europe s.r.o. je distributorem minoritních projektů, ale na druhé straně 

využívá různé možnosti, kterými současná technika rozšiřuje možnosti zhlédnutí konkrétního titulu a násobí 

tak dosaženou návštěvnost v kině.   

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Europe s.r.o. je v současném žebříčku distribučních společností na devátém místě a obsahem i šíří 

svých aktivit má na českém distribučním trhu nezastupitelné postavení. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Aquarela 

Evidenční číslo projektu 3164/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 9. srpna 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film Aquarela je velkolepým svědectvím o vodě, o její síle i křehkosti. Pro diváky v kinech bude toto 

audiovizuální putování za vodou a její trpělivé pozorování intenzivním, meditativním a silným emočním 

zážitkem. Snímek, který byl uveden i na festivalu v Benátkách a na Sundance, je pozoruhodným a unikátním 

příspěvkem v rámci dokumentární tvorby v české kinodistribuci. 

Vlastní žádost o podporu distribuce je však vypracována velmi obecně, mnoho potřebných informací je 

předloženo příliš obecně, jiné zcela chybí. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Aquarela je kvalitním dokumentárním snímkem, který svou formou rozhodně obohacuje distribuční 

nabídku nejen v segmentu dokumentárních filmů. Snímek je prakticky nenarativní, pozoruje různě 

dramatické fyzikální děje a marný lidský střet s vodou v mnoha podobách. To vše je podloženo kombinací 

sugestivní hudby a zvýrazněnými zvuky vody ve všech skupenství. I díky střídání dramatických, lyrických a 

téměř až meditativních pasáží nabízí silný emoční zážitek a dokumentuje sílu vodního živlu a naši s ním 

spojenou závislost i relativní bezmoc. 

Film má potenciál stát se vedle standardní distribuce (zaměřující se spíše na jednosálová kina) součástí i 

některých filmových festivalů a tematických přehlídek – jak dokumentárních tak zaměřených na životní 

prostředí, ekologii a obecně civilizační a odborná témata. Což dokládá i předjednaná spolupráce s AFO 

Olomouc.  

V práci s publikem projekt plánuje sérii eventových projekcí v několika artových kinech s v žádosti nijak 

blíže nespecifikovaným doprovodným programem. 

  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým realizující distribuci filmu Aquarela se v oblasti teoretické i praktické kinematografie pohybuje již delší 

dobu a je zcela kompetentní k realizaci tohoto projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film je svým charakterem v současné české distribuční nabídce ojedinělý, rozšiřuje žánr dokumentárních 

filmů spojujících člověka s naší planetou a navazuje na obdobné filmové eseje, jako jsou tematicky šířeji 

pojaté snímky Koyaanisqatsi, Powaqqatsi či Baraka. Díky svému zpracování určitě mnohým divákům 

zprostředkuje silný sugestivní kinematografický zážitek a to především v kinech s potřebnou kvalitní 

technikou (tj. ATMOS a rozhodně by stálo zjistit možnosti projekcí v některých kinech vybavených možností 

projekcí ve 96 fps). Film Aquarela je kvalitním filmem a projekt jeho distribuce naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je velmi stručná a v mnoha bodech informačně velmi chudá - např. v marketingové 

kampani se zaměřuje na slogan k filmu, stručně popisuje, o co se bude opírat, ale chybí informace o tom, 

jakých prostředků k marketingu bude konkrétněji využito. S výjimkou zmíněných 11 až 20 rolling boardů 

v Praze a traileru v blíže příliš nespecifikované online kampani. Tato informační úspornost neumožňuje 

příliš žádost detailně posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celková výše rozpočtu je uměřená rozsahu projektu, ale samotný předložený rozpočet je zcela bez 

komentářů. V rozpočtu je například uvedený paušální výdaj za kampaň v rozhlase, ale ta v popisu 

marketingu, v rozpočtu a ani v komentářích k němu není nijak specifikována. I přesto se jeho jednotlivé 

položky zdají být přiměřené poskytovaným službám a rozsahu distribuce i kampaně k filmu. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložená distribuční strategie je velmi stručná a obecná, nenabízí příliš konkrétní a komplexní vizi práce 

s tímto filmem, jak směrem k provozovatelům kin tak i k potenciálním divákům. Uvedení na AFO, 

prezentace tvorby režiséra filmu na Dafilms či nasazení v době návratu studentů do škol pravděpodobně 

šance uspět tomuto filmu pomohou, ale jako efektivní distribuční strategie to není příliš přesvědčivé. 

V marketingové části chybí bližší podrobnosti k PR kampani, cílové skupiny jsou sice poměrně přesně 

stanoveny, ale chybí informace, jakými cestami je chce žadatel konkrétně oslovit. Budou vyrobeny 2000 ks 

letáků, ale není zřejmé, jak budou využívány a kde budou distribuovány. Rozhlasová i tisková reklama není 

v žádosti nikterak specifikována. Poměrně vysoký výdaj (12,5% z celkového rozpočtu) je plánován na 

outdoorovou reklamu (pravděpodobně se jedná o pronájem již zmíněných 11 až 20 rolling boardů v Praze) 

a zde bych zpochybnil efektivitu tohoto výdaje, který je místně i časově omezený a jeho dopad na propagaci 

tohoto typu filmů bývá velmi nízký. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Artcam Films je dlouhodobě působící distribuční a produkční společností se zkušeností s distribucí 

nezávislých a často i umělecky náročných filmů. Lze očekávat profesionální přístup žadatele při uvedení 

filmu do české distribuce. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Aquarela 

Evidenční číslo projektu 3164/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 11. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Artcam žádá o podporu distribuce celovečerního dokumentárního filmu Aquarela. 

Kromě kinodistribuce bude film nabízet na pěti VOD platformách a plánuje i site-specific projekce. Zaměřuje 

se na náročnějšího diváka a na kina s tradicí kvalitní práce s publikem. 

 

Film Aquarela je působivý autorský nenarativní dokument o kráse i ničivé síle vody v jejich různých formách 

a podobách, natočen na různých místech planety, od jezera Bajkal až po venezuelské vodopády. Distributor 

má v plánu ve své marketingové strategii pracovat nejenom s audiovizuálními kvalitami filmu, ale i s jeho 

tematickým přesahem k aktuální problematice klimatických změn, a hodlá se prostřednictvím filmu aktivně 

přihlásit k domácím aktivitám, usilujícím o zvýšení povědomí o situaci v této oblasti. Chce v tomto směru 

oslovit i mladší publikum a školy.  

 

Aquarela je divácky náročný, experimentální film, ale díky svým filmovým kvalitám může divákovi poskytnout 

neopakovatelný zážitek. Obohacuje nabídku v domácích kinech a přispívá k její různorodosti. Kromě toho 

představuje českému publiku zajímavého, u nás málo známého tvůrce, oceňovaného na nejuznávanějších 

evropských dokumentárních festivalech. 

 

Projekt je dobře promyšlen, dobře využívá potenciál filmu a všechny jeho kvality, jak v marketingové, tak 

v distribuční strategii a je dostatečně připraven k realizaci. Několik menších nedostatků žádosti uvádím 

v další části analýzy. 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Aquarela je typ dokumentu s přírodní tematikou, který se v českých kinech nevyskytuje často. Svou 

strukturou a vyzněním připomíná spíše poezii nebo hudební dílo než dokumentární žánr. Protagonistou 

filmu je voda, její různé podoby a formy – za kterými se autor vypravil do různých částí planety. Čistě 

prostřednictvím obrazu a zvuku – bez jakéhokoli doprovodního vysvětlujícího komentáře – ukazuje krásu, 

majestátnost, ale i ničivou sílu vody, se kterou člověk nemá šanci soupeřit. Tvůrci se povedlo do filmu 

přenést tento titánský pocit a nesmírnou energii vody, a přitom je z něj cítit i velká pokora a trpělivost při 

sledování a zaznamenávání malých posunů, které nakonec vedou k obrovským změnám. Film je věnován 

Alexandru Sokurovovi, který srovnatelné postupy používá i v hraném filmu.   

 

Kromě nesporných filmových a uměleckých kvalit, které garantují silný divácký zážitek, je pro projekt 

důležitý tematický přesah filmu k aktuálním environmentálním otázkám. Film místy vyznívá až jako varování 

před zahráváním si se živlem, který je mnohem starší a silnější než lidstvo a projekt tuto stránku filmu plně 

využívá a dále s ní pracuje.  

 

Film je určen náročnému divákovi a projekt předpokládá specifickou práci s publikem v několika směrech: 

představuje českému publiku u nás nepříliš známého, ale světově uznávaného a oceňovaného tvůrce – i 

prostřednictvím spolupráce s DAfilms - a na druhé straně intenzivně pracuje s tematickým přesahem filmu, 

čím podporuje lepší informovanost v aktuální oblasti klimatických změn. Svou formální i tematickou 

originalitou film Aquarela zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech i v rámci site-specific projekcí, které se 

v jeho případě přímo nabízejí.  

 

Spojení filmu a distribuční strategie projektu je funkční, projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým tvoří odborníci s bohatou zkušeností práce s náročnými filmy a kinaři, kteří kvalitně pracují 

s publikem.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Viktor Kossakovsky je významným současným tvůrcem oceňovaným nejlepšími evropskými 

dokumentárními festivaly. Do filmu přináší nové experimentální postupy a jeho přínos pro evropskou i 

světovou kinematografii je nesporný. V ČR je známý spíše v odborných kruzích, proto je pozitivní, že se 

tímto filmem představí i divákům v kinech.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je po formální stránce v pořádku, neobsahuje žádné protichůdné informace.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní a celkem přiměřený. Trochu nadsazená se mi zdá být částka za překlad a 

titulkování – dialogů je ve filmu opravdu minimum.  Dále mi chybí informace o premiéře, která je spojená 

s náklady (ač ne vysokými). Komentáře k rozpočtu chybí. 

 

Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Marketingová strategie je pro film vhodná – vychází z cílových skupin, a tak zahrnuje různorodá média, 

kromě filmových a kulturních i ta, která se zabývají klimatickou změnou a otázkami spojenými s životním 

prostředím. Zahrnuje jak klasickou a outdoorovou reklamu, tak komunikaci na sociálních sítích.  

 

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční strategie je pro daný typ projektu vhodně zvolená, 

vhodně pracuje s cílovými skupinami.   

 

Ráda bych se však byla dozvěděla něco konkrétnějšího o site-specific projekcích a také o místě a 

nefilmovém programu premiéry.  

 

Harmonogram projektu je zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Artcam se dlouhodobě specializuje na nekomerční a náročné mezinárodní tituly, dokáže s nimi úspěšně 

pracovat, přikládá velký význam rozvoji VOD a je vhodným distributorem pro film Aquarela. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pražské orgie 

Evidenční číslo projektu 3192/2019 

Název žadatele Prague Movie Company s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 3. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je distribuce normalizačního dramatu režisérky Ireny Pavláskové, které vzniklo v česko-

slovenské koprodukci podle stejnojmenné předlohy amerického spisovatele Philipa Rotha a s mezinárodním 

obsazení. Žadatelem je producent zastoupený Viktorem Schwarczem, distributorem je AQS zastoupený 

Robert Schafferem a Andreou Metcalfe (doloženo licenční smlouvou), premiéra je stanovena na 10. října. 

   Umělecky je film promarněnou příležitostí: společensky důležité téma normalizace ozvláštněné americkou 

perspektivou redukuje na barvotiskovou, saudkovsky stylizovanou ilustraci kafkovského světa s předlouhými 

konverzačními scénami. Není jasné, o čem ten film vlastně je a komu je určen: pro poučeného domácího 

diváka je zatížen popisností a až komickou inscenací disidentského prostředí (hospodské setkání s Havlem 

a Vaculíkem), pro masového diváka postrádá avizované pikantnosti, pro zahraniční publikum je zpozdilou 

evokací bizarního světa za železnou oponou.  

   Podobně – obecně pro všechny a konkrétně pro nikoho – je koncipována distribuční strategie, která staví 

na široké distribuci, plošné kampani a masovém zásahu. Hlavní lákadlem má být skandálně vyzývavý titul 

filmu, jemuž odpovídá slogan „navštivte divoké pražské večírky v nesvobodné době“. Je to klamavá reklama, 

žádné divokosti se nedočkáme. Vůbec se nepracuje se specifickým normalizačním a disidentským tématem, 

ani s vysokým kulturním statusem původního díla autora. (Se jménem autora, a také s mezinárodním 

obsazením, se operuje jen v zahraniční části.)   

   Projekt hlásí všechny typy distribuce, strategie se však týká výhradně kinodistribuce. Kinodistribuce 

zahrnuje multiplexy i klasická kina, k dispozici jsou dvě jazykové verze (titulkovaná a dabovaná), 

předpokládá se 2500 projekcí ve 300 kinech s dominancí multiplexů a s návštěvností 80 tis. diváků (plus 

bezmála 20 tis. mimo kina). Kampaň zahrnuje všechny kanály (od upoutávek v kinech přes tisk, TV a 

rozhlas až po sociální sítě a venkovní reklamu) a je intenzivně zaměřena k termínu premiéry. Zmíněna je 

také mezinárodní distribuce se speciálním zacílením na Západní Evropu a Severní Ameriku a podpořená 

uvedením na prestižním zahraničním festivalu (Benátky, Toronto, Sundance). 

   Projekt se deklaruje jako kulturně náročný, čemuž ale ani dílo, ani předložený projekt neodpovídají, otázka 

je však bezpředmětná, neboť se nadlimitní podpora nežádá. Rozpočet ve výši 2,4 mil. stojí na horní hranici 

srovnatelných titulů (Rodinný přítel, Toman ad.), požaduje se nicméně jen 500 tis. (21%), zajištěno je 79% 

(doloženo smlouvou a čestným prohlášením žadatele). Současně ale žadatel počítá s čistým příjmem 4,2 

mil., který není ve finančním plánu zakalkulován. 

   Předložená strategie odpovídá profilu distributora, který se orientuje na divácky atraktivní tituly. Ačkoli 

výsledný film tomu příliš nepomáhá, distributor si mohl dát nějakou práci s cílenější a strukturovanější 

strategií, která by využila jedinečných kulturně-historických souvislostí doby, kterou dílo pojednává, a 

okolností jeho vzniku. Soudím, že ani dílo, ani distribuční projekt si veřejnou podporu nezaslouží, neboť je 

koncipován jako komerční produkt a postrádá přidanou kulturní hodnotu. 

Udělení podpory Nedoporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Je s podivem, že dílo, které přinejmenším svou lokalizací nese svébytné téma, se prodává bez tématu, jen 

jako atraktivní podívaná s nádechem skandálnosti, aniž ovšem atraktivitě a skandálnosti samotné dílo 

dostojí. 

Je možné, že vysoký odhad návštěvnosti se naplní, pokud zafunguje zvolená kampaň, přičemž svou roli 

může hrát i pověst předchozích divácky úspěšných filmů I. Pavláskové. 

Projekt naplňuje cíle výzvy prakticky jen v prvním nespecifickém bodě - posílení pozice českého filmu v   
  distribuční nabídce.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění odpovídá projektu a dostačuje k jeho realizaci. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Umělecky ani tematicky nepřináší film nic zajímavého a podnětného.  

Jeho případná hodnota pro zahraničí bude zřejmě spojena se jménem amerického autora předlohy, 

s postavou Václava Havla a obecně s problematikou komunistické diktatury a železné opony. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z formálního hlediska je žádost v pořádku. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je poměrně vysoký, což je dáno zvolenou distribuční strategií. 

Finanční plán sice počítá jen se třemi zdroji, ale je 79% zajištěný. 

Požadavek na podporu je technicky vzato uměřený, s ohledem na očekávaný zisk je ale problematický. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je nastavena jednostranně na maximální vytěžení obchodního potenciálu produktu, 

postrádá specifičtější postupy a kulturní hodnoty a nevyužívá tak další možnosti a specifické dispozice 

projektu. 

Příznačná je kapitola sociální sítě, kterým má být v marketingovém plánu věnována zvláštní pozornost: sice 

je to nejdelší pojednání a má jasné zacílení – mladé publikum, ale neustavuje žádná témata, která mají 

být předmětem komunikace.  

Harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je produkční společnost, která vznikla za účelem produkce daného díla. 

Distributor se orientuje na divácky atraktivní tituly. 

Žadatel je schopen projekt realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pražské orgie 

Evidenční číslo projektu 3192/2019 

Název žadatele Prague Movie Company 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 15. 8. 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Název filmu a novely Philipa Rotha světoznámého spisovatele (podle které režisérka Irena Pavlásková 
napsala scénář a natočila stejnojmenný film) Pražské orgie může mít dvojí význam – bujaré večírky nebo 
orgie mocenského aparátu normalizačního Československa. Film Pražské orgie vypráví příběh dvoudenní 
návštěvy amerického spisovatele v normalizačním Československu sedmdesátých let, který se pohybuje 
v poměrně exkluzivní pražské společnosti. Obrázek jednoho večírku / orgií je pouze kulisou setkání hlavních 
hrdinů - svérázné Olgy a poněkud vyjeveného Američana Zuckermana. 
Distributorem je společnost AQS, žadatelem je producentská společnost filmu Pražské orgie PRAGUE 
MOVIE COMPANY. Žadatel zamýšlí silnou mediální a marketingovou kampaň. V současné době již 
v digitálních mediích běží trailer a teaser k filmu.  
Film byl podpořen SFK ve stádiu vývoje i výroby. Rozpočet distribuce je poměrně vysoký, žádaná částka je 
jeho cca 20%.  
 

Udělení podpory Doporučuji 
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film je střetem amerického občana s normalizační mocí vládnoucí v tehdejším Československu 
sedmdesátých let. Jedná se o klasickou distribuce (kino, DVD, VOD) podpořenou silnou mediální kapaní 
prostřednictvím širokého spektra médií a marketingových nástrojů. Film je zaměřen i na zahraničního a 
festivalového diváka – anglicky hovořící protagonisté, cizinec v prostředí krásných záběrů Prahy v kontrastu 
se slídilskou a násilnickou státní mocí a exkluzivní umělecký interiér prostředí jednoho večírku.  
Česká verze filmu bude mít český dabing.  
Distribuční a marketingový záměr je standardní a poměrně silný pro daný film s předpokladem 2.500 
projekcí v multiplexech i jednosálových kinech. Žadatel předpokládá předpremiéry v regionech. V popisu 
projektu má žadatel zaškrtnuty i site-specific projekce, ty jsme v distribuční strategii nenašla. Záměr Výzvu 
předložený projekt naplňuje. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým zajišťující předloženou distribuci a marketing pro film Pražské orgie je velmi zkušený a svému záměru 
zajisté dostojí.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Předlohou filmu je novela významného spisovatele Philipa Rotha. Novela Pražské orgie vyšla i v češtině. 

Sám spisovatel navštívil socialistické Československo. Ve filmu jsou zobrazeny mocenské praktiky 
normalizačního režimu hlavně v kulturní sféře a její důsledky – emigrace, ztráta kvalifikovaného 
zaměstnání, donášení na kolegy a reakce některých z nich – uzavření se do ghetta svobodně 
nevázaných večírků.  

Atmosféra film je poněkud exaltovaná (což je autorský přístup režisérky). Číšník v bufetu na hlavním 
nádraží s dlouhými vlasy je dosti nereálné v sedmdesátých letech.  
 
Jak bude film přijat v zahraničí si netroufám odhadnout.  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost má všechny požadované přílohy. Rozdělení rozpočtu do dvou částí trochu znepřehledňuje jeho 

posouzení. Standardní marketingový a distribuční záměr je přehledně rozepsán. 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je rozdělen do dvou částí a to znepřehledňuje jeho posuzování. Vychází z rozsáhlé mediální a 
marketingové kampaně. Rozpočet s názvem 2-ROZPOČET DISTRIBUCE je podrobně položkově 
rozepsán. Přesto, že má žadatel /distributor mediální partnerství rádia Frekvence 1 a JCDecaux je 
propagace prostřednictvím těchto médií poměrně vysoká.  

Distributor AQS do distribuce vkládá / za licenci zaplatí 1.5mil, což je zásadní položka distribučního 
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rozpočtu – zajištěno smlouvou. Žadatel hradí cca 400tis distribučních nákladů. 
Požadovaná podpora 500tis. je cca 20% celkových kalkulovaných nákladů na distribuce a marketing. Je 

tedy v celku přiměřená. 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Marketingová a PR kampaň se detailně popsána s načasováním. Bude výrazně zaměřena i na sociální sítě. 
Nejsem si jistá, zda jeden večírek – který slouží jako kulisa – hlavní hrdinové se ho nezúčastní - je tedy 
odosobněn - zajme mladého diváka.  

Časový harmonogram celé kampaně je nastaven s dostatečným předstihem a kampaň by měla diváky 
zasáhnout. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je producentská společnost Prague Movie Company založená dlouholetými a zkušenými 
producenty personifikována panem Viktorem Schwarczem a režisérkou-producentkou Irenou 
Pavláskovou. Žadatel pro distribuci filmu Pražské orgie má uzavřenu distribuční smlouvu s renomovanou 
distribuční společnosti AQS.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Budiž světlo 

Evidenční číslo projektu 3193/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 18. srpna 2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Předložený projekt distribuce filmu Budiž světlo obohacuje tuzemskou distribuci filmů, otevírá mnohá 
současná palčivá témata, hrdiny nechává se střetnout s dnešními negativními fenomény a divák spolu s nimi 
má možnost hledat morálně správné řešení v krizové situaci, do níž se rodina hlavního hrdiny i komunita 
malé obce dospěla. Ukazuje, jak by se kinematografie mohla a měla vyjadřovat k současnosti a jejím 
tématům. 
Navržená forma a plánovaný rozsah distribuce odpovídá charakteru a kvalitě a potenciálu tohoto filmu 

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Snímek Budiž světlo určitě patří mezi důležité filmy letošního roku, nejen tím, že získal na KVIFF ocenění 
za nejlepší mužský herecký výkon. Je to film ze současnosti, k níž se kriticky a realisticky vyjadřuje a 
takových filmů na česko-slovenském území vzniká jako šafránu. Zejména na tom českém. Na vzorku 
uzavřené malé komunity slovenského městečka otevírá řadu současných problémů, vytváří neafektovanými 
postupy dusnou atmosféru, v níž se jedinec přes váhání, rizika a nejistotu nakonec vzepře tlaku obklopující 
většiny. V každém případě film otevírá vícero témat, které jsou stabilními i nastávajícími fobiemi dnešní 
doby – šikanu, nacionalismus, xenofobii, odcizení. Dokumentuje výsledek selhání přirozených autorit 
v rodině, škole, obci, církvi i nesnadné hledání a rozpoznání morálně správné cesty v kritické situaci. 
Nenabízí řešení a ani rozhřešení.  
Na festivalech film již poroty a především diváky zaujal a své místo si v rámci dalších festivalů a přehlídek 
určitě najde, má potenciál iniciovat diskuse a otevírat široké spektrum témat k současné společenské 
atmosféře v našem prostoru. 
Distribuční strategie zaměřená především na jednosálová a klubová kina je správná, ale myslím, že i 
v několika vybraných plexech by si k němu diváci našli cestu. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

AČFK disponuje dlouhodobě stabilizovaným týmem, který má velké zkušenosti s distribucí umělecky 
hodnotných a distribučně náročných filmů – a to v standardní distribuci, v klubových programech, na 
přehlídkách a festivalech. Také je kvalifikován pro odbornou prezentaci filmů na vysoké úrovni včetně 
odborných úvodů a speciálních vzdělávacích i propagačních akcí. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Svým aktuálním tématem a mezinárodní srozumitelností a i díky ocenění z Varů má film potenciál oslovit i 
zahraniční publikum v kinodistribuci, stát se součástí zahraničních festivalů a přehlídek a významně 
pozitivně reprezentovat česko-slovenskou kinematografii. Projekt určitě naplňuje obsah projektu kritéria a 
cíle výzvy. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost obsahuje všechny údaje, které jsou v plné šíři a úplnosti potřebné k posouzení, stejně 
tak jsou dobře přehledné a srozumitelné. Distribuční strategie by mohla být popsána detailněji, věnuje se 
více samotnému filmu než formě jeho distribuce, práci s kiny a diváky, chybí komentáře k rozpočtu, ale lze 
je bez problému vyčíst z popisu marketingové kampaně. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, jednotlivé položky a výše nákladů na ně vynaložených je realistická, 
odpovídá potřebám a rozsahu distribuce a marketingu tohoto typu filmu. Výše požadované podpory a její 
podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelný, předpokládaná návštěvnost a z ní plynoucí výnosy 
z distribuce jsou přiměřeně odhadnuté. Jen v součtu předpokládaných výsledků distribuce je chyba 
v součtu, správně by mělo být 635 000. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční a marketingová strategie je poměrně přehledná a odpovídá charakteru a rozsahu projektu, byť 
poměrně stručná a obecná., kdy se v podstatné části věnuje předchozímu filmu režiséra a v další hlavně 
festivalové strategii. Pak již jen konstatuje, že bude nasazen v kinech od 10.10. A právě v tento samý den 
plánuje premiéru další a žánrově poměrně blízký český film – Pražské orgie Ireny Pavláskové, což bude pro 
nasazení a také PR kampaň snímku Budiž světlo poměrně výrazná nevýhoda.  
Cílové skupiny jsou definovány poměrně přesně, ale pokud bychom je brali doslovně, jsou pak velmi úzké 
(fanoušci tabuizovaných témat ve filmu, kteří mají rádi diskusi + publikum dotčené tématy filmu + v ČR žijící 
Slováci) a také zcela chybí popis forem jejich konkrétního oslovení. Myslím, že cílové skupiny budou širší a 
zahrnou i další typy diváků. 
Marketingová a PR kampaň je popsána detailněji, předkládá i plánované projekce za účasti režiséra a 
herce F. Beleše, což tyto konkrétní akce určitě podpoří a přitáhne diváky. Kampaň je vhodně časově 
rozložena na delší dobu, tento film nepatří mezi rychloobrátkové snímky, po nichž za pár týdnů nikdo 
nevzdechne a je možné při jejich programování spolupracovat s kiny a kluby delší čas. Stejně tak je dobře 
kladen důraz na online kampaně a práci se sociálními sítěmi, které umožní podporovat film po delší časový 
úsek. Vhodně zvolené jsou i typy médií, na nichž kampaň bude probíhat. V tomto případě mi přijde vhodná i 
navržená outdoorová kampaň přiměřeného rozsahu a cílení, i když jinak ji pro tento typ filmů nepovažuji za 
efektivní a smysluplnou. 
Přijde mi trochu škoda nabízet novinářům možnost zhlédnutí filmu formou screeneru bez uspořádání 
novinářské projekce, ale významná část novinářů měla možnost vidět film na plátně ve Varech a žádost 
zmiňuje pozvání novinářů i na slavnostní premiéru a tak se pravděpodobně jedná jen o zanedbatelnou 
množinu zástupců médií, kteří budou odsouzeni k filmu na monitorech. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

AČFK je organizací, která se na podobné okrajové a menšinové projekty zaměřuje, s jejich distribucí i 
podporou při uvedení do kin má bohaté zkušenosti a do distribuce filmu dokáže zapojit jak filmové kluby, 
které pod sebou sdružuje, tak i další jednosálová kina. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Budiž světlo 

Evidenční číslo projektu  

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Mimořádně zajímavý snímek, který může využít atmosféry kolem nadějné obrody slovenské 

kinematografie. Pozitivní ohlasy na výkon hlavního představitele jsou oprávněné, Ondrík je skutečně 

vynikající a skvěle formuje postavu, která má prvky dětinskosti, machismu, zranitelnosti, ale i zralého 

rodičovství. Námět vychází ze sociálních jevů odpozorovaných – a přesvědčivě v rozhovorech 

komentovaných – režisérem, který se původně věnoval dokumentu (a jeho 10 let starý snímek Osadné 

nabízí spolu s Budiž světlo rozpoznatelné rysy autorské osobnosti, která dokáže zdánlivě jednoduché 

sociální téma zpracovat s využitím jemné ironie a vizuálně atraktivně a směřovat k nedidaktickému 

zobecnění). Realistické čtení filmu Budiž světlo může být pro část českého publika podpořeno znalostí 

dokumentu Jana Geberta Až přijde válka – ten totiž potvrzuje, že manipulace mládeže národoveckou 

rétorikou je velmi reálný problém, který se netýká jen konzervativního slovenského venkova. 

Dramaturgicky má film slabiny a některé motivy scénáře se dostávají na hranu nechtěné komičnosti – 

především skoro karikaturní „démoničnost“ faráře a jeho patalogický vztah k matce, nepřesvědčivé jsou 

zlomy chování staršího syna, které se mění tak náhle, jak je potřeba posunout zápletku. Celkově jde ale o 

povedené dílo, které si podporu zaslouží. Projekt byl podpořen ve výrobě, podpora distribuce je tedy 

logickým navázáním na investici do této minoritní koprodukce. Současně je to investice do budování 

pozitivního ohlasu a důvěry diváků ve slovenský film (a nepřímo v koprodukční spolupráci s ním).  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Mimořádně zajímavý snímek, který může využít několika výhod, jaké představuje „pozitivní diskriminace“ 

slovenského filmu českou kritikou a zřejmě i částí publika a atmosféra nadějné obrody slovenské 

kinematografie. Pozitivní ohlasy na výkon hlavního představitele jsou oprávněné, Ondrík je skutečně 

vynikající a skvěle formuje postavu, která má prvky dětinskosti, machismu, zranitelnosti, ale i zralého 

rodičovství. Námět vychází ze sociálních jevů odpozorovaných – a přesvědčivě v rozhovorech 

komentovaných – režisérem, který se původně věnoval dokumentu (a jeho 10 let starý snímek Osadné 

nabízí spolu s Budiž světlo rozpoznatelné rysy autorské osobnosti, která dokáže zdánlivě jednoduché 

sociální téma zpracovat s využitím jemné ironie a vizuálně atraktivně a směřovat k nedidaktickému 

zobecnění). Realistické čtení filmu Budiž světlo může být pro část českého publika podpořeno znalostí 

dokumentu Jana Geberta Až přijde válka – ten totiž potvrzuje, že manipulace mládeže národoveckou 

rétorikou je velmi reálný problém, který se netýká jen konzervativního slovenského venkova. 

Dramaturgicky má film slabiny a některé motivy scénáře se dostávají na hranu nechtěné komičnosti – 

především skoro karikaturní „démoničnost“ faráře a jeho patalogický vztah k matce, nepřesvědčivé jsou 

zlomy chování staršího syna, které se mění tak náhle, jak je potřeba posunout zápletku. Celkově jde ale 

o povedené dílo, které si podporu zaslouží.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kvalitní. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt byl podpořen ve výrobě, podpora distribuce je tedy logickým navázáním na investici do této 

minoritní koprodukce. Současně je to investice do budování pozitivního ohlasu a důvěry diváků ve 

slovenský film (a nepřímo v koprodukční spolupráci s ním).  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Velmi dobře zpracovaná žádost. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Odhad návštěvnosti je realistický (7 tis. diváků) – Škopův hraný debut dosáhl 5 tis. a pozitivní ohlasy na 

slovenskou kinematografii v poslední době i pozitivní kritiky nového filmu dávají naději na vyšší čísla. 

Rozpočet je uměřený, snad s překvapivě vysokou sázkou na outdoorovou reklamu.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Vymezení cílových skupin je logické a očekávatelné, zajímavý je ale nápad s videoúvody pro filmové kluby. 

Podle publikovaných rozhovorů je zřejmé, že Marko Škop je schopný velmi přesvědčivé a zajímavé 

explikace svých filmů – takže kina, která nebudou mít příležitost uvádět film s účastí režiséra v rámci 

chystaného turné, mohou nabídnout tuto variantu (především pro klubové projekce v menších městech to 

může být výborné řešení problému se zajištěním zajímavého úvodu k filmu).  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu STAŘÍCI - DISTRIBUCE 

Evidenční číslo projektu 3194/2019 

Název žadatele endorfilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 23.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce hraného snímku Staříci, originálního road-movie o cestě dvou politických vězňů za 

spravedlností. Jedná se o pozoruhodný režijní debut tandemu dokumentaristy Martina Duška a scenáristy 

Ondřeje Provazníka. Výborně napsaný příběh s komplexními postavami ve výtečném ztvárnění Jiřího 

Schmitzera a Ladislava Mrkvičky úspěšně kombinuje závažné společenské téma s divácky atraktivní formou 

na hraně černé komedie či tragikomedie. Kvalita filmu vysoce převyšuje současný český průměr, a snímek 

se může stát inspirací pro další domácí tvůrce. Zároveň může zaujmout i v zahraničí. Žadatelem je 

etablovaná společnost endorfin producenta Jiřího Konečného. Ta bude projekt realizovat ve spolupráci se 

zkušenou distribuční společností CinemArt. Na personálním zajištění projektu se budou podílet také oba 

režiséři. Spolupráce všech tří složek může vytvořit pro projekt prospěšnou synergii. Film byl podpořen SFK 

už na vývoj scénáře, komplexní vývoj filmu a také výrobu. Podpora jeho distribuce by byla logickým krokem. 

Ze žádosti je jasná představa o její realizaci. Propracovaná a realistická distribuční a marketingová strategie 

obsahuje střízlivý odhad počtu diváků. Její součástí je také detailní SWOT analýza. Cílové skupiny jsou 

dobře odhadnuté. Film vstupuje do kin 17.X. 2019, měsíc před 50. výročím listopadu 1989 a s historickými 

souvislostmi chce strategie hodně pracovat, včetně témat týkajících se vypořádaní s naší minulostí. Pozitivní 

je zaměření na mládež prostřednictvím školních představení, žadatel si je zároveň dobře vědom toho, jak 

citlivě je potřeba v tomto směru pracovat. Časový harmonogram s distribucí trvající téměř 12 měsíců je pro 

tento typ filmu odpovídající. 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek je originálním road-movie o cestě dvou starých politických vězňů za spravedlností. 

Když zjistí, že prokurátor, který je v 50.letech nespravedlivě odsoudil a který má na svědomí řadu nevinných 

životů, byl osvobozen, rozhodnou se vzít spravedlnost do svých rukou, ač je jeden z nich na vozíku a druhý 

nemocný. Jedná se o pozoruhodně zralý režijní debut tandemu dokumentaristy Martina Duška a scenáristy 

Ondřeje Provazníka. Film, vyčnívající kvalitou vysoce nad průměr současné české produkce, je přitom 

natočený s pokorou a bez snahy o vnější efekt. Díky tomu je autentický, přesvědčivý, realistický, bez 

jakýchkoliv falešných tónů nebo umělého sentimentu. Charakterizuje ho výborně napsaný příběh na 

originální téma a skvělé, komplexní postavy ve výtečném ztvárnění Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičky. 

Úspěšně kombinuje závažné společenské téma s formou na hraně černé komedie – i když se totiž jedná 

v podstatě o silné drama, jednotlivé situace obsahují přirozeně a organicky komické prvky. Díky tomu – a 

také díky vynikajícímu obsazení - může být snímek divácky atraktivní. Zároveň má potenciál zaujmout i na 

festivalové scéně (viz premiérové uvedení v Karlových Varech). Žadatel si uvědomuje specifičnost projektu 

a distribuční strategie ji reflektuje, např. plánováním školních představení.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na personálním zajištění projektu se budou kromě žadatele, kterým je sám producent endorfin (Jiří 

Konečný), podílet profesionální tým zkušeného distributora CinemArt a také oba režiséři, kteří vystudovali 

před FAMU žurnalistiku a film je jejich autorským debutem. Spolupráce všech těchto tří složek může vytvořit 

pro projekt velice prospěšnou synergii. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Díky společensky závažnému tématu a také kvalitě filmu, která vysoce převyšuje současný český průměr, 

lze případnou podporu vnímat jako odůvodněnou. Film dokazuje, že podpora mladým debutujícím filmařům 

má smysl, a snímek se může stát inspirací pro další domácí tvůrce. Zároveň může zaujmout i v zahraničí.   

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je profesionálně připravena, úplná a umožňuje projekt správně posoudit. Neobsahuje žádné rozpory 

a dokazuje zkušenosti žadatele.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Rozpočet vyčíslen na 761 800 Kč je transparentní a neobsahuje žádné neodůvodněné položky.  Je 

adekvátní potenciálu filmu. Sám žadatel do něj investuje 211 800 Kč a jeho partner CinemArt dalších 

50 000 Kč. Příspěvek SFK je tudíž poměrně vysoký, 500 000 Kč, což je 65,63% rozpočtu. Žádný jiný zdroj 

financování není uveden, i když by projekt díky svému tématu mohl oslovit i další případné partnery. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Film byl podpořen SFK už na vývoj scénáře, komplexní vývoj filmu a také výrobu. Podpora jeho distribuce 

by byla logickým krokem. Ze žádosti je jasná představa o její realizaci. K dispozici je komplexně 

propracovaná distribuční a marketingová strategie, která je velmi realistická a obsahuje možná až přehnaně 

střízlivý odhad počtu diváků. Její součástí je také detailní SWOT analýza. Ta správně definuje všechny silné 

stránky i nebezpečí projektu. Cílové skupiny jsou dobře odhadnuté. Film vstupuje do kin 17.X. 2019, tedy 

měsíc před 50. výročím listopadu 1989 a s historickými souvislostmi chce strategie hodně pracovat, včetně 

témat týkajících se vypořádaní s naší minulostí. Pozitivní je mířit s filmem na mládež prostřednictvím 

školních představení, žadatel si je zároveň dobře vědom toho, jak citlivě je potřeba v tomto směru 

postupovat a pracovat. Časový harmonogram s distribucí trvající téměř 12 měsíců je pro tento typ filmu 

odpovídající. Je vidět, že CinemArt má o film vážný zájem a snahu udržet ho v kinech co nejdéle.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatelem je zkušená a velice dobře etablovaná produkční společnost endorfin producenta Jiřího 

Konečného s vysokým kreditem. Ta chce projekt realizovat ve spolupráci se zkušenou distribuční 

společností CinemArt, která je v tomhle případě dobrou volbou. Smlouva mezi žadatelem a CinemArtem je 

přiložena.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Staříci - distribuce 

Evidenční číslo projektu 3194/2019 

Název žadatele endorfilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 16.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel požaduje podporu na distribuci filmu Staříci, který považuje pro českou společnost za důležité dílo 

především z hlediska tematického. Zároveň se domnívá, že nebude dostatečně atraktivní pro většinového 

diváka. Předkládá podrobný popis kampaně a záměrů.  

 

 

 

 

Udělení podpory jednoznačně Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je dostatečně detailně rozepsaný především v části B01b rozšířený popis projektu, omezím se tedy 

na několik konstatování. Je zcela zřejmé, že se o průběhu distribuce i o reklamní kampani uvažuje velmi 

realisticky. Oba subjekty se snaží postihnout přednosti snímku a zároveň si uvědomují jisté slabiny. 

V některých částech (např. herecké výkony, školní projekce) lze jistě o závěrech úspěšně polemizovat, ale 

pořád to nepovažuji za slabá místa, jde více o neznalost vyplývající z nerozvinutého domácího prostředí 

právě v oblasti filmové výchovy.  

Film považuji za klíčový vzhledem k rozšíření nabídky v kinech a podpora distribuce by umožnila jeho širší 

uvedení především mezi mladé lidi. Zápletka filmu je i s ohledem na současnou politickou situaci ústředním 

tématem. Strategie je smysluplně rozprostřena mezi téměř všechna média, přičemž ke každému přistupuje 

s ohledem na jeho specifika. Dle mého názoru je naprosto zřejmé, že jde o dílo, které by mělo mít státní 

podporu umožňující jeho další šíření, protože se zabývá důležitými problémy, a navíc má potenciál vést 

mladé publikum také ke sledování domácí náročnější produkce.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Na distribuci spolupracují produkční společnost Endorfilm a společnost distribuční Cinemart. Jelikož jde o 

dostatečně známé subjekty, nepovažuji za nutné obhajovat jejich profesionální zázemí. Samy o sobě 

jsou dostatečně důvěryhodné pro úspěšnou realizaci projektu.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Staříci se zabývají důležitými tématy (politické procesy, komunistická totalita, obtížně vymahatelná 

spravedlnost v demokratické společnosti), které předkládají na půdorysu road movie. Vše vážné je 

předloženo skrz přehnanou komiku postavenou především na černém humoru. Jde o neobvyklé 

propojení, které by mohlo zaujmout i mimo ČR, navíc výše zmíněná témata jsou pořád aktuální, a to i ve 

společnostech, které si neprošly komunistickým režimem. V českém kontextu jde jednoznačně o film 

otevírající současná klíčová témata.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je napsána srozumitelně a přehledně. Obsahuje dostatečné množství informací pro posouzení 

všech částí expertní analýzy.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet se může zdát vyšší, ale vzhledem k situaci na filmovém trhu, je třeba takovýto druh filmů 

podpořit výraznou reklamní kampaní, proto ho neshledávám přehnaným, ale přiměřený cílům producenta 

a distributora.  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Přílohy B01a a B01b jsou velmi detailním popisem a podrobnou analýzou strategie uvedení do kin a 

reklamní kampaně. Je vidět promyšlená práce s přednostmi i nástrahami, které jsou se snímkem 

spojené. Je tudíž vidět, že zkušenost producenta a distributora snižuje pravděpodobnost omylu v jejich 

předpokladech, o čemž svědčí i úspěšně realizovaná první část v rámci KVIFF. Také na nejsledovanější 

filmové databázi ČSFD má snímek vysoké hodnocení, což je faktograficky důležité.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Cinemart patří mezi nejvýznamnější distribuční společnosti, která se sice zaměřuje především na 

nenáročné filmy nevyžadující větší reklamní úsilí, jelikož jejich potenciál je vložen hlavně do atraktivního 

obsazení či tématu. I přesto se věnuje distribuci českých filmů, mezi nimiž lze nalézt výraznější tituly 

mající také umělecké ambice. Toto propojení různých zkušeností je pro film jako jsou Staříci velmi cenné.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Dobrá smrt 

Evidenční číslo projektu 3195/2019 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocký 

Datum vyhotovení 23.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Koprodukčný dokumentárny film Dobrá smrt slovenského režiséra Tomáša Krupu ponúka intímny pohľad na 

posledné týždne života nevyliečiteľne chorej ženy, ktorá sa rozhodne pre asistovanú samovraždu. Na jednej 

strane observačný dokument absolútne odkrývajúci súkromie jednej konkrétnej osoby, na strane druhej, 

angažovaný dokument v strede záujmu ktorého stojí téma eutanázie, ešte stále u väčšiny ľudí (nielen v 

našej spoločnosti) vzbudzujúca odmietanie, či pohoršenie a to častokrát bez toho, aby sa o nej vôbec 

diskutovalo. 

 

Téma samotná a jej podanie je aj hlavným pozitívom tohto projektu. Diváci budú mať možnosť sa 

konfrontovať, či súcitiť s človekom, ktorý sa rozhodne dobrovoľne spáchať samovraždu. Prejde s ním celú 

cestu a dostane množstvo odpovedí, ktoré sa týkajú procesu a aktu samotného. Pre divákov preto bude 

dobré mať možnosť po projekcii filmu diskutovať s odborníkmi aj o vzťahu nášho prostredia, legislatívy na 

túto tému. 

 

Predkladateľ projektu sa rozhodol ako pre klasickú kinodistribúciu, tak následne pre alternatívnu distribúciu, 

pričom predpokladá dokopy návštevnosť 7,5 tis divákov. Ide o skutočne odvážny odhah pre podobný typ 

dokumentu, ku ktorému bohužiaľ v žiadosti neposkytol žiadne silné argumenty. Absentuje ucelená PR 

stratégia, mediálne pokrytie a dokonca aj explicitne zadefinovaná cieľová skupina, na ktorú bude kampaň 

mieriť. 

 

Dobrá smrt je dokument, ktorý by mal byť nasadený v tuzemskej distribúcii. Je otázne, či by to mala byť 

regulárna kinodistribúcia alebo len distribúcia alternatívna - z môjho pohľadu pre tento typ filmu vhodnejšia. 

Aj napriek nedostatkom v žiadosti, odporúčam projekt v istej limitovanej miere podporiť. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dobrá smrt prináša do nášho prostredia tému, o ktorej by sa malo rozprávať a sám predkladateľ projektu do 

veľkej miery zakladá svoj distribučný projekt práve na tom - debaty s tvorcami a odborníkmi po skončení 

projekcie. To je samozrejme absolútny základ, ktorý by pri akomkoľvek spoločensky angažovanom 

dokumente nemal chýbať (k tomu môžeme prirátať aj školské predstavenia, ktoré plánuje predkladateľ v 

spolupráci s distribútorom). Takisto za pozitívne možno považovať prepojenie s krátkym filmom Diany Cam 

Van Nguyen Spolu sami, ktorý bude premietaný ako predfilm. 

Všetko vyššie napísané sa však oveľa viac hodí pre alternatívnu distribúciu filmu - oslovenie a špecifická 

práca s divákom, ktorý sa zaujíma o dokument, unikátna téma na diskusiu, dokument vhodný skôr pre 

alternatívne priestory, atď. Osobne skutočne neviem nájsť ani jeden argument, prečo film nasadiť do 

klasickej kino-distribúcie. Je prestrelené predpokladať, že na dokument o eutanázii príde do kina 6k divákov 

+ 1,5k v alternatívnej distribúcii.  

(Len pre informáciu - na Slovensku distribútor prišiel s cieľom 17k divákov, osobný odhad distribútora bol 7-

8k a reálne číslo k dnešnému dňu je 1700 divákov. Pričom distribútor spravil skutočne veľkú outoor aj online 

kampaň.) 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt personálne zabezpečujú Dagmar Sedláčková a Kristýna Hněvsová z produkčnej spoločnosti 

MasterFilm, ktorá má za sebou zopár úspešných projektov. Distribučný projekt majú z ich strany dostatočne 

dobre podchytený. V ďalšej fáze už bude dosť záležať na kooperácii s distribučnou spoločnosťou.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V európskom či dokonca svetovom merítku môžeme neustále hovoriť o eutanázii ako o veľmi minoritnej 

téme, ktorej sa nedostáva až toľko pozornosti ani zo strany umelcov. Existuje niekoľko úspešných filmových 

fikcií na túto tému a aj niekoľko dokumentov, ale rozhodne sa nedá hovoriť o eutanázii ako o 

celospoločenskej téme. Z tohto hľadiska by sa skutočne mohla Dobrá smrť považovať za prínos aj z 

hľadiska kinematografie ako takej. (Podmienečnou vetou som chcel zvýrazniť len to, že ten dosah by bol 

väčší, ak by téma bola spracovaná aj po odbornej stránke a takisto inovatívnejšie po formálnej. To však 

nebolo cieľom tohto dokumentu.) 

Ak sa pozrieme na zloženie koprodukčných krajín, tak je evidentné, že film sa dostane na televízne 

obrazovky hneď v niekoľkých krajinách a tým pádom k oveľa väčšiemu množstvu ľudí ako v kinách. 

Predovšetkým ARTE je veľmi dobrý kanál pre podobný typ filmu.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Podaná žiadosť je zrozumiteľná, aj keď by mohla byť viac štrukturovaná a obsahovať viac relevantných 

informácií k projektu (predovšetkým v oblasti marketingu a PR).  

Distribúciu si žiadateľ rozdelil - klasická (predkladaný projekt), tú má na starosti FALCON, alternatívna, 

ktorú bude riešiť KineDok. Táto časť je pravdupovediac mierne zmätočná. Jednak sa tieto dve stratégie 

neodlišujú (okrem jednotlivých miest projekcií) a jednak vôbec nie je jasné, či chce žiadateľ ešte raz žiadať 

na alternatívnu distribúciu. Ako som už písal na inom mieste, osobne si skutočne nemyslím, že tento projek 

má potenciál 7,5k divákov a že je nutné ho zdvojovať v rámci distribúcie (určite by bolo dobré túto časť 

nejak dovysvetliť) 
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Absentuje takisto ucelená PR stratégia, ktorú síce predkladateľ deklamuje u agentúry PIARISTI, ale 

predpokladám, že v čase podávania projektu ju ešte nemali vypracovanú.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Predložený rozpočet je v podstate veľmi jednoduchý a obsahuje len základné položky nevyhnutné k 

distribúcii, navyše takmer všetko je navrhnuté v paušálnych odmenách, takže sa veľmi nedá porovnávať s 

reálnymi trhovými cenami. (Komentáre k rozpočtu všeobecne vysvetľujú niektoré položky.)  

S ohľadom na nastavenie distribúcie sú však náklady realistické. Je dobré, že sa promo bude sústrediť na 

online prostredie (zjavne poučenie zbytočnou slovenskou outdoor kampaňou), ale ohodnotiť aktivity 

agentúry či ďalšie položky nie je možné, lebo v predkladanej žiadosti absentujú akékoľvek detaily. 

((Náklady na kinodistribúciu však mohli byť oveľa nižšie až nulové, ak by sa žiadateľ rozhodol pre 

alternatívnu distribúciu.)) 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizácia projektu je naplánovaná rozumne s ohľadom na základné fakty vychádzajúce z filmu, resp. z 

témy filmu. Distribučne teda bude postavená na diskusiách prepojených s projekciou, k čomu budú 

potenciálnych divákov lákať či už známe osobnosti z videí alebo ... (doplní predkladateľ projektu na základe 

PR stratégie). Ciest ako komunikovať podobnú tému je mnoho a preto treba dúfaž, že žiadateľ podpory 

osloví dostatočné množstvo partnerov, ktorí by mu mohli byť prospešní. (bohužial ani mediálne pokrytie nie 

je súčasťou stratégie.) 

Pri komponovaní jednotlivých stratégií sa mohol predkladateľ filmu inšpirovať slovenskou distribúciou filmu. 

Tá síce divácky vôbec nevyšla, ale niektoré prvky z PR či marketingu stoja za zopakovanie - minimálne 

videá osobností komunikujúcich tému stálo a bude stáť za pozornosť aj v tomto prípade.  

Cieľovú skupinu síce žiadateľ nešpecifikuje, ale z toho, čo píše je odvoditelné, že smeruje predovšetkým k 

študentom a starším ľuďom. Spôsob, akým s jednotlivými skupinami bude pracovať už nie je veľmi z 

projektu odčítateľný. Časový harmonogram je bez problémov zvládnuteľný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

MasterFilm s.r.o. je nezávislá producentská spoločnosť, ktorá sa zameriava na tvorbu predovšetkým 

mladých, začínajúcich autorov. Z hľadiska distribúcie však vo svojom projekte nedeklaruje žiadne 

skúsenosti. (Film im však bude distribuovať spoločnosť Falcon s bohatými skúsenosťami z distribúcie.) 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Dobrá smrt 

Evidenční číslo projektu 3195/2019 

Název žadatele MasterFilm, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 4. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem žádosti je česká kino a VOD distribuce 83minutového dokumentu režiséra Tomáše Krupy, který 

vznikl v česko-slovensko-francouzsko-rakouské koprodukci. Žadatelem je producent zastoupený Dagmar 

Sedláčkovou a Kristýnou Hněvsovou, distributorem je Falcon, premiéra je stanovena na 17. října. 

 

Film je jedinečným svědectvím o krajní lidské situaci – posledních měsících života nevyléčitelně nemocné 

72leté Angličanky, která se rozhodla pro eutanazii. Mimořádně silný lidský příběh citlivě otevírá nejsložitější 

otázky života a smrti, stáří, nemoci, smyslu života, odpovědnosti, lidských vztahů a rodiny. 

 

Distribuční strategie pracuje s daným dílem pečlivě a uvědoměle vedena snahou cíleně přiblížit film divákovi 

a podnítit společenskou diskusi: představení jsou spojena s odbornými besedami, speciální cílovou skupinou 

jsou lidé v hospicích, ale také středoškoláci při školních představeních, zohledňuje se regionální aspekt a 

spolupráce s místními komunitami a organizacemi. Výborným programovým ozvláštněním je uvádění 

tematicky spjatého krátkého animovaného snímku „Spolu sami“ coby předfilmu. Kinodistribuce předpokládá 

100-130 představení v 70 převážně klasických kinech s návštěvností 6 tis. diváků, což je poměrně vysoký 

odhad, opřený ovšem o čísla ze slovenské distribuce, takže vypadá realisticky. Součástí projektu je také 

VOD distribuce na platformě DAfilms. Počítá se také s další alternativní distribucí ve spolupráci s Kinedok, ta 

však není součástí žádosti. Marketingová kampaň spoléhá na váhu tématu, kterou podporuje působivými 

nástroji, jakým jsou videa s významnými osobnostmi určená pro sociální sítě. Distribuční strategie je 

nastavena vynalézavě, účelně a úsporně. 

 

Rozpočet ve výši 349 tis. se opírá jen o dva zdroje a nemá potřebnou vícezdrojovou stabilitu, což je ovšem u 

kulturně náročného díla s nízkým komerčním potenciálem a omezenými možnostmi jiného financování 

pochopitelné. Od Fondu se požaduje 180 tis., přičemž nadlimitních 52% je z výše uvedeného důvodu 

oprávněných. Zbytek je finančním a věcným vkladem žadatele, ten ale není doložen. Finanční plán 

představuje slabší stránku projektu. V realizační strategii vzbuzuje otázku, zda velký distributor je opravdu 

tou nejvhodnější volbou pro tento malý film vyžadující zvláštní péči.  

 

Projekt vyniká působivým dílem se závažným existenciálním a společenským tématem a promyšlenou 

distribuční strategií s potřebnou mírou specializace s vysokou přidanou hodnotou. 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dílo má dokumentaristicky a společensky ojedinělou hodnotu, kterou distribuční strategie účinně dále rozvíjí 
a posiluje. 
Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Doložené personální zajištění se týká jen žadatele, distributor je zastoupen prezentací společnosti. Lze 

předpokládat, že personální zajištění odpovídá projektu a dostačuje k jeho realizaci. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dílo má tematicky i produkčně mezinárodní rozměr, lze předpokládat jeho zahraniční dosah – zejména 

zřejmě festivalový a televizní. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je úplná a srozumitelná, vyskytují se jen drobné formální nedostatky. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je úsporný, požadavek na podporu uměřený a odůvodněný. 

Finanční plán není dostatečně rozložený, není doloženo krytí ze strany žadatele. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Projekt je s danou realizační strategií, rozpočtem a harmonogramem zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je produkční společnost s vyhraněným profilem a zajímavým portfoliem, v oblasti distribuce však 

nevykazuje žádné zkušenosti. 

Distributorem je velká a zkušená společnost. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Boží láska 

Evidenční číslo projektu 3196/2019 

Název žadatele Aerofilms, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 23.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Boží láska je třetím filmem brazilského režiséra Gabriela Mascara. Snímek se věnuje tématům víry, sexuality 

a partnerských vztahů na atraktivním půdorysu futuristické vize řešení partnerských krizí a plánovaného 

rodičovství v exotické Jižní Americe. 

 

Světovou premiéru měl film Boží láska na festivalu v Sundance a následně byl uveden i v rámci Berlinale 

2019. Český divák se s filmem již mohl setkat v programu letošního Febiofestu. Oficiální česká kinodistribuce 

bude zahájena v listopadu letošního roku, kdy v pražském Biu Oko proběhne festival brazilských filmů Kino 

Brasil. Po zkušenostech s předchozím filmem stejného režiséra (Neonový býk) předpokládá distributor 

uvedení snímku v minimálně 60 kinech s předpokládanou návštěvností 4tis. diváků. To je však výrazně 

optimističtější předpoklad, než byla minulá skutečnost. 

 

Boží láska je optimální titul pro kina, která svůj program zcela, nebo alespoň částečně zaměřují na artovější 

tvorbu. Tomu odpovídá i cílová skupina filmu a zvolená marketingová a distribuční strategie. Jisté pochybnosti 

mám o přiměřenosti stanovené hranice přístupnosti díla na 15+. 

 

Výše nákladového distribučního rozpočtu 335tis.Kč odpovídá plánovanému rozsahu propagačních a 

distribučních činností. Náklady na pořízení práv k filmu (minimální garance) nejsou v rozpočtu zahrnuty. 

 

Žádost je v souladu s cílem 3. dotačního okruhu distribuce: „podpora zahraničních kinematografických děl 

v distribuční nabídce“. Požadovaná výše dotace nepřesahuje Radou stanovenou maximální částku.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Boží láska (Divino Amor) rozhodně nepatří k tuctové filmové produkci. Téma filmu i jeho zpracování jsou 

vhodným zpestřením programů kin zaměřených na artové filmy. Explicitní sexuální scény i zobrazování 

nahých těl včetně jejich detailů, potažmo zachycení porodu, nejsou na filmovém platně ničím novým a 

doposud neviděným. Boží láska ani zdaleka nepřekračuje již dříve nastavené hranice. Stanovená přístupnost 

15+ je však minimálně diskutabilní. 

Uvedení filmu na prestižních světových filmových festivalech je dokladem umělecké hodnoty snímku. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Aerofilms disponuje kvalitním týmem, který je schopen zajímavý a festivalově ceněný film získat 

do své distribuce, a tu zároveň na vysoké úrovni zajistit. Pro tento typ filmu jako je Boží láska, je Aerofilms 

optimálním distributorem. 

Pod žádostí je podepsán jeden z jednatelů společnosti Ivo Andrle. Za projekt distribuce filmu Boží láska je 

zodpovědný Radim Habartík, který spolu s Andrlem patří mezi 5 společníků společnosti Aerofilms. s.r.o. 

Další osobou, která je zmíněna v přiložených materiálech, je Hana Chybíková. Ta společnost Aerofilms 

posílila v lednu roku 2018. 

Všechna tři jména jsou zárukou kvalitně realizovaného projektu. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Brazilský, resp. široce koprodukční film obohatí tuzemskou distribuční nabídku o zajímavý titul. Plánovaná 

distribuce ve formátech DCP i MP4 umožní projekce filmů i v hůře technicky vybavených sálech, eventuálně 

i jiných prostorech.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Aerofilms má bohaté zkušenosti s distribucí obdobných titulů i s podáváním žádostí na jejich podporu. Tyto 

zkušenosti jsou patrné z kvalitní přípravy podaného projektu a žádosti.  Některé pasáže se, logicky, 

v materiálech opakují. Totéž platí i o jejich hodnocení…  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený distribuční rozpočet ve výši 335tis.Kč by měl být financován kromě požadované 150tis. dotace 

vlastním vkladem žadatele ve výši 185tis.Kč. Ten odpovídá předpokládanému výnosu z tuzemské 

kinodistribuce a VoD. Jisté výhrady mám k tvrzení žadatele, že „…jiné potenciální výnosy nelze explicitně 

zahrnovat do výnosů, neboť jejich vyčíslení je a) silně spekulativní, b) metodicky nesprávné.“ Ke cti žadatele 

je nutno přiznat, že navzdory tomuto tvrzení v popisu projektu všechny tyto jiné potenciální výnosy (sublicence 

Slovensko, VoD, Free Tv práva) uvádí i s odhadem příjmů. 

Mezi náklady je několik položek, které pravděpodobně žadatel bude zajišťovat vlastními silami (PR manager, 

programování kin, pronájmy sálů, produkce). Největší část nákladů tvoří náklady na propagaci a marketing. 

V nákladech však není uvedena položka získání práv (MG) 3000Eur.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie filmu Boží láska vychází ze stále rostoucí známosti režiséra Gabriela Mascara. Aerofilms 

distribuoval jeho předchozí snímek Neonový býk, a právě jeho diváci by měli tvořit základ návštěvnosti nového 

filmu.  

Témata a estetika filmu cíleně míří na mladou městskou generaci 20+ a sekundárně na starší ženy (30-40), 

kterým je blízké téma životní krize v souvislosti s jejich stále komplikovaněji naplňovaným mateřstvím. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Aerofilms má bohaté zkušenosti s distribucí filmů různých žánrů. Silnou devízou této společnosti 

je úzká vazba na řadu kin nejen v Praze, která zaručují distribuovaným filmům prostor na plátnech. Díky 

dlouhodobým vztahům v mediálním prostředí je Aerofilms rovněž schopen zajistit svým filmům účinnou 

reklamní a propagační podporu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Boží láska 

Evidenční číslo projektu 3196/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 15.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Mascarův snímek získal několik pochvalných až oslavných recenzí po některých festivalových uvedeních, 

ale velkých festivalových cen se zatím nedočkal. Jde o poměrně enigmatické dílo, byť vizuálně atraktivní 

a vypravěčsky originální. Jeho uvedení je vhodné pro širší kontext zajištěný festivalem Brasil, ale 

domnívám se, že jeho potenciál pro samostatnou kinodistribuci je velmi omezený. Je esteticky zajímavý, 

ale není výraznou světovou událostí, která by zdůvodnila jeho uvedení tím, že nabídne kvalitní setkání se 

soudobou špičkovou produkcí. A má sice výrazný politický podtext, ten je ale kulturně vzdálený a jeho 

srozumitelnost bude pro většinu diváků vyžadovat vysvětlení (Brazílie a prezident Bolsonaro 

v tuzemských médiích rezonují skrze globální téma ničení amazonských pralesů, mnohem méně skrze 

politické a sociální změny, se kterými snímek, byť situovaný do budoucnosti, zřetelně komunikuje). Žádost 

ale náročnost uvedení reflektuje, projekt mohu doporučit k podpoře.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Mascarův snímek získal několik pochvalných až oslavných recenzí po některých festivalových 

uvedeních, ale velkých festivalových cen se zatím nedočkal. Jde o poměrně enigmatické dílo, byť 

vizuálně atraktivní a vypravěčsky originální. Jeho uvedení je vhodné pro širší kontext zajištěný festivalem 

Brasil, ale domnívám se, že jeho potenciál pro samostatnou kinodistribuci je velmi omezený. Je esteticky 

zajímavý, ale není výraznou světovou událostí, která by zdůvodnila jeho uvedení tím, že nabídne kvalitní 

setkání se soudobou špičkovou produkcí. A má sice výrazný politický podtext, ten je ale kulturně 

vzdálený a jeho srozumitelnost bude pro většinu diváků vyžadovat vysvětlení (Brazílie a prezident 

Bolsonaro rezonují skrze globální téma ničení amazonských pralesů, mnohem méně skrze politické a 

sociální změny). Respektuji narativní a stylistickou kvalitu filmu (nakolik jsem ji mohl posoudit z kopie 

s titulky zabírajícími podstatnou část obrazu). 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dostatečné. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film bude zřejmě uveden na festival Kino Brasil, úzký okruh diváků bude tedy mít příležitost jej vidět v rámci 

širšího kontextu, který jsou schopny zajistit i větší jednosálová kina v univerzitních městech jako brněnská 

Scala nebo olomoucký Metropol. V menším městě může být uvádění filmu s minimální šancí přitáhnut víc 

než 5 diváků kontraproduktivní. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jasná, srozumitelná. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je přiměřený, detailně zpracovaný, explicitně komentovaný (byť se nabízí otázka, nakolik se 

náklady na propagaci týkají samostatného uvedení a nakolik uvedení v rámci festivalu Kino Brasil). 

V čele žádající společnosti je člověk s ekonomickým vzděláním, sám expert fondu. Tím spíše stojí za 

pozornost v žádosti uváděný argument, že náklady na koupi licence, která se nevztahuje jen k české 

kinodistribuci, by neměly být součástí rozpočtu. Žádost tedy předkládá jako metodologicky správný 

přístup ten, kdy se nepřihlíží k nákladům a výnosům, které se netýkají české kinodistribuce. Tento 

argument je předkládán tímto žadatelem, ostatní postupují jinak. Bylo by dobré, kdyby Fond vydal 

jednotící stanovisko pro žadatele. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Uvádění se zaměřuje na kina ve velkých univerzitních městech, což je zřejmě jediný prostor, kde má film 

šanci získat diváky v počtu, který odpovídá předpokládané návštěvnosti na projekci. Ale předpokládá se 

180 projekcí, což je počet, ve kterém bude dle mého názoru divácký potenciál dávno vyčerpaný a bude se 

hrát pro téměř prázdné sály. S ohledem na poměrně vysokou alokaci prostředků v této výzvě, kvalitu filmu a 

soustředění distribuce na festival a kina ve velkých městech projekt doporučuji k podpoře.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bezpochyby vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu První akční hrdina 

Evidenční číslo projektu 3197/2019 

Název žadatele Kuli Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 25. 8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předkládaný projekt polemizuje s tezí, že česká kinematografie není schopná vyprodukovat zajímavé akční 

scény. Spojuje přitom jednak samostatný krátký film, který je cinefilní hrou s pravidly a modely akční 

podívané, jednak krátký dokument, který na sérii komentovaných ukázek prezentuje řešení akčních scén 

v dějinách českého filmu jako velmi životaschopné, nahrazující měřítko ironií, vynalézavostí a účelnou 

filmovou řečí.  

 

Samotná koncepce a záměry projektu představit zábavnou formou širšímu okruhu zájemců o vnitřní 

mechaniky filmu jeden konkrétní segment je chvályhodný a spojení teoretizujícího dokumentu a praktické 

filmové realizace funkční. Slabinu projektu představuje kvalita obou složek. Haluzův film co se invence a 

podvratnosti týče funguje spíše jako krotká hříčka, dokument sice pracuje se zajímavými a chytře zvolenými 

scénami, ale spojení s konkrétními segmenty Prvního akčního hrdiny místy vyznívá jako velmi chtěné oslí 

můstky. Jedná se spíše o poutavé volné pásmo oblíbených scén než o celistvý analytický pohled na způsob, 

jakým se v české kinematografii akční scény vyvíjely v průběhu času.  

 

Naopak je třeba vyzdvihnout adekvátní distribuční strategii, zejména napojení na cyklus Popkulturní milníky 

v kině Aero a doprovodné akce, které jsou edukativní i zábavné. Vymezení i kvantifikace možného publika 

odpovídá povaze projektu.  

 

Pochyby vzbuzuje nepoměr mezi velikostí marketingové kampaně a projektovanými cíli. Rozpočet 

přesahující milion korun pro projekt s artovými ambicemi (5.000 diváků) působí značně nadsazeně a 

vzhledem k tomu, na jaký typ publika cílí, neefektivně.  

 

Podporu navzdory výhradám doporučuji.  

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Při hodnocení projektu je třeba oddělit samotnou koncepci a její realizaci. Záměr prezentovat akční žánr 

ironickým a tvořivým prizmatem dějin českého filmu, které nabízí dostatek ukázek filmařské kreativity při 

realizaci dynamických, napínavých scén, je neobyčejně produktivní. Spojení teoretičtějšího materiálu, 

tvořeného komentovanými ukázkami, a praktickou realizací vypadá smysluplně a originálně.  

První akční hrdina nicméně zdaleka svou kreativitou nedosahuje kvality vzorů, kterých se dovolává 

(bolestně je to cítit např. v citaci slavné barové rvačky z filmu Kingsman: Tajná služba). Samotná akční 

složka vyznívá spíš genericky než tvořivě, spojení akce a meta-roviny s manipulujícími a komentujícími 

tvůrci zdaleka nepřináší tolik podnětů, aby formální neobratnost a laciné CGI ospravedlnil. Film tak stále 

jednou nohou stojí v ranku amatérských filmů, navzdory obsazení.  

V případě dokumentu nutno ocenit chytrou volbu scén, popularizační komentář, rozpačitě ale vyznívá snaha 

propojit archiv s Prvním akčním hrdinou. Návaznosti jsou občas až příliš nucené.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Kuli Film je sice nový subjekt, ale tvořený velmi zkušeným a pro projekt vhodným týmem, jehož dosavadní 

činnost zaručuje úspěšnou realizaci.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Přínos projektu pro českou kinematografii spočívá v tom, že nabízí polemiku se stereotypem, že akce 

v českých filmech nemá místo. Zároveň tento projekt dramaturgicky obohacuje program kin, nabízí 

vhodnou příležitost pro eventy, které spojí zábavu a edukaci.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předkládaná žádost je jasně formulovaná a obsahuje všechny nutné náležitosti.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet projektu je čitelný, ale vzbuzuje několik pochyb s ohledem na cílové publikum. Není příliš jasné, 

proč primárně cinefilní publikum zasahovat prostřednictvím televizní kampaně, když jeho primární 

komunikační jsou sociální sítě a filmové weby jako Moviezone či ČSFD. Pochybnosti mám i o účinnosti 

kampaně v Rádiu Impuls při zásahu cílové skupiny mladších cinefilů a milovníků akční odnože 

kinematografie.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie je přehledná, účelná a efektivně využívá přednosti projektu.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt se opírá o spolupráci s distribuční společností Bontonfilm, která má za sebou působivou práci na 

poli mainstreamové kinematografie a ve svém portfoliu má i celou řadu žánrových snímků, které profilem 

zapadají do záměru tvůrců oslovit milovníky akčních filmů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu První akční hrdina 

Evidenční číslo projektu 3197/2019 

Název žadatele Kuli Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 15/08/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Kuli Films předkládá žádost o podporu distribuce pásma složeného ze dvou českých 
krátkometrážních titulů (jeden hraný filmu a jeden střihový dokument) pod souhrnným názvem První akční 
hrdina v režii Jana Haluze. 
Jde o režisérovu prvotinu, která již byla SFK podpořena pro fázi produkce.  
Žadatel je producentem filmu, distribuci zajisti společnost Bontonfilm. 
 
Propagační strategie je tradiční, zahrnuje také VOD.  
 
Po formální stránce je žádost dobře zpracována a přináší dostatečné informace o projektu. 
Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti předloženy, jsou víceméně koherentní a neodporují 
profilu plánované distribuce. 
 
Cílové skupiny jsou uvedeny velmi obecně. Práce s publikem je částečně popsána. Projet by mohl lépe 
vysvětlit, jakým způsobem budou diváci oslovováni a motivováni k návštěvě velmi specifického 
komponovaného bloku. 
Producent představuje komunikační plán s konkrétními jmény vydavatelských domů a s významnými 
náklady na reklamu a marchendising. 
Odhadovaný počet diváků se zdá být nadhodnocený, zejména s ohledem na fakt, že jde o netradiční 
distribuci krátkometrážního filmu etudového charakteru, začínajícího režiséra a bez atraktivní předlohy.  
 
Film neobdržel žádné festivalové ceny či nominace na místních či zahraničních přehlídkách. Žadatel 
neuvádí informace, které by napomohly jednoznačně a pozitivně ohodnotit přínos filmu pro českou a 
evropskou kinematografii. Celkově lze ohodnotit, že distribuční potenciál projektu je omezený. 
 
Z hlediska rozpočtu je nutno uvést, že tento je velmi nadhodnocen.  
 
Přes veškeré nedostatky je žádost je oprávněná, částečně odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje 
informace, které si neodporují a do jisté míry přinášejí prezentaci plánované aktivity. 
 
Tuto žádost nedoporučuji. 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek rozšiřuje nabídku v kinech a na VOD o český krátkometrážní blok s tématikou 

techniky natáčení akčních scén. Jeho kompozice však není prvotním záměrem, nýbrž je výsledkem 

kompromisu při hledání řešení strategie distribuce, a celek se tak jeví poněkud strojeně.  

 

Po obsahové stránce blok působí jako reklama, ukázka dovednosti filmových pracovníků v oboru akčních 

scén s následným pedagogickým výkladem, který byl pro potřeby distribuce prvního krátkého filmu střihově 

dovyprodukován. 

Projekt se snaží posílit povědomí o akčním žánru v české kinematografii a vyvrátit domnělý předsudek 

diváků, že není pravda, že cesi akční filmy točit neumějí.  

Spojení filmu a distribuční strategie má šance být funkční v rámci plánovaných školních projekcí, charakter 

bloku má naučný charakter. Pro ostatní publikum producent sice plánuje akční kinokvízy a testy pro další 

cílové skupiny, ovsem není specifikováno, kdo konkrétně toto bude organizovat a moderovat, a jak se 

předem docílí zainteresovanosti diváka. Srovnání, které žadatel nabízí pro organizaci : ‚jednotlivci nebo v 

malých skupinkách, tak jako je tomu v hospodách‘, nepřidává na věrohodnosti plánů a nesvědčí o vyšší 

ambici kulturní úrovně, kterou si tvůrčí tým pro projekt představuje.  

Jeho dlouhodobý dopad na české prostředí realisticky není, protože jde spíše o filmařskou etudu se 

známými herci, a ne o plnohodnotný celovečerní film 

 

Projekt do jisté míry splňuje kulturní/výchovnou/vzdělávací funkci.  

Tento distribuční projekt je spíše standardní a nepřináší osobité inovace. 

Odhad návštěvnosti je pro tento typ filmu spíše nadhodnocený. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z doložených životopisů a prezentaci společnosti lze vyčíst solidní zkušenosti v oblasti produkce a 

distribuce českých i zahraničních titulů, a pro tento typ projektu je realizační tým distribuční společnosti 

dobře vybaven.  

Chybí vysvětlení, jak budou organizovány kinokvízy, a kdo bude jejich moderátorem, případně jeho 

životopis.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel má zájem na trh uvést krátkometrážní titul, což není v tuzemsku častá praxe. Bohužel se nenašla 

cesta jak blok doplnit o další plnohodnotné tituly, a producent proto sáhl po střihovém dokumentu 

explikativního rázu, který je jakýmsi tematickým dovětkem prvního titulu.  

Žadatel vidí přínos a význam distribuce tohoto bloku pro českou a evropskou kinematografii ve valorizaci 

umění českých filmařů podat akční scény. Toto může byt zajímavým tématem pro žáky, mladší diváky a 

fanoušky akčních filmů, ovšem o dopadu tohoto filmu na filmové fandy a širší publikum mohou být jisté 

pochybnosti.  

Film doposud neobdržel žádnou cenu na českém nebo zahraničním festivalu. Jeho festivalová kariéra není 

v žádosti reflektována, s výjimkou prezentace v rámci festivalu Zlín.  

Nelze doufat v mezinárodní distribuci titulu, a tato je okrajově zmiňovaná, ovšem prodej filmu do Rumunska 

nezní věrohodně. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy jen částečně. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. Více podrobností o specifických událostech 

organizovaných k propagaci, jejich zajištění po stránce organizační a propagační by dodalo projektu na 

důvěryhodnosti. 

Přílohy neobsahují nepřijatelné rozpory, ani protichůdné informace, a žádost lze správně posoudit. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Komentáře k rozpočtu chybějí. Protože projekt již byl podpořen pro produkci, bylo by vhodné vysvětlit, proč 

v rozpočtu nacházíme výrobu DCP a traileru. Velmi vysoké vklady producenta a sponzorů by měly být 

vysvětleny. 

V neposlední radě je nutno konstatovat, že náklady na distribuci jsou pro tento typ nevídaně vysoké, a 

několikanásobně převyšují průměrný rozpočet distributorů. Při detailním rozboru je vidět neúměrná 

kumulace nákladů na reklamu a propagaci. 

Zásadní otázkou je, zdali je vhodné, rentabilní a efektivní na kampaň pro krátkometrážní film, který má 

maximální odhadovanou návštěvnost 5000 diváků, investovat přes 1,6 M CZK.  

Jedinou odpovědí je, že určíte ne. Podíl reklamy a propagace na celkových nákladech projektu zde není 

obhajitelný. 

V tomto bodě lze konstatovat slabost a nedostatek zkušeností či reflexe ze strany producenta, který žádá o 

grant pro sektor distribuce, ve kterém viditelně zkušenost nemá.   

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. 

Projekt by však mohl byt formulován jasněji, protože momentálně dává neucelenou představu o realizaci. 

Distribuční a marketingová strategie není dostatečně propracovaná pro daný typ projektu. 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou nastíněny, a jsou zvládnutelné. 

 

Ohodnocení cílových skupin v projektu je spíše povrchní. Určení je velmi obecné a nebere v potaz specifika 

filmu, která je potřeba vhodným způsobem různým divákům různě přiblížit. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je producent filmu, který má grant získat pro distribuční společnost. 

Po producentské stránce má žadatel velmi dobré zkušenosti, na poli distribuce nepůsobí. 

Z prezentace žádosti není jasné, do jaké míry bylo na projektu distribuce mezi oběma subjekty 

spolupracováno, protože výsledný návrh má mnohé slabiny i přes to, že Bontonfilm se řadí do okruhu 

solidních aktérů na poli distribuce kvalitních filmů. 

Zamýšlený distributor působí ve sféře dlouhodobě a podařilo se mu na trhu prosadit se svou vlastní 

specifikou. V jeho katalogu je mnoho kvalitních titulů jak z České republiky, tak i ze zahraničí, a výsledky 

návštěvnosti svědčí o schopnosti vybírat filmy hodnotné, různorodé a přitáhnout zájem diváků. 

Kredit žadatele v oblasti distribuce lze ohodnotit jako velmi dobrý. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vlastníci 

Evidenční číslo projektu 3198/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 23.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Konverzační komedie Vlastníci je celovečerním filmovým debutem scénáristy a režiséra Jiřího Havelky. Pod 

dřívějšími názvy (SVJ – s péčí řádného hospodáře, S péčí řádného hospodáře) jej Fond kinematografie již 

podpořil ve fázích vývoje (100tis.Kč) a výroby (3mil.Kč). Podpora distribuce titulu by tak byla logickým 

dovršením podpory a péče ze strany Fondu jako řádného hospodáře… 

 

Komedie s bytovou a sousedskou tématikou patří ke zlatému fondu české, potažmo československé 

kinematografie. Zatímco dříve se byty pronajímaly a směňovaly, po změně poměrů se začaly privatizovat. 

Divadelní režisér, dramatik, scénárista a herec Jiří Havelka údajně vycházel při psaní scénáře z vlastních 

zážitků z domovních či podobných schůzí. Dlužno podotknout, že je odpozoroval naprosto dokonale. Dokud 

se film Vlastníci drží v úrovni trefné satiry a karikatury, kterou charakterizuje jednota místa, děje a času, je 

téměř dokonale zábavný. Pokusy o tematické přesahy, závažná sdělení a filmové umění tuto komedii plnou 

hereckých hvězd a vtipných hlášek poněkud rozmělňují. 

 

Cinemart, který je v tomto případě nejen distributorem, ale i producentem filmu, si je dobře vědom silných i 

slabších stránek filmu. Dokonale připravená distribuční strategie vychází z výzkumu názorů respondentů, kteří 

film viděli při testovacích projekcí, i z porovnání s komparativními filmy. Cílová skupina je široká, 

předpokládaných 50tis. diváků je dle mého názoru příliš skromný odhad. Na rozdíl od žadatele se 

nedomnívám, že Vlastníci jsou kulturně náročné kinematografické dílo a „…filmové drama/komedie určené 

náročnějším divákům, které má v klasické kinodistribuci omezené možnosti finančního zajištění marketingu a 

distribuce.“ Zvolit optimální formu a způsob propagace je vždy důležité, u filmu Vlastníci to platí dvojnásob. 

 

 

Distribuční rozpočet je přiměřený rozsahu plánovaných aktivit. Totéž platí o požadované výši dotace. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Vlastníci jsou klasická konverzační komedie, která nezapře původ v divadelní předloze. Ta je ve filmu patrná 

absencí exteriérů a vlastně až na výjimky i dalších interiérů. Poněkud divadelní je i režijní vedení a většina 

hereckých výkonů. Lehké přehrávání a charakterové šarže bez snahy (a možnosti) hlubšího prokreslení 

postav přitom nemusí být na závadu. Pokusy o filmové ozvláštnění (zpomalená pasáž uprostřed filmu, krátké 

ilustrační prostřihy na části domu či závěrečná sekvence se záchranáři) se míjejí účinkem a jsou jak z jiného 

filmu. Za přiznanou nízkorozpočtovost by se film přitom nemusel stydět. To ovšem neplatí o absenci 

klasických filmových profesí, jako je např. skript. Nelogicky putující buchta po stole snad ani nejde 

přehlédnout. Možná však verze, kterou jsem měl k dispozici, není definitivní. Chybějící titulky by tomu ostatně 

nasvědčovaly. Pozitivně hodnotím závěrečné krátké bilanční sekvence (jakési dovětky). 

Již samotný fakt, že film je režijním a scénáristickým debutem by měl být dostatečným argumentem k přiznání 

podpory. Vzhledem k tomu, že Rada v minulosti navzdory proklamované podpoře debutantům podporu 

nepřiznala, vidím jako další možný důvod pro podporu zvýšení návštěvnosti kin.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost Cinemart je v rámci dvojrole producent/distributor maximálně zainteresovaná na úspěchu filmu. 

Má k tomu potřebné odborníky, zázemí, zkušenosti i kontakty. 

Cinemart nevstupuje do produkce a koprodukce filmů poprvé. V minulosti se koprodukčně podílel např. na 

výrobě snímků Kolja, Samotáři či Tátova volha. Hlavní produkci si vyzkoušel u rodinného filmu Čtyřlístek ve 

službách krále. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vlastníci budou příjemným oživením podzimní distribuční sezony. V dokonale výstižném zachycení atmosféry 

různých schůzí a mezilidských vztahů se pozná nejeden divák. Jak hlasovat o způsobu hlasování, kdo sečte 

volbu sčitatele, resp. kdo ověří ověřovatele, to vše jsou absurdní situace, do kterých se dostal snad každý 

z nás.  

Rovněž plejáda hereckých hvězd a řada vtipných hlášek by měla uspokojit většinu publika. Vyšší ambice 

bych od filmu ani neočekával. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost netrpí žádnými formálními ani obsahovými vadami. Označení distribučního projektu jako kulturně 

náročného není dle mého názoru oprávněné a vzhledem k požadované výši dotace ani potřebné. Nicméně i 

na toto se názory mohou různit. 

Předložená distribuční strategie s prvky SWOT analýzy je (i při obvykle vysoké úrovni materiálů 

předkládaných žadatelem u jiných projektů) nadstandardně podrobná a kvalitní. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Celková výše distribučního rozpočtu je umírněná. Jednotlivé položky odpovídají účelu i potřebám filmu a jeho 

úspěšné distribuci. 

Odhadované výsledky jsou i přes dílčí revizi hodně skromné. Film má šanci a vzhledem k plánované šíři 

distribuce i podmínky pro výrazně vyšší návštěvnost i tržby. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distributor vidí jako největší potenciální hrozbu, že diváci i provozovatelé a dramaturgové kin budou film 

vnímat „pouze“ jako záznam divadelní hry. Vzhledem k divadelní předloze a divadelnímu působení Jiřího 

Havelky (kabaretní divadlo VOSTO5, Ypsilonka) je toto vnímání u poučených jedinců pochopitelné a 

očekávatelné. Nemusí být však nutně na škodu. 

Další hrozbu, a to vnímání filmu jako sociálního dramatu s prvky komedie si tvůrci zavinili sami. Jako kdyby 

jim dobrá komedie nestačila. Tento aspekt by bylo dobré v propagaci taktně zamlčet… 

Silné herecké obsazení, které může oslovit široké spektrum diváků i spolupráce s organizacemi sdružující 

vlastníky jsou silnými stránkami propagačních možností.  

Předpokládané široké nasazení do všech plexů i 220 jednosálových kin vytvoří v listopadu pro návštěvnost 

filmu optimální podmínky. Druhá vlna zájmu by měla přijít na platformách VOD. Film má rovněž všechny 

předpoklady k uvedení na plátnech letních kin v příštím roce (pokud jeho TV uvedení bude později). 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Cinemart je přední domácí filmový distributor v posledních letech s dominantním postavením na trhu. Kromě 

zaručených blockbusterů je Cinemart schopen na český trh uvádět i řadu distribučně obtížnějších titulů. 

Zkušenosti má i s distribucí českých titulů.    
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vlastníci 

Evidenční číslo projektu 3198/2019 

Název žadatele Cinemart a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 22.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Žadatel distribuční filmová společnost CINEMART a.s. předložila žádost o podporu distribuce 
českého filmu debutujícího režiséra Jiřího Havelky Vlastníci. Tato konverzační komedie, kterou 

charakterizuje jednota místa, děje a času, jak ji označil žadatel, 
vychází z úspěšné divadelní hry, která byla inscenována divadlem VOSTO5. 

 

Film Vlastníci je rozhodně přínosem pro českou kinematografií, jak v oblasti autorského filmu, 

filmových debutů, tak i v rámci nové koncepce realizace filmů v jednom prostředí se silnou 

výpovědí o současné společnosti. 

 
Žádost společnosti CINEMART, a.s.  o podporu distribuce filmu Vlastníci byla předložena ve 
standartní formě, podklady byly úplné a srozumitelné, bez protichůdných informací, a naprosto 
dostačující pro vypracování komplexní analýzy žádosti.  
 

Položky předloženého projektu jsou kalkulovány podle obvyklých cenových relací při distribuci 
filmu tohoto typu. Finanční plán je realistický a v předloženém stavu ho lze akceptovat. 
 

Přílohou žádosti byl rozšířený popis projektu, vypracovaný na vysoké profesionální úrovni, 
s důrazem na strategii distribuce a všechny s ní spojené atributy. Harmonogram realizace 
projektu je reálny a zvládnutelný. 
 
Distribuční společnost Cinemart patří k nejzkušenějším distributorům filmů pro kina v ČR, má 

bohaté zkušenosti a profesionální kredit. Bez pochybností je garancí úspěšné realizace 

projektu.   
 
Uděleni podpory doporučuji. 
 

 
 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Žadatel distribuční filmová společnost CINEMART a.s. předložila žádost o podporu 

distribuce českého filmu režiséra Jiřího Havelky Vlastníci. V roce 2017 realizovalo divadlo 

Vosto5 v Karlínských kasárnách inscenovanou domovní schůzi společenství vlastníků 

jednoho domu v Praze. Její autor a režisér Jiří Havelka v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu 

vytvořil originální autorskou inscenaci, která se setkala s velkým diváckým ohlasem a kritika 

ho označila ze dokumentární divadlo s velkým dramatickým potenciálem. Je celkem 

pochopitelné, že tak talentovaný divadelník, jakým Havelka bezesporu je, se rozhodl svůj text 

a koncepci „hororu z domovní schůze“ přenést i na filmové plátno a vyzkoušet si tak médium 

filmu pro své umělecké záměry. Není bez zajímavosti, že text hry byl původně psán nejdřív 

jako filmový scénář, ze kterého se stala zmiňovaná divadelní inscenace S péčí řádného 

hospodáře a až následně se přistoupilo k přípravě a realizace filmu. Vlastníci jsou nesporně 

zajímavým filmem s výsostně aktuální problematikou a výbornými hereckými výkony 

některých hlavních představitelů. Bohužel se však režisérovi ne zcela podařilo najít, zejména 

vizuální klíč, kterým by převedl svůj text do filmové řeči. Závěrečné obrazy, které asi měli 

divákům dokreslit charaktery hlavních hrdinů, pokud je ve filmu sami nepostřehli, do jisté 

míry oslabili vyznění celého filmu. Navzdory těmto výhradám, film debutujícího režiséra 

patří do netradiční nabídky české kinematografie a jistým způsobem rozvíjí silnou tradici 

evropského autorského filmu, který se odehrává v jednom prostoru a do hloubky analyzuje 

jeden problém, v tomto případě mezilidských vztahů v současné společnosti. Film má 

potenciál zaujmout diváky, v předpokládaném rozsahu uvedeném v žádosti. Funkční spojení  

filmu a distribuční strategie je v projektu velice dobře naprogramováno. Navržený projekt je 

v souladu s cílem a kritérii Výzvy SFK č. 2019-3-1-2 – Distribuce filmů, zejména v oblasti 

posílení pozice českého filmu v distribuční nabídce a podpora českých debutů a náročných 

kinematografických děl v distribuční nabídce.  

 

 
 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí team předloženého projektu tvoří zkušení pracovníci distribuční společnosti 

CINEMART a. s.  s dlouhodobým působením v oblasti filmové distribuce. Jsou vytvořeny 

všechny předpoklady, aby byl projekt úspěšné realizován. 
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Vlastníci je rozhodně přínosem pro českou kinematografii, jak v oblasti autorského 

filmu, v oblasti filmových debutů, tak i v rámci nové koncepce realizace filmů v jednom 

prostředí se silnou výpovědí o současné společnosti. Tak jako podobné evropské filmy zaujali 

české diváky, tento český film si určitě najde divácké zázemí i u evropského diváka. Případnou 

podporu lze přesvědčivé zdůvodnit.   
 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost společnosti CINEMART, a.s.  o podporu distribuce filmu Vlastníci byla předložena ve 

standartní formě, s popisem projektu, s rozpočtem, finančním plánem a harmonogramem  

realizace projektu. Dále bylo přiloženo čestné prohlášení o českém audiovizuálním díle a  

prohlášení, že žadatel – producent bude zároveň jeho distributorem, prezentace dosavadní  

činnosti a profesní životopisy hlavních řešitelů projektu. Na vysoké profesionální úrovni byl  

zpracován rozšířený popis projektu členěn na distribuční strategii, výsledky testovacích  

projekcí, cílové skupiny, nasazení v kinech, marketingový plán, komunikaci s veřejností,  

spolupráce s TV, rozhlasem, médií, outdoor, online a sociální sítě, trailering a podrobný  

komentář k rozpočtu. Podklady byly úplné a srozumitelné, bez protichůdných informací, a  

naprosto dostačující pro vypracování komplexní analýzy žádosti.  
 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet obsahuje náklady v celkové sumě 1 600 000 Kč. Jednotlivé položky jsou 

kalkulovány podle obvyklých cenových relací při distribuci filmu tohoto typu. Rozpočet je  

transparentní a neobsahuje neodůvodněné částky. Skoro 42 % všech nákladů je nasměrováno  

na outdoorovou reklamu a reklamu po internetu. Finanční plán předpokládá pokrytí nákladů  

ze tří zdrojů – vlastní vklad žadatele ve výši 600 000 Kč tj. 37,5 % z celkových nákladů,  

zdroje ze sponzoringu 400 000 Kč tj. 25 % rozpočtu a předpokládaná dotace 600 000 Kč (37,5  

%) ze Státního kinematografického fondu. Finanční plán je realistický a v předloženém stavu  

jej lze akceptovat. Předpokládané výsledky distribuce jsou stanovené realisticky, v souladu se  

současným stavem diváckého potenciálu filmů tohoto typu. Podíl veřejné podpory představuje  

38 %. K datu podání žádosti o podporu kinematografie výše finančního zajištění představuje  

62 %.  
 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Z předloženého projektu je možné si vytvořit velice jasnou představu o jeho realizaci. Žadatel  

vzhledem k dosavadním bohatým zkušenostem z distribuce filmů vypracoval jasnou a  

přehlednou distribuční strategii se všemi požadovanými atributy. Navíc jsou výsledky  

z testovacích projekcí, kterých uskutečnění dosvědčuje profesionální a komplexní přístup  

žadatele k distribuci filmu. Cílové skupiny, tak jako jsou stanoveny v projektu, jsou  

akceptovatelné. Rozsah reklamy ve všech druzích medií je na dostačující úrovni, výborně je  

koncipovaný harmonogram postupné realizace reklamního vlivu na veřejnost. Harmonogram  



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Název projektu Mladý Ahmed

Evidenční číslo projektu 3199/2019

Název žadatele Film Europe s.r.o.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2019-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 24.8. 2019

Mladý Ahmed je nejnovějším filmem bratrské autorské dvojice Luc a Jean-Pier Dardenne, kteří beze sporu 
patří mezi nejvýznamnější filmové tvůrce uplynulých dvou dekád. Na festivalu v Cannes, kde za svůj zatím 
poslední snímek získali cenu za režii, triumfovali poprvé přesně před dvaceti lety s filmem Rosetta, o šest let 
později také s filmem Dítě a v roce 2011 i s Klukem na kole; abychom jmenovali alespoň ta nejvýraznější z 
řady ocenění. Ve svých filmech výrazně inovovali žánr sociálního dramatu a jejich výrazný styl, postavený 
na dynamické ruční kameře, jež až obsedantně pozoruje postavy z velmi intimní blízkosti, ovlivnil postupy 
současné kinematografie. 
 
Film se věnuje velmi aktuální tematice muslimů zapuštěných v současné evropské společnosti a na hlavní 
postavě třináctiletého Ahmeda se snaží přiblížit tomu, co se označujeme termínem islámský radikalismu. 
Divák, při troše štěstí, poměrně rychle nastoupí a postupuje s filmem stále hlouběji do světa mladého 
Ahmeda, dokáže rozumět jeho pocitům i ve chvílích, kdy s nimi nesouhlasí. Když už to vypadá na strhující 
finále, uchýlí se ale tvůrci k nečekaně banálnímu, symboly přetíženému rozuzlení, jež působí rozpačitě a 
zcela nepravděpodobně. Kouzlo je pryč a velký zážitek se nakonec nekoná. 
  
Přesto se s Mladým Ahmedem má smysl chtít seznámit. Stále jde o velmi zajímavé a autorské uchopení 
vysoce aktuálního společenského tématu, jež, kromě uměleckého zážitku, nabízí i dobrou příležitost vidět 
nezjednodušeně určité aspekty současného multikulturního světa. Předkládaná distribuční strategie 
odpovídá významu i potenciálu díla a projekt lze proto doporučit k podpoře.  

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Mladý Ahmed nepochybně naplňuje kritéria Výzvy, když obohacuje nabídku tuzemské filmové distribuce o 
ambiciózní, tematicky aktuální a relativně přístupný umělecký film. Zároveň jde o jeden z podstatných titulů 
letošní festivalové sezóny, jenž získal prestižní ocenění. Diváci se zájmem o aktuální artovou produkci a 
kontext současné světové kinematografie by tudíž měli mít možnost se s ním seznámit. 

Jako velmi přínosné lze hodnotit plánované nabídnutí titulu pro školní projekce. Vzhledem k tématu 
muslimského radikalismu, jež dílo reflektuje bez předpojatostí a se snahou o pochopení, a faktu, že 
hlavním hrdinou je třináctiletý chlapec, může být dílo zvlášť pro dospívající zajímavou možností seznámit 
se s problémem bez nánosu typických stereotypů. Distributor počítá také s vybavením titulu materiály k 
tématu i tvůrcům a lektorskými úvody k vybraným projekcím.  

Navázání titulu na dva domácí festivaly - Be2Can a MFDF Jihlava - a jejich propagaci je nepochybně velmi 
funkční model, jenž by měl napomoci filmu oslovit potencionální diváky. To spolu s racionálním zacílením 
diváckých skupin a aktivním využitím všech kanálů zmíněných v distribuční strategii dává naději na 
adekvátní podporu titulu a maximalizaci jeho diváckého potenciálu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tým, jež má distribuci titulu v péči, je již dostatečně protřelý a disponuje i nezbytným penzem zkušeností, 
potřebných k tomu, aby mohl být projekt úspěšně realizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jde o jeden z výrazných titulů letošní evropské artové produkce a kritéria Výzvy naplňuje. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je vypracována srozumitelně, komplexně a neobsahuje rozpory. Umožňuje tudíž posouzení.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené či nezdůvodněné položky. Náklady jsou v zásadě 
standardní a přiměřené. Finanční plán a odhadovanou návštěvnost lze považovat za pravděpodobně 
realistické. Výše podpory a její podíl na celkových nákladech je obhajitelný. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Projekt má propracovanou a vrstevnatou distribuční strategii, jež se snaží pracovat s rozmanitými 
cílovými skupinami a vhodně akcentuje “festivalovost” titulu.

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Kredit žadatele je i přes nedlouhou zkušenost na poli kinodistribuce s ohledem na doposud uvedené tituly i 
řadu realizovaných filmových přehlídek velmi vysoký.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Mladý Ahmed 

Evidenční číslo projektu 3199/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 16.8. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Film Europe předkládá žádost týkající se distribuce filmu Mladý Ahmed. Tento snímek byl letos 

uveden v hlavní soutěži MFF v Cannes, kde získal jednu z hlavních cen (Cena za režii). Film tedy plně 

spadá do dramaturgie a portfolia distribučního labelu a přehlídky Be2Can. Režiséři filmu, bratři Dardennové, 

jsou již žijícími klasiky světové kinematografie, věrozvěsty filmového realismu a jejich posledních 6 filmů bylo 

uvedeno v české distribuci. Uvedením filmu Mladý Ahmed do tuzemských kin se Česká republika přidá 

k většině ostatních evropských zemí, ve kterých bude film distribuován a na poli festivalového filmu 

(určeného pro přehlídky a jednosálová kina) se bude jednat o jednu z událostí tohoto roku. 

 

Žádost jako by počítala s významem samotného filmu – obsahuje všechny náležitosti a je zpracována 

kvalitně, ale nepřináší v zásadě žádné distribuční či marketingové inovace. Žadatel si je vědom významu 

filmu a také významu přehlídky Be2Can v českém kontextu, proto počítá primárně s fanoušky bratří 

Dardennů a návštěvníky Be2Can. Tento postup není nijak objevný, ale je ve své podstatě správný a logický.  

 

Mezi negativa žádosti patří především nedostatečně propracované cílové skupiny a také fakt, že 

s predikovanou návštěvností a plnou výší dotace SFK nemůže projekt skončit, kvůli vysoké pořizovací ceně 

práv, v kladných číslech. Dotace ze strany SFK tedy má pouze zmírnit ztrátu žadatele, což však neznamená, 

že tato dotace není neoprávněná.  

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Samotný film Mladý Ahmed je dílem, které nesporně zkvalitňuje distribuční nabídku v českých kinech – 

bratři Dardennové patří mezí největší osobnosti současné kinematografie a každý jejich nový film by MĚL 

být uveden v tuzemských kinech. Film má potenciál zaujmout na festivalovém okruhu především v rámci 

přehlídky organizované samotným žadatelem, tedy Be2Can. V rámci Be2Can projekcí v Praze a 

regionech by měl film získat velkou část svých diváků a velkou část svých tržeb. Distribuční premiéra 

filmu bude za dva týdny po skončení přehlídky, takže nelze předpokládat, že opadne povědomí o filmu, 

což je pozitivní skutečnost.  

 

Film otevírá, jak je u tvorby bratrů Dardennů zvykem, celou řadu sociálních témat – jako základní témata 

můžeme definovat teenage téma a téma islámu v zemích Západní Evropy. Film je křehkým coming-of-

age filmem o mladém teenagerovi, který hledá svoji pozici mezi blízkými, v rámci vztahů s dívkami, a 

především v rámci islámské komunity v Belgii. Definovaná témata jsou samozřejmě klíčová pro zemi 

vzniku filmu, jejich univerzální zpracování je však přístupné i českému divákovi. Teenage téma je obecně 

uchopitelné, téma mladých islámských chlapců v Západní Evropě zase otevírá prostor pro diskuzi a 

speciální projekce s odborníky.  

 

Distribuční strategie počítá především s významem přehlídky Be2Can a žadatel chce film opatřit 

odpovídajícím kontextem v podobě projekcí s hosty a speciálních textových materiálů. Jedná se o 

základní distribuční strategii nepřinášející nic nového či exkluzivního, žádnou specifickou práci s 

publikem, pravdou však je, že význam bratří Dardennů je tak velký, že film by si měl odpovídající 

publikum nelézt i tak.  

 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým distributora je podrobně představen ve speciální příloze. Personální složení týmu je odpovídající 

základnímu portfoliu činností žadatele (chybí možná jen představení ekonomického pracovníka 

společnosti). Všichni členové vedení Film Europe pracují ve společnosti dlouhodobě a mají bohaté 

zkušenosti z mnoha oblastí českého filmového průmyslu (distribuce, festivaly, publicistika). Složení 

tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby mohl být projekt úspěšně zrealizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Každý nový film bratří Dardennů je ve světě artového filmu velkou událostí. Bratři mají na svém kontě jednu 

z nejkonzistentnějších a nejoceňovanějších filmografií vůbec. Množství cen ze světových festivalů 

(především z MFF Cannes, kde jsou Dardennové „rezidenty“) je pouze jedním z ukazatelů jejich 

nesporného významu pro současný film. Jedním z dalších ukazatelů je kompaktní žánrové zařazení a 

forma jejich díla – režiséři (spolu s Kenem Loachem) znovu-definovali filmový realismus a každý další jejich 

film je dílkem z mozaiky universa plného empatie s lidmi na okraji společnosti (jedním z takových je i 

Ahmed). Dalším možným ukazatelem významu bratří Dardennů je fakt, že šest jejich posledních filmů se 

objevilo nebo objeví v CZ distribuci. Z mnoha těchto důvodů je podpora ze strany SFK filmu Mladý Ahmed 

odůvodněná. Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je vypracována kvalitně, všechny obsažené texty jsou srozumitelné a neobsahují rozpory ani 

protichůdné informace. Povinné formuláře a přílohy obsahují přesně ty informace, které jsou relevantní a 

důležité pro správné posouzení žádosti.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet přiložený k žádosti je logicky postavený a transparentní. Jedinou položkou vymykající se 

cenovému normativu je položka za práva k filmu (15 000 Euro), která neodpovídá predikované 

návštěvnosti (3000-4000 diváků) a která způsobuje celkovou ztrátovost tohoto projektu. Přímo 

v příslušné buňce excelu s rozpočtem je dovysvětleno, že žadatel v žádosti uplatňuje pouze 60% nákladů 

na práva (CZ podíl, zbylých 40% je slovenský podíl), i těchto 60% je však částkou neúměrně vysokou 

vzhledem k predikované návštěvnosti. Komentář k rozpočtu v rámci Podrobného popisu projektu pouze 

odkazuje na marketingovou strategii, v rozpočtu se však neobjevuje žádná další položka, jež si žádala 

speciální explikaci. 

 

Finanční plán obsahuje náklady definované v rozpočtu ve výši 528 404 Kč a maximální možnou dotaci SFK 

pro zahraniční film ve výši 150 000 Kč. V momentu naplnění předpokládaného půjčovného a obdržení 

dotace tak bude projekt stále ztrátový, s vysokým podílem finančního vkladu distributora (distributor tedy 

počítá se ztrátovostí projektu, kterou má dotace ze SFK pouze „zmírnit“). Hlavní podíl na předpokládané 

ztrátovosti má výše zmíněná vysoká cena za práva k filmu. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozšířený popis projektu velmi vhodně začíná krátkým představením bratrů Dardennů a jejich významu pro 

současný světový film. Následuje distribuční strategie, která je logicky postavená na předchozích 

zkušenostech žadatele s distribucí jiných filmů bratrské dvojice (Dva dny, jedna noc a Neznámá dívka). Je 

zřejmé, že klíčovou platformou pro tento snímek bude přehlídka Be2Can organizovaná žadatelem, která 

představuje jeden z top CZ projektů v rámci distribuce artových filmů a disponuje dostatečným PR a 

marketingovým potenciálem. Diskutabilní je uvedení filmu na MFDF v Jihlavě, tedy festivalu, jehož program 

obsahuje pouze dokumenty nebo hybridní projekty, přičemž Mladý Ahmed je jednoznačně hraným filmem.  

 

Marketingový plán včetně struktury propagace je prezentován dostatečně detailně a je vhodně zvolený 

k danému typu projektu. V Podrobném popisu projektu bohužel nejsou samostatně ani podrobně 

definovány cílové skupiny – vágní popis dvou možných cílových skupin je nedostačujícím způsobem 

uveden „uvnitř“ Distribuční strategie.  

 

Časový harmonogram je, vzhledem k velikosti projektu, zvládnutelný.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z dodaných podkladů vyplývá, že žadatel má dlouholeté zkušenosti s distribuováním filmů do českých kin, 

ať už samostatně, v rámci vlastních projektů (Be2Can) nebo vlastních festivalů (Scandi). Žadatel nyní nově 

disponuji i vlastním kinem Edison Filmhub. Film Europe patří ke stabilním tuzemským artovým distributorům 

s dostatečně erudovaným týmem, který je schopen distribuci zajistit dramaturgicky, produkčně, 

marketingově i ekonomicky. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jiří Trnka: Nalezený přítel 

Evidenční číslo projektu 3201/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 2.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

V žádosti se jedná o podporu distribuce celovečerního dokumentárního filmu Jiří Trnka: Nalezený přítel 

v částce 400.000,- korun z celkových nákladů 750.000,- korun, což je 53,33 procent. 

 

PLUS 

+jedná se výborný umělecký dokument určený náročným divákům 

+film již získal od Fondu částku 1.300.000,- korun na výrobu 

+film snad vzbudí zájem o Trnkovu tvorbu – poněkud pozapomenutou 

+cena studentské poroty (nejlepší film), na festivalu Il Cinema Ritrovato v Boloni 2019 

+dvě stopáže 80 a 52 minut 

+provozovatelé kin dostanou možnost doplnit projekci dokumentu o některý z vybraných krátkých filmů Jiřího 

Trnky (Ruka, Pérák a SS) 

+vzdělávací funkce 

+výborně vybrané cílové skupiny 

+jednosálová kina a Filmové kluby 

+školní projekce, rozvoj filmové gramotnosti 

+iTunes, Google Play, O2 TV 

+3 až 7 multiplexů, 120 jednosálových kin 

+výborný marketingový plán 

+mediální partnerství 

+VŠE JE DOKONALE PROMYŠLENÉ A PŘIPRAVENÉ 

 

MINUS 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Vše dokonale promyšleno a připraveno. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt jednoznačně zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech a má potenciál zaujmout na festivalovém i 

distribučním okruhu. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt naplňuje výchovnou a vzdělávací funkci. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Složení tvůrčího týmu je dostatečné k tomu, aby projekt mohl být zrealizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

− Projekt je velmi přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii. 

− Jde o výborný film, takže případnou podporu lze vnímat jako odůvodněnou. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost i přílohy jsou zpracovány VELMI kvalitně a promyšleně. Vše je srozumitelné. 

JE MOŽNÉ SPRÁVNĚ POSOUDIT ŽÁDOST. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené či neodůvodněné částky. 

− Žadatel zdůvodňuje srozumitelně a logicky výši nákladů. 

− Finanční plán je realistický. 

− Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je obhajitelná. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

− Projekt dává jasnou představu o realizaci. 

− Distribuční a marketingová strategie je velmi propracovaná a je vhodně zvolená. 

− Projekt pracuje s cílovými skupinami vhodným způsobem. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Distributor je VELMI kvalitní!! 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Jiří Trnka: Nalezený přítel 

Evidenční číslo projektu 3201/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Šaroch 

Datum vyhotovení 5.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Předmětem žádosti je podpora distribuce autorského dokumentárního filmu Jiří Trnka: Nalezený přítel, který 

vypráví životní příběh geniálního umělce Jiřího Trnky, v mnoha ohledech však žánr standardního 

životopisného dokumentu přesahuje. Jednak život a dílo Jiřího Trnky zasazuje do kontextu doby a zároveň 

otevírá společensky důležité téma postavení mimořádně nadaného tvůrce v totalitním režimu a s ním 

spojená morální dilemata. S obsahovou kvalitou snímku koresponduje důmyslné a originální filmové 

zpracování. 

 

Žadatel patří v oblasti filmové distribuce k nejzkušenějším subjektům v České republice, čemuž odpovídá 

propracovaná a originální distribuční a marketingová strategie, pracující se dvěma stopážově odlišnými 

verzemi filmu. Zvolená strategie i očekávání odpovídají charakteru filmu a jeho diváckému potenciálu. Film o 

osobnosti formátu Jiřího Trnky může rovněž úspěšně reprezentovat českou kinematografii na zahraničních 

festivalech. 

 

Projekt je dobře připraven a naplňuje kritéria a cíle výzvy. Předložené údaje v žádosti a přílohách jsou 

srozumitelné a úplné. 

 

S ohledem na výše řečené projekt doporučuji k udělení podpory, která navíc zhodnotí předchozí podporu 

udělenou na výrobu díla. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Autorský dokumentární film české scenáristky Terezy Brdečkové a francouzského režiséra Joëla Fargese 

Jiří Trnka: Nalezený přítel vypráví životní příběh Jiřího Trnky, nezpochybnitelného velikána nejen české, ale 

i světové kinematografie. Důmyslně konstruovaný snímek však svým celkovým pojetím žánr standardního 

životopisného dokumentu v mnohém přesahuje. Především život a dílo Jiřího Trnky zasazuje do kontextu 

doby a jednotlivé jeho klíčové filmy konfrontuje s dobovými záběry, které přibližují atmosféru a podmínky, 

v nichž Jiří Trnka tvořil. Snímek tudíž otevírá společensky důležité téma postavení mimořádně nadaného 

umělce, žijícího v nesvobodném režimu, s nímž musí, pokud chce tvořit, přistoupit na celou řadu morálních 

kompromisů. Film je rovněž zajímavý z formálního hlediska (sekvence kombinující postupy hraného a 

loutkového filmu) a také funkčním zapojením osobních vazeb tvůrců k Trnkovi, umocňujícím jeho 

emocionální účinek. Jedná se tedy o v mnohém originální počin, který obohatí standardní distribuční 

nabídku.      

Originalitě snímku odpovídá originální distribuční strategie, která pracuje se dvěma stopážově odlišnými 

verzemi filmu, které mohou provozovatelé kin a organizátoři site-specific projekcí doplnit o některý 

z vybraných krátkých filmů Jiřího Trnky (vzniká tak šest základních variant projekce). Vymezení cílových 

skupin, důraz na jednosálová kina a školní projekce odpovídá charakteru filmu, stejně tak jako následné 

využití vybraných VOD a SVOD platforem. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Personální zajištění projektu představuje bezpochyby jeho silnou stránku. Přiložené životopisy hlavních 

členů realizačního týmu a jejich profesní zkušenosti a kredit poskytují dostatečnou záruku, že projekt může 

být úspěšně realizován.  

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Jak již bylo řečeno výše, film Jiří Trnka: Nalezený přítel v mnohém překračuje škatulku standardního 

životopisného dokumentu a vyslovuje se ke společensky důležitému tématu postavení umělce ve 

společnosti. Pominout nelze ani jeho edukativní hodnotu, důležitou zejména pro mladou generaci. 

V evropském kontextu má film díky osobnosti Jiřího Trnky potenciál úspěšně reprezentovat naši 

kinematografii na festivalovém okruhu. Atraktivitu snímku na mezinárodním poli zvyšuje účast 

francouzského režiséra a konfrontace českého a francouzského pohledu na osobnost a dílo Jiřího Trnky.   

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Předložené údaje v žádosti a jejích přílohách jsou srozumitelné a umožňují dojít k jasným závěrům. 

Podklady jsou profesionálně připravené, za drobný nedostatek považuji pouze fakt, že pro účely 

vypracování posudku nebyla zpřístupněna i kratší, dvaapadesátiminutová verze filmu. Za matoucí jsem 

zpočátku považoval i skutečnost, že v žádosti o podporu se píše o jednotlivém krátkometrážním díle, 
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zatímco v popisu projektu o celovečerním díle. Tento nesoulad se ovšem záhy vysvětlil právě existencí 

dvou verzí filmu. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Předložený rozpočet se mi jeví jako transparentní a finanční plán hodnotím jako realistický. Celkové 

náklady projektu 750 000 Kč považuji vzhledem k jeho charakteru za adekvátní. Podstatnou část nákladů 

tvoří výdaje na propagaci, následované výdaji na kinodistribuci, což opět odpovídá jeho charakteru. 

 

Vzhledem k povaze distribuovaného filmového díla považuji jeho zařazení do kategorie kulturně náročného 

díla za opodstatněné a výši požadované podpory za obhajitelnou.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Již s ohledem na renomé a zkušenosti žadatele dává projekt jasnou představu o své realizaci. 

Promyšlená a originální distribuční strategie dle mého názoru odpovídá charakteru díla a totéž platí o 

vymezení cílových skupin a práci s nimi. Detailně rozepsaný marketingový a PR plán potvrzuje 

dlouholetou praxi žadatele v oboru a znalost prostředí, o čemž svědčí i vhodně vybraní mediální partneři 

a další subjekty, které budou s distributorem na projektu spolupracovat. Časový harmonogram je dobře 

zvládnutelný, načasování premiéry do období krátce před připomenutím 50 let od úmrtí Jiřího Trnky 

umožní využít předpokládaný zvýšený mediální zájem o tohoto výjimečného umělce. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

V tomto bodě není příliš co řešit. Společnost Cinemart a.s. patří k největším a také nejstarším distribučním 

společnostem v České republice. Její historie a široký záběr distribuovaných titulů jsou stručně a přehledně 

uvedeny v žádosti a není potřeba je na tomto místě opakovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Sólo 

Evidenční číslo projektu 3202/2019 Sólo 

Název žadatele Artcam Films 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2   

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 12/09/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Artcam Films předkládá žádost o podporu distribuce koprodukčního dokumentu Sólo, v režii 

česko - francouzského režiséra/ producenta / distributora Artemia Benki v jedné osobě. 

Jde o režisérovu prvotinu, která již byla Fondem podpořena pro fázi produkce, propagace a na které se 

podílely kromě ČR také fondy z Francie, Argentiny a Rakouska. 

 

Klasická propagační strategie je doplněna v rámci projekcí v kinech o debaty s režisérem a protagonistou, 

který přijede z Argentiny, ovšem chybí podrobnější popis, jak toto bude zajištěno, a jestli se na propagaci 

podílejí také další zainteresované země.  

 

Po formální stránce je žádost uspokojivě zpracována a přináší informace o projektu. 

Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti předloženy v hrubých rysech, jsou víceméně koherentní 

a neodporují profilu plánované distribuce. 

 

Cílové skupiny jsou uvedeny, a zohledňují obsahovou a formální stránku filmu. Práce s publikem je popsána 

zběžně. Projet by mohl lépe vysvětlit, jakým způsobem budou diváci oslovováni a motivováni k návštěvě 

velmi specifického dokumentu.  

Distributor v základních rysech představuje komunikační plán, který však není detailně propracován.  

Počet kopií je upřesněn, v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu pokrýt různé typy promítacích 

míst.  

Odhadovaný počet diváků se zdá být realisticky. Pokryté je také VOD.  

 

Velmi pozitivně lze ohodnotit přínos filmu pro českou a evropskou kinematografii, a to vzhledem k faktu, že 

film českého rezidenta byl v prestižní selekci nezávislých filmů na paralelní přehlídce ACID v Cannes, a 

zjevně sbírá dobré ohlasy na mezinárodním festivalovém poli. 

 

Žádost je oprávněná, odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje informace, které si neodporují a 

přinášejí uspokojivou prezentaci plánované aktivity. 

 

Tuto žádost doporučuji k přijetí. 

Udělení podpory Doporučuji  
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek rozšiřuje nabídku v kinech o český dokument s tématikou mentální poruchy a 

destigmatizace. Konstalace argentinského protagonisty, o kterém umělecký dokument natočil francouzský 

režisér, s rezidencí v České republice, dodává projektu ojedinělý mezinárodní nadhled a rozměr. 

 

Dramaturgie projektu počítá s účastí hlavního protagonisty a dalších umělců, kterých se podobný handicap 
dotknul, chystá se spolupracovat s mnohými tematickými spolky a strukturami, což může pomoci k zlidštění 
problematiky a k oslovení širšího publika, než jsou artoví diváci.  
Atraktivní jsou eventové projekce – příležitostně doplněné diskusí či koncertem protagonisty filmu nebo 
doprovázené vpádem do veřejného prostoru. 
Využití příjezdu zahraničního protagonisty filmu na premiéru a na turné, je v propagaci a při debatách 
jednou ze silných stránek projektu. 
Film má specifický charakter a distributor, který je také režisérem a producentem projektu nachází propojení 
s prezentacemi na festivalu dokumentů Jihlava, a také v rámci odborných debat s hosty. 
 
Spojení filmu a distribuční strategie se zdá byt funkční. 
Projekt splňuje kulturní/výchovnou/vzdělávací funkci.  
 
Tento distribuční projekt lze ohodnotit jako umělecky náročný, přinášející inovaci především v kombinaci 
tématu, zúčastněných národností, koprodukční účastí, a z toho plynoucího originální náhled na 
problematiku příběhu. 
Odhad návštěvnosti pro tento typ filmu je reálný, a potenciál diváckého úspěchu u tohoto typu filmu je 
limitovaný. Kompenzuje jej úspěch na zahraničních festivalech a má mezinárodní přesah. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z doložených životopisů lze vyčíst solidní zkušenosti v distribuci artových méně komerčních titulů, a pro 
tento typ projektu je realizační tým distribuční společnosti dobře vybaven.  
Co v popisu projektu chybí, je životopis režiséra.  
Za velké plus lez považovat rozsáhlou zkušenost distribučního týmu v oblasti filmové kritiky, žurnalistiky a 
moderování. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ze žádosti lze vyčíst, že žadatel vidí přínos a význam distribuce tohoto filmu pro českou a evropskou 
kinematografii především v jeho humanisticky orientovaném přístupu, v propojení kultur, což v českém 
prostředí není vůbec běžné.  Snímek má kulturní i společenský přesah, a rozvijí jak múzickou, tak  
i klinickou (psychologickou) rovinu. 
Film doposud obdržel různá uznání, zejména na zahraničních festivalech a chystá se i prezentace v rámci 
festivalu Jihlava. Projekt přispívá k rozvoji viditelnosti českého  filmového průmyslu a k mezinárodní 
konkurenceschopnosti české kinematografie. 
Projekt uspokojivě naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. Logicky by však bylo vhodné doplnit projekt o 
prezentaci režiséra, případně dalších hostů debat a koncertů. Více podrobností o specifických událostech 
organizovaných k propagaci, jejich zajištění po stránce organizační a propagační by dodalo projektu na 
důvěryhodnosti. 

Přílohy neobsahují nepřijatelné rozpory, ani protichůdné informace, a žádost lze správně posoudit. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Komentáře k rozpočtu, uvedené bodově v popisu projektu by se lépe uplatnily v excelové tabulce, přímo u 

položek.  

Prezentovaný dokument obsahuje několik nejasností, například v kategorii Osobních nákladů, které jsou 

nulové, jinak je rozpočet transparentní, neobsahuje nepřiměřené či neodůvodněné částky. 

Projekt počítá s 80% požadované podpory z SFK. S ohledem na artový a divácky náročný profil projektu je 

podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný. 

Ve zbylých položkách jsou náklady přiměřené a odpovídají víceméně standartu při podobných distribucích.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. 

Projekt by však mohl byt formulován podrobněji, což vsak nezabraňuje utvořit si globální představu o 

realizaci. Distribuční a marketingová strategie jsou rovněž propracovaný jen zhruba, ale lze říct, že jsou 

vhodné pro daný typ projektu. Projekt má komunikační strategii. 

 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny, a jsou zvládnutelné. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je distribuční společnost, která má paralelní aktivity v produkci a v provozování kina. 

Artcam Films se řadí mezi užší kruh aktérů na poli distribuce artových a náročných filmů, dlouhodobě 

působí ve sféře, kde má konkurenci, ale presto se mu podařilo na trhu prosadit se svou vlastní specifikou. 

Jeho předností je provázanost s mezinárodní artovou produkcí.  V jejím katalogu je mnoho kvalitních titulů 

jak z České republiky, tak i ze zahraničí, a výsledky návštěvnosti svědčí o schopnosti vybírat filmy 

hodnotné, různorodé a přitáhnout zájem diváků. 

Kredit žadatele v oblasti distribuce lze ohodnotit jako velmi dobrý. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu SÓLO 

Evidenční číslo projektu 3202/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 23.8.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Snímek je citlivě zpracovaným portrétem argentinského pianisty Martina Perina, kterému ve slibné 
kariéře zabránilo závažné psychické onemocnění (schizofrenie), a teď se pokouší vrátit na koncertní 
pódia. Autorský dokument v česko - francouzsko - argentinsko - rakouské koprodukci se vedle hudby 
zabývá také důsledky psychického onemocnění a možnostmi začlenění psychicky nemocného člověka 
do normálního života. Z tohoto hlediska může přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. 
V tomto duchu je plánovaná i práce s publikem. Film byl uveden v Cannes v sekci L´Acid a má 
potvrzenou účast na řadě dalších přehlídek (v ČR Jihlava). Žadatel je zkušená distribuční společnost 
Artcam, a projekt do jejího profilu dobře zapadá. Navíc je jeho autorem sám majitel společnosti, 
Artemio Benki. Realizační tým tvoří zkušení profesionálové.  Distribuční a marketingová strategie je 
propracovaná, realistická, a vhodně zvolena. Cílové skupiny jsou správně odhadnuty, kromě milovníků 
autorského dokumentu chce film oslovit i jiné segmenty, se kterými plánuje pracovat vhodným 
způsobem. Za tímto účelem je zamýšlena spolupráce s různými organizacemi a iniciativami (např. 
Národní centrum duševního zdraví). Předpokládaná návštěvnost a výnosy z kinodistribuce a další 
exploatace jsou střízlivé a realistické. Snímek už dostal (pod názvem Fuga) podporu SFK na výrobu, a 
také na účast na festivalu v Cannes. Značnou část rozpočtu tvoří náklady na cestu hlavního 
protagonisty z Argentiny, přičemž není zcela jisté, zda se kvůli jeho nemoci povede tenhle záměr 
uskutečnit. Nicméně pokud ano, pomohlo by to nejen propagaci filmu, ale i dalším záměrům. Finanční 
plán je založen na 3 zdrojích: vlastním vkladu žadatele, menším příspěvku vhodně zvoleného sponzora 
(v jednání), a poměrně vysokém příspěvku SFK (65,28% rozpočtu).   

 

 
 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Snímek je citlivě zpracovaným dokumentárním portrétem argentinského pianisty Martina Perina, 
zázračného dítěte, kterému v další slibné kariéře zabránilo závažné psychické onemocnění – 
schizofrenie. Teď se pokouší vrátit na koncertní pódia. Jedná se o autorský dokument, který vznikl v 
česko - francouzsko - argentinsko - rakouské koprodukci. Nenásilný a nenápadný observační princip 
kombinuje s lyrickým, místy až poetickým pohledem. Jeho styl se nese v civilním, kultivovaném a 
především humanistickém duchu. Vedle témat týkajících se umění, umělecké kariéry a umělce obecně 
se film zabývá především otázkami důsledků psychického onemocnění a možností začlenění se 
psychicky nemocného člověka do normálního života. Z tohoto hlediska má nezanedbatelný 
společenský význam – může totiž přispět k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a přiblížit tuto 
problematiku těm, kteří s ní nemají žádnou zkušenost. V tomto duchu je plánovaná také práce 
s publikem, která obsahuje například promítání formou eventů na různých specifických místech 
(včetně např. psychiatrické léčebny Bohnice) s následnými diskusemi. Spojení distribuční strategie 
s filmem je velmi funkční.   

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Realizační tým tvoří zkušení profesionálové s dlouholetou praxí v oboru. Například Alena Vokounová 

se věnuje programování filmů společnosti Artcam už od roku 2001. Dramaturgové Aleš Stuchlý a Vít 

Schmarc, kteří do společnosti nastoupili teprve nedávno, mají zkušenosti z různých oborů v oblasti 

audiovize jako filmoví kritici, moderátoři, nebo PR manageři. Delší dobu pracovali jako dramaturgové pro 

jinou distribuční společnost, Film Europe.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Film byl uveden v premiéře na festivalu v Cannes v sekci L´Acid a má potvrzenou účast na řadě dalších 

zahraničních filmových přehlídek. Jeho festivalový potenciál je zřejmý. V ČR bude mít premiéru na festivalu 

v Jihlavě, což je dobrá volba. Kombinace dvou základních témat, hudby a psychického onemocnění se 

snahou začlenit se zpátky do normálního života je poměrně unikátní a přínosná nejen pro domácí či 

evropskou kinematografii, ale i z mimouměleckého hlediska. Může podpořit snahu o destigmatizaci 

psychicky nemocných lidí a o reformu psychiatrie u nás, stejně jako napomoct proměnit vnímání a 

hodnocení takhle postižených jedinců „normální“ částí populace.   

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žádost je velmi dobře vypracovaná, konkrétní a úplná. Dokazuje profesionalitu a zkušenosti žadatele.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je vyčíslen na 459 550 Kč. Značnou část z něho (88 850 Kč) jsou náklady na cestu a pobyt 

hlavního protagonisty z Argentiny, jenž musí být provázen vzhledem na povahu jeho onemocnění 

zdravotním asistentem. Náklady na eventové projekce a případné turné protagonisty činí dalších 50 000 Kč, 

přičemž není zcela jisté, zda se nemocnému pianistovi povede celou cestou uskutečnit. Nicméně pokud by 

se to povedlo, určitě by to pomohlo nejen propagaci filmu, ale i dalším záměrům žadatele mimo čistě 

uměleckou sféru. Finanční strategie je založena na 3 zdrojích: vlastním finančním vkladu žadatele (129 550 

Kč), menším příspěvku sponzora – výrobce pian Petrof (30 000 Kč, zatím v jednání), což je dobrý nápad, a 

poměrně vysokém příspěvku SFK 300 000 Kč (65,28% rozpočtu).   

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Distribuční a marketingová strategie je dobře propracovaná, konkrétní, a odráží dlouhodobá zkušenosti 

žadatele. Je také realistická a vhodně zvolena. Základním komunikačním kanálem mají být sociální sítě, 

což odpovídá charakteru filmu. Tato kampaň obsahuje různé vhodné nápady, v rámci ní bude také detailněji 

představena osobnost hlavního protagonisty i režiséra. Žadatel chce oslovit významného českého zástupce 

hudebního světa, jenž by se stal jakýmsi ambasadorem snímku v PR kampani (v úvaze je Dagmar 

Pecková).  Cílové skupiny jsou vhodně odhadnuty, především se jedná o milovníky autorského dokumentu, 

ale film chce oslovit i jiné segmenty, se kterými plánuje pracovat velmi vhodným způsobem. Za tímto 

účelem je zamýšlena spolupráce s různými organizacemi a iniciativami, jako např. Národní centrum 

duševního zdraví. Předpokládaná návštěvnost a výnosy z kinodistribuce a další exploatace jsou střízlivé a 

realistické. Harmonogram předpokládá distribuční premiéru 31.10.2019, s následnou distribucí až do 

1.3.2020. Počítá také s další exploatací na VOD, se kterou má dobré zkušenosti a byl jedním z jejich 

průkopníků u nás.  

Snímek už dostal (ještě pod názvem Fuga) podporu SFK 1,5 mil Kč na výrobu, a také dalších 60 000 Kč na 

účast na festivalu v Cannes.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Žadatelem je zkušená distribuční společnost Artcam, která se od roku 2000 specializuje na převážně 

evropské autorské a umělecké snímky a uvádí až 18 filmů ročně. Projekt do jejího profilu dobře zapadá. 

Navíc je jeho autorem sám majitel společnosti, Artemio Benki. Už z tohoto důvodu lze předpokládat, že se o 

něj dobře postará.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Dálava 

Evidenční číslo projektu 3209/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 20.09.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Žadatel předkládá projekt distribuce nového dokumentárního filmu Dálava významného českého dramaturga 
a režiséra Martina Marečka, docenta pražské FAMU. Film měl premiéru v dokumentární soutěži 
karlovarského festivalu a po uvedení na Letní filmové škole Uherské Hradiště putuje do českých kin. Název 
Dálava údajně vychází z názvu kapely, kterou hlavní postava Vít poslouchá. Odkazuje ale také k dálavě 
intimní, geografické, či mezi otcem a dítětem. Ve filmu následujeme Víta a jeho syna Gríšu na cestě z Brna 
do Ruska, aby se znovu setkali s druhou polovinou rodiny, Vítovou manželkou a dcerou. Na cestě však 
nenaráží pouze na své osobní generační neshody, ale také na překvapení, které film promění v mysteriózní 
detektivní příběh.    
Distribuční strategie projektu je realistická a správně postavena především na diskuzích s režisérem a 
dalšími konkrétně jmenovanými hosty na téma rodinných vztahů či Ruska. Popsaná propagační kampaň 
vychází ze zkušenosti distributora z předchozích uvedení dokumentů do českých kin. Přesto však, jde o 
vcelku křehký film, jehož hloubka se odkrývá v detailech či gestech. V propagaci je třeba najít klíč, kterým 
divákům film komunikovat. Ten spatřuju v protagonistech, mezi kterými tak jiskří mezigenerační konflikt. 
Každý má potenciál oslovit jinou demografickou skupinu, které však obě sdílí stejný zájem o zásadní téma: 
rozbité rodiny. Těch je v České republice bohužel více než 50%.  
Dálava je uhrančivý a hluboký film, který však díky humoru nepostrádá lehkost. Doporučuji k podpoře. 
 

 
 

Udělení podpory Doporučuji  
Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 
Hodnocená kritéria  
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Z rozhovorů s autorem je známo, že původně zamýšlel natočit hraný film o "hrdinovi naší doby". Po čase 
však dospěl k rozhodnutí dotknout se esence minimalistickou, dokumentární formou a zaměřit se na 
příběh otce a syna na cestě za dobrodružstvím. Několikaletý kontakt s protagonisty umožnil režisérovi 
dosáhnout nevídané autenticity postav a situací, ve kterých se ocitají a právě jen dokumentární kamera 
dokáže tato překvapení, které život předkládá, zaznamenat.  
Film se dotýká, byť často jen v gestu či detailu, mnoha zásadních nadčasových témat. Téma vztahu otce 
- syna, neúplné rodiny, mezigeneračních neshod, spirituality a také cesty za změnou či lepším já. 
Pozornost diváků je hnána neustálým jiskřením mezi hlavními postavami, ale také především tím, co 
nevidíme. Ať už jde o minulost otce či budoucnost, ke které směřují. Nebo také ať jde o neviditelné 
ženské postavy - matku a dceru, které se ze strachu před Víťou schovávají. Nevíme, co v minulosti 
přesně udělal. Jak by o tom hovořila jeho žena a dcera. Jen víme, či tušíme, že se snaží to napravit, 
změnit. Distribuce Dálavy má potenciál otevírat s publikem otázky intimní, které jak říká sám autor, jsou 
ve výsledku ale světové.   
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
    Personální zajištění společnosti AČFK je odpovídající k plánovanému projektu. Jde o filmové 

profesionály, kteří se již mnoho let věnují kinodistribuci a organizaci úspěšné filmové přehlídky Letní 
filmová škola. A protože role filmových festivalů je především dramaturgická a  zároveň propagační, dává 
tato zkušenost týmu ty nejlepší předpoklady pro úspěšné uvádění náročných titulů do českých kin. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Film Dálava je jediným českým filmem uvedeným v dokumentární soutěži na festivalu kategorie A v 
Karlových Varech, zatímco v soutěži hraných filmů se neobjevil žádný lokální snímek. Jeho uvedení v 
českých kinech splňuje všechny stanovené cíle Státního fondu, především posílení pozice českého filmu v 
nabídce. Martin Mareček je jeden z nejvýznamnějších českých dokumentaristů, dramaturgů a pedagogů. 
Jeho tvorba (stejně jako předchozí angažované snímky Automat a Pod slunce tma) by měla být v českých 
kinech zastoupena. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 
Žádost je srozumitelná. Žadatel je zkušeným distributorem, detailně popisuje distribuční strategii a 
pečlivě vypracovává rozpočet. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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    Rozpočet projektu je obhajitelný, požadovaná částka je navýšená o náklady spojené s diskuzemi po 

filmu. Ty však budou nezbytné pro úspěšnou realizaci distribuční strategie. Konkrétní částky jsou 
relevantní a přiměřené, jejich soupis transparentní. Kofinancování ve finančním plánu spoléhá čistě na 
zisk z kinodistribuce, což představuje mírné riziko, minimálně pro udržení procentuálního balancu 
kofinancování. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 
Realizační strategie je popsána ve 2 fázích - příprav a fáze samotné realizace. Cílové skupiny a 
propagační strategie je popsána rovněž realisticky a naprosto konkrétně. Postrádám však nápad, jak 
cílové skupiny oslovit kreativně. Jak si diváckou obec vytvořit. Může jít o soutěž o lístky v konkrétních 
kinech - vezmete-li svého příbuzného, lístek zdarma. Online kampaň na sociálních sítích: vyfoťte se s 
tátou na cestě v autě a zveřejněte na svém FB s hashtagem filmu, apod.  
Distribuční strategie uvedení filmu je postavena na diskuzích na 3 základní témata, ke kterým žadatel 
uvádí konkrétní hosty. Za nejdůležitější však v tomto případě vnímám diskuze s režisérem. Vít a Gríša 
jsou herci v autorském příběhu o cestě. 
 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

−  
 

AČFK  je pořadatelem Letní filmové školy Uherské Hradiště, sdružuje 90 filmových klubů a jejich 12000 
členů, vlastní filmový archiv s více než padesáti filmy, distribuuje festivalové filmy v českých kinech. Pro 
ilustraci v minulosti uvedli z českých dokumentů festivalový hit výjimečné autorské dvojice Lukáše Kokeše 
a Kláry Tasovské Nic jako dřív, politicky zásadní titul Terezy Nvotové Mečiar, portrét významného 
hudebníka Richard Muller: Nepoznaný a mnoho dalších. Jde o společnost se zkušeností v uvádění 
dokumentárních filmů a specifické práce, kterou tyto filmy vyžadují ve vztahu k vytváření zájmu u diváků. 

 
 
 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Dálava 

Evidenční číslo projektu 3209/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 16. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Asociace českých filmových klubů žádá o podporu distribuce celovečerního dokumentárního filmu Dálava.  

 

Dálava je výsledkem spolupráce dvou předních současných českých dokumentaristů, kteří se ve své tvorbě 

často věnují důležitým společenským tématům. SFK podpořil už produkci tohoto filmu.  

 

Film vychází z osobního příběhu, ale přináší obecnou výpověď o současné střední generaci v Česku, o jejím 

hledání vlastní identity v mnoha směrech. Protagonisty jsou otec a syn, kteří se vydají na dlouhou cestu 

autem do Ruska za zbytkem své rozdělené rodiny. Film místy působí jako hraný, forma road-movie dává 

příležitost ke studiu vztahu otce a jeho pubertálního syna a vnitřní monolog otce odkrývá jeho složitou a 

klikatou cestu hledání sama sebe. I navzdory vážným tématům, vyznívá film velice lidsky a místy i zábavně a 

je divácky atraktivní i díky autentickým výkonům dvou hlavních protagonistů.  

 

Žádost je vypracována podrobně a profesionálně, projekt naplňuje cíle a kritéria výzvy. Distribuční i 

marketingová strategie odpovídají typu filmu. Předpremiérové uvedení filmu na důležitých filmových 

festivalech v ČR zvyšuje povědomí o něm ještě před zahájením klasické distribuce a může mít pozitivní 

dopad na následný počet diváků v kinech. Projekt cíleně pracuje s jednotlivými cílovými skupinami, vhodně 

využívá různá témata reflektována ve filmu pro marketingové a propagační účely.  

 

Silnou stránkou projektu je také rozsáhlá a promyšlená práce s publikem, přínosná pro filmovou výchovu a 

edukaci publika všeobecně.  Rozpočet je přiměřený a podíl žádané podpory obhajitelný – jde o kulturně 

náročný projekt.  

 

Projekt je připraven k realizaci. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je pro distribuční nabídku přínosný, příznivcům českého dokumentu přináší možnost seznámit se s 

tvorbou Martina Marečka, který je jeho důležitým představitelem jako režisér i jako dramaturg, 

spolupracující na nejzajímavějších českých a slovenských dokumentech poslední doby a také Tomáše 

Bojara, který je dalším zajímavým českým dokumentaristou. 

 

Film je zajímavý tematicky i formálně. Reflektuje několik aktuálních témat současnosti – rozbité rodiny, 

mezinárodní rodiny, hledání identity střední generace v Česku, vztah otců a synů, vztah dnešních Čechů 

k Rusku a ruštině, hledání náboženské identity. 

 

Dálava si zajímavě pohrává se žánrem – kromě dokumentárních kvalit obsahuje i prvky hraného filmu, 

vyvolává silné emoce, a i díky tomu může být divácky atraktivní i pro publikum, které se běžně na dokument 

nezaměřuje.  

 

Jak už vyplynulo ze zkušenosti, film se líbí festivalovému publiku, na který se projekt zaměřil ještě před 

zahájením kinodistribuce.  Projekt využívá různá témata přítomna ve filmu k marketingovým i vzdělávacím 

účelům a vhodně a promyšleně pracuje s publikem.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Realizační tým je profesionální a zkušený a zaručuje správnou realizaci projektu. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak už bylo řečeno, film je nepochybně přínosem pro českou distribuci, otevírá několik zajímavých a 

aktuálních témat, která jsou platná nejen u nás, ale v celé dnešní Evropě, a motivuje diváka k zamyšlení 

o dnešní době a o tom, jaké hodnoty a vztahy jsou pro současného člověka důležité. Kromě tematické 

zajímavosti, je atraktivní i filmově a „herecky“ a má potenciál oslovit i publikum zahraničních festivalů. 

 

Pozitivní stránkou projektu je rozsáhlá a promyšlená práce s publikem – projekt počítá se spolupráci 

s odborníky na jednotlivá témata a plánuje speciální edukativní projekce a panelové diskuse, na kterých 

bude spolupracovat s EDUin, organizací, která se specializuje na oblast filmové výchovy a edukace. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je vypracována pečlivě a podrobně a dává dobrou představu o realizaci projektu. Přílohy jsou 

srozumitelné a svým obsahem si vzájemně neprotiřečí. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní a obsahuje odůvodněné částky. Poměrně velká část rozpočtu je věnována 

nákladům spojeným s premiérou a tour s filmem, resp. s prací s publikem, která je v případě tohoto filmu  

klíčová. Jinak jde o standardní rozpočet pro tento druh filmu. Výše požadované podpory je obhajitelná, 

finanční plán je realistický. Odhad výnosů vychází z bohaté zkušenosti s podobným typem filmů,  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je vypracován podrobně a jasně, dává dobrou představu o realizaci. Marketingová strategie 

vychází z jednotlivých cílových skupin a dobře využívá aktuální témata, která film přináší. Výběr médií je 

pro tento film vhodný.  

 

Důležitou součástí marketingové strategie je aktivní zapojení tvůrců i protagonistů filmu do PR kampaně 

před premiérou – rozhovory v médiích, trailer, pozvánky na sociálních sítích - s využitím velké 

fanouškovské základny sociálních síti AČFK a Letní filmové školy.  

 

Distribuční strategie je zvolena vhodně, film bude nabídnut všem filmovým klubům a jednosálovým kinům 

po celé České republice. Ještě před premiérou v kinodistribuci byl film uveden na KVIFF a Letní filmové 

škole, což je pro něj výhodný start a šance oslovit větší publikum.  

 

Realizační harmonogram neodporuje pravidlům výzvy a je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Asociace českých filmových klubů má tradičně a dlouhodobě vynikající jméno zejména u náročného diváka. 

Přináší do distribuce důležité a zajímavé tituly z domácí i zahraniční produkce a systematicky se věnuje 

práci s publikem. Pro film Dálava je vhodným distributorem.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Sbohem, synu 

Evidenční číslo projektu 3210/2019 

Název žadatele Film Europe, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 08 09 2019  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel chce příspěvek na distribuci čínského filmu renomovaného režiséra. Film byl přijat do hlavní 

soutěže na festivalu v Berlíně a získal dva medvědy za  herecké výkony.   

Z tohoto hlediska se domnívám, že může být zajímavým obohacením artových kin v ČR jak z hlediska 

umělecké kvality, tak vzhledem ke specifickému tématu politiky jednoho dítěte a podpořit jeho 

uvedení je žádoucí. 

Mám určité připomínky l marketingové strategii uvedení filmu a některým souvisejícím otázkám, ale 

nejde o nic zásadního, co by mělo znamenat podporu neudělit. Doporučuji, aby žadatel některé věci 

objasnil nebo rozvedl či zvážil a podpora byla udělena.  

   

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již uvedl, čínský film Sbohem, synu, rodinná sága z nedávné čínské historie je jednak umělecky, 

tak tematicky obohacením nabídky na trhu.  

Dokládá to skutečnost, že režisér Wang Xiaoshuai  získal v minulosti několik cen na největších festivalech 

(Cannes a Berlín) a konkrétně toto dílo bylo uvedeno v hlavní soutěži na MFF v Berlíně, kde navíc získal 

dvě ceny – ocenění byli představitelé hlavních rolí, herec Wang Jingchun a herečka Yong Mei, kteří oba 

získali Stříbrného medvěda za nejlepší herecké výkony. 

Uvedení na festivalu Be2can je podle mne logické, uvedení na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě 

ovšem méně (Sbohem syne je film hraný) a hlavně jsem nenašel v projektu zdůvodnění tohoto zařazení.   

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nemám výhrady  

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jak jsem uvedl v bodu 1, o logice toho, proč by měl být tento titul uveden v distribuci, nepochybuji, 

současně je asi jasné, že jeho návštěvnost asi nebude taková, aby čistě tržně na uvedení vydělal.  

 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Už jsem uvedl, že mi není zcela jasné uvedení v Jihlavě, mám drobné – viz dále – poznámky k rozpočtu a 

k marketingové strategii uvedení, což také rozvedu v bodu 6. Nejde ale o nic podstatného.   

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je vcelku uměřený, poměrně nízký, vzhledem ke zvolenému postupu uvedení filmu.  Poměrně 

opatrná propagace je vidět i v tom, že vezmeme-li náklady na reklamu a PR, tak 25 % tvoří mzdy PR 

specialisty a grafika.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Jak jsem již uvedl, mám určité výhrady, základním postupem uvedení filmu je dát jej postupně na dva 

festivaly, uvést jej v rámci jejich programů a tiskových konferencí, následně poslat tiskové materiály a 

nabídnout jej artovým kinům. Tomu napovídá i možná nechtěná nezvyklá formulace  Komunikace s médii – 

obvykle se mluví o komunikaci s cílovými skupinami prostřednictvím médií.  

Přímá komunikace k cílovým skupinám, pokud nesledují tyto festivaly, se mi zdá trochu slabá, napovídá 

tomu i zmínění Facebooku a Instagramu (zdůrazňuje se jejich přesné zacílení na cílové skupiny, což bych 

za 15 000 (to je rozpočet na on line reklamu) vzhledem k definici tří cílových skupin rád viděl). Připomínám, 

že jde o oslovení – cituji - arthouseového publika, zároveň má potenciál oslovit i další cílové skupiny, 

především vysokoškolsky vzdělané mladší diváky se zájmem o současné trendy ve světové kinematografii. 

Navíc, díky zaměření na intimní rodinné drama a zejména kontroverzní čínskou politiku jednoho dítěte, film 

má potenciál oslovit také diváky 35+ s výrazným fokusem na ženské publikum. 

  

   

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nemám připomínky. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Sbohem, synu 

Evidenční číslo projektu 3210/2019 

Název žadatele Film Europe, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 3. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Distribuční společnost Film Europe žádá o podporu distribuce čínského filmu Sbohem, synu. Kromě 
kinodistribuce bude film distribuovat i formou VOD a DVD. 
 
Prostřednictvím složitého rodinného dramatu provádí film Sbohem, synu diváka čínskou realitou od 80. let 
minulého století až do současnosti a dokumentuje, jak se politické a sociálními zvraty odráží v životě 
běžných lidí a ovlivňují mezilidské vztahy. Zaměřuje se zejména na důsledky tzv. politiky jednoho dítěte, 
která byla zavedená na konci 70. let 20. století. Film uznávaného režiséra Xiaoshuaie Wanga byl uveden v 
hlavní soutěži letošního Berlinale, kde oba představitelé hlavních rolí získali Stříbrného medvěda za nejlepší 
herecké výkony. 
 

I navzdory své délce a poměrně složité dějové struktuře, jde o divácký film, který se, i díky prezentaci a 

ocenění na Berlinale, může dostat do povědomí širšího arthousového publika. Tomu zodpovídá i distribuční 

a marketingová strategie projektu. Malé nedostatky zmiňuji v další části analýzy. 

 
 
Než film vstoupí do kinodistribuce, bude uveden na festivalu Be2Can, kde jsou diváci zvyklí na výběr těch 
nejzajímavějších filmů z prestižních mezinárodních festivalů, což podpoří jeho mediální zviditelnění pro širší 
publikum a pomůže zvýšit povědomí o tvůrci filmu, který je významným představitelem čínské 
kinematografie a jehož filmy jsou mezinárodně uznávané a oceňované. 
 
Projekt je pro nabídku filmů v českých kinech přínosný, splňuje kritéria a cíle výzvy a je připraven k realizaci.  
 
 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 

Sbohem synu je hluboce lidský film, který nenásilně, prostřednictvím intimních lidských příběhů, 

dokumentuje fatální vliv politiky na osobní a rodinný život běžných Číňanů. Projekt přispívá ke zkvalitnění 

nabídky v českých kinech a má potenciál zaujmout diváky jak ve festivalovém, tak distribučním okruhu.  

 

Navzdory délce a složitosti struktury a děje, nejde o typicky divácky náročný film. Kromě filmových kvalit, je 

pro diváka cenným dokumentem o životě běžných lidí v dnešní Číně a o konkrétním dopadu politiky na 

život. V tomto smyslu projekt počítá s prací s publikem a vytvořením speciálních tiskových materiálů. 

 

Pro propagaci filmu je důležité jeho uvedení na Be2Can festivalu, které pomůže zvýšit povědomí o filmu u 

širší divácké skupiny. 

 

 

 

2.  

 Tvůrčí tým je složen ze špičkových odborníků ve svém oboru, který svou činností neustále dokazuje, že je 

schopen projekt tohoto typu úspěšně vést a dotáhnout do konce – od zajímavého výběru filmů ze 

zahraničních festivalů až po kvalitní PR a práci s divákem. 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film je přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii, má kromě filmových a diváckých kvalit i 

značný vzdělávací potenciál. Přibližuje divákovi poměrně neznámou a vzdálenou realitu běžného občana 

Číny v nedávné minulosti i současnosti, společenské a politické změny a jejich dopad na život lidí. Kromě 

toho projekt představuje dílo významného, mezinárodně uznávaného filmaře, který navzdory svému 

kritickému pohledu na společnost, dokáže projít čínskou cenzurou a dostat se se svými filmy na 

nejvýznamnější filmové festivaly. 

 

Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je srozumitelná a dostatečná k posouzení projektu.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní obsahuje standardní položky pro propagaci a distribuci tohoto typu filmu.  

Finanční plán je realistický, výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je 

obhajitelný. 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční strategie je realistická a vhodně zvolená pro daný typ 

filmu. Chybí mi v ní pouze nějaký komentář k faktu, že žadatel film propaguje na tiskové konferenci 

MFDF Jihlava. Bude se v Jihlavě film promítat? Jak tam bude prezentován a jak bude jeho uvedení 

využito k další propagaci? Kdo a proč zve do Jihlavy tvůrce?  

 

V marketingové strategii mi chybí konkrétní média, která by se zaměřovala na jednotlivé cílové skupiny – 

zejména na ženskou část publika 35+. Také v ní není žádná zmínka o následné propagaci před 

zahájením dalších forem distribuce. 

 

Harmonogram projektu je zvládnutelný. 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Europe je mezinárodně uznávaná společnost, která výrazně zkvalitňuje nabídku festivalových a 

artových filmů v české kinodistribuci i prostřednictvím svého televizního kanálu. Má bohaté zkušenosti 

v oblasti výběru, akvizice i různých forem uvádění evropského filmu.  

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

  

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Pardon, nezastihli jsme vás 

Evidenční číslo projektu 3211/2019 

Název žadatele Film Europe, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy doc Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 11 09 2019  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Domnívám se, že poslední aktuální práce žijícího klasika Kena Loache je film, který stojí za uvedení do 

českých kin. Svědčí o tom i uvedení filmu v soutěži v Cannes, vysoké hodnocení na IMDB. Jde navíc o 

téma, kterých nemáme v distribuci tolik – míním sociální spravedlnost a podmínky současného kapitalismu. 

Jestliže poslední film navštívilo diváků, je pravděpodobně i odhad návštěvnosti odpovídající, zejména při 

poměrně opatrné marketingové strategii uvedení a úsporné propagaci. Tím míním uvedení na festivalu Be  

2Can a nabídka artovým kinům. Cílová skupina je poměrně  obecná a její oslovení rovněž, dojem, že tomu 

nebyl věnován nějaký individuální, osobní zájem, podporuje i fakt, že obsah filmu v žádosti je doslova 

přeložen z IMDB. Nabízí se tedy otázka, zda by při jiném přístupu nebylo lze dosáhnout větší odezvy, ale je 

to otázka jen akademická. Nicméně podpořit uvedení filmu v kinech je podle mne žádoucí,  

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (dopný rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již uvedl, film přijatý do hlavní soutěže v Cannes bude kvalitní, čemuž odpovídá i jeho hodnocení, 

téma sociální nespravedlnosti systému se u nás z moc neobjevuje a Ken Loach je klasik. Z tohoto hlediska 

je vše jasné   

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Jde o zkušený tým, nemám výhrady 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Už jsem napsal v úvodu, že film bude obohacením kin, i když nelze očekávat davy u pokladen.   

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V pořádku, marketingová úvaha je dost stručná, zejména se mi zdá, že důvody proč mají lidé na film přijít, 

jsou spíše opsané (na jednom místě očividně) než rozmyšlené.   

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je opatrný, uměřený, zmiňuji dále v kontextu celku nevelké reklamní náklady a z nich nemalý – 

skoro 25 % - podíl na mzdy, což je podle mých zkušeností hodně.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Tady určité připomínky mám, je to i tím, že jsem souběžně posuzoval podobný projekt stejného žadatele 

a je vidět, jak podobně rutinně je zpracován, zde navíc se zmíněnou laxností, doslovným překladem 

z IMDB, což je marketingově špatně. Nemůžeme našemu divákovi takové téma komunikovat stejně, 

vnímání sociální spravedlnosti je jiné. I strategie uvedení je velmi podobná jak o druhého filmu , dáme to 

na Be2Can, využijeme tiskových konferencí atd. a pak nabídneme artovým kinům.  Marketingová úvaha 

se omezuje na poměrně obecně popsanou cílovou skupinu a pak je už mediaplán, trochu podrobněji jiná 
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media a popsané weby a opět je zmíněno „přesné cílení na diváka  na FB a Instagramu“, na online je 

opět úsporně alokováno 25 000 Kč a opět dělají mzdové náklady na grafika a PR specialistu skoro 25 % 

veškerých výdajů na reklamu, což je hodně. Nemohu tvrdit, že by při aktivnějším postupu byla 

návštěvnost vyšší než 4000, ale zdá se mi, že to je možné.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Nemám výhrady, uvádění festivalových, především evropských filmů, dělá Film Europe dlouhodobě.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pardon, nezastili jsme vás 

Evidenční číslo projektu 3211/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení                                         3. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žijící klasik britské kinematografie, scenárista a režisér  Kenneth Loach (nar. 1936) je  držitelem - kromě celé 

řady dalších významných ocenění -Křišťálového globu za svůj druhý celovečerní film Kes, který si z MFF 

v Karlových Varech odvezl v roce 1970. Asociace českých filmových klubů mu v roce 2010 na Letní filmové 

škole v Uherském Hradišti udělila svoji Výroční cenu a před dvěma lety, v rámci 52. MFF,  převzal z rukou 

prezidenta karlovarského festivalu Cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. 

 

Jeho jméno je tedy českým cinefilům dobře známé. Bylo a je spojováno s filmy, které  zasvěceně a citlivě 

mapují sociální problematiku . Líčí často, s mimořádným porozuměním pro úděl outseidrů, autenticky laděné 

příběhy těch, kteří mají nejlepší úmysl  vymanit se ze  stresu  života ze dne na den, což je i případ Rickyho, 

hrdiny jeho nejnovějšího filmu Pardon, nezastihli jsme vás. Ten je přesvědčen, že podpisem franšízové 

smlouvy s velkou dodavatelskou firmou, pro kterou bude rozvážet balíky a balíčky,  se stává svým pánem a 

respektovaným partnerem zaměstnavatelů. Navíc ho čeká zdánlivě jednoduchá práce kurýra, kterou  zajistí 

rodinu. Jenže realita. je  zcela jiná. Systém povinných závazků (mj. pronájem dodávky) penalizace i za 

nezaviněné zpoždění při doručení, či  výpadek,  ji mění v riskantní, nekonečnou a nedoceněnou dřinu. Ví o 

tom všichni. Šéfové i doručovatelé. Ricky její ekonomické,  fyzické i lidské nástrahy poznává doslova v běhu. 

Jinak nemá šanci pracovní povinnosti zvládnou, takže kolegovu radu o nezbytnosti plastové láhve, přestává 

chápat jako hloupý žert.  Když pochopí, že je to služba, kterou ničí nejen sebe, ale i vztahy v rodině, je už 

zřejmě pozdě… 

 

I tentokrát je Ken Loach zasvěceným vypravěčem a na autenticitě jeho filmu dodávají i velmi přesvědčivé 

herecké výkony, v nichž je ukryta  osobní zkušenost. Nejnovější Loachův film byl zařazen do soutěžní kolekce 

letošního MFF a tak uvedení filmu Pardon, nezastihly jsme vás do českých kin (se startem v rámci přehlídky 

Be2Can)  má na své straně silné  argumenty a naplňuje cíle výzvy.. 

  

 

 

 

 

.  

 

Udělení podpory DOPORUČUJI 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozsáhlá a do značné míry monotematická režijní filmografie Kena Loache má až vzácně vyrovnanou 

uměleckou úroveň a je proto pochopitelné, že společnost Film Europe, která do českých kin uvedla už jeho 

filmy Já, Daniel Blake a  Jimmyho tančírna,  právem považuje jeho nejnovější dílo za nesporné obohacení 

programové nabídky dalšího ročníku přehlídky Be2Can, kterou připravuje a organizuje. Nic na tom nemění 

fakt, že film Kena Loache (realizovaný v koprodukci s Francií a Belgií) se tentokrát  vrátil z Azurového 

pobřeží bez festivalového ocenění.  Bezprostřední kritické ohlasy jej ale  právem  hodnotily jako vynikající 

sociální drama a německá recenzentka dokonce připojila osobní dovětek, že  po zhlédnutí filmu Pardon, 

nezastihli jsme   nebude nadále využívat kurýrní služby. 

 Vystihla tím velice přesně schopnost scenáristy Paula Lavertyho a režiséra Kena Loache  sestavit 

mimořádně výmluvnou mozaiku „typických momentů, provázejících práci kurýra . Stejně zasvěceně 

charakterizuje jak hlavního hrdinu, tak i jeho ženu Abby,  skvělou pečovatelku  nejen o své blízké (tedy 

manžela a dvě děti (-dospívajícího Sama a mladší Lízu), ale i své klienty – staré lidi, kteří se bez její pomoci 

neobejdou. Ale tlak na Ricka , jemuž jsou de facto vystaveni všichni členové rodiny, je příliš silný…. 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Není pochyb o tom, že film Kena Loache Pardon, nezastihli jsme vás, je obohacením programové nabídky 

především u  jedno a dvousálových kin s artovým zaměřením a jistě ji zpestří i na internetu a v site specific. 

Distribuční příprava i marketingová strategie má i v tomto případě (zpracovala jsem již analýzu dvou titulů 

vybraných společností Europe Film s.r.o. pro přehlídku Be2Can – Nepřítel systému a Synonyma) přirozeně 

jednotnou podobu, kterou považuji za funkční.  

V této souvislosti bych jen  dodala, že konkretizace distribučních záměrů v rámci zmíněné přehlídky a 

především podrobnější  popis diferenciace distribuční přípravy jednotlivých titulů i mimo ni,  by i této žádosti 

rozhodně prospělo. 

Na druhé straně konstatuji, že ani u jednoho z vybraných titulů jsem neměla důvod k pochybnostem co se 

udělení podpory týče. Každý z nich, včetně filmu Kena Loache, žánrově diferencuje program českých 

artových kin,  zkvalitňují orientaci případných diváků  v rámci současné  evropské kinematografie a dává 

smysl přehlídce Be2Can, která proniká do regionů, což považuji za velice důležité. Pokud by  artové tvorbě  

získala nové diváky, znamenalo by to  absolutní naplnění stávající výzvy.   

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Vzhledem k tomu, že jsem si u předchozích analýz pro letošní Be2Can hledala i doplňující informace o 

společnosti Film Europe s.r.o. zopakuji  :“Realizační tým (viz. příloha žádosti) zajišťuje společnosti Film 

Europe s.r.o. už  dlouhodobě v tabulce ´podílu na trhu ´(Market Share viz. UFD) místo v první desítce 

mezi domácími distributory, což je při její orientaci především na artové filmy rozhodně úspěšný výsledek 

a vypovídá a kvalitě“. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Promiňte, nezastihli jsme vás je zasvěcenou reflexí ekonomických problémů,  kterým je vystavena 

zcela konkrétní, autenticky a velice přesvědčivě prokreslená  současná britská rodiny z nižších vrstev. Je 

to věcný pohled.  Ken Loach  nevylepšuje danou realitu, ale ani ji nedramatizuje. Je objektivním 

pozorovatelem rozpadu vztahů v rodině, jejíž členové jsou – každý  trochu jinak  - vystaveni 
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neudržitelnému tlaku při hájení holé existence, svých zájmů a snaze  zachovat přitom vzájemná pouta a 

lásku.   

Takové nepřikrášlené nahlédnutí do severní Anglie nabízí vnímavému publiku víc,  než jen  estetický 

zážitek .  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je přehledná, srozumitelná a úplná . 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je transparentní a z hodnoceného tria titulů nejúspornější. Výše požadované podpory je u všech 

tří stejná, ale přiměřená, takže rozdílný podíl na celkových nákladech je i tentokrát naprosto obhajitelný. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Jak jsem již uvedla, v předloženém materiálu bych uvítala preciznější specifikaci konkrétního nasazení 

filmu mimo Be2Can. Na druhé straně marketinový plán je dokladem, že společnost Film Europe má 

realistický odhad komerčního potenciálu tohoto  filmu, i jeho cílové skupiny, kterou hodlá oslovit v rámci 

kampaně k přehlídce. 

I časový harmonogram je zvládnutelný.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Europe s.r.o. jako filmový distributor systematicky a poměrně široce obohacuje programovou 

nabídku naší distribuce (nejen klasické) v oblasti artové tvorby a to rozhodně není málo..  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Fany a pes 

Evidenční číslo projektu 3219/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 6. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

Minoritne český, koprodukčný, animovaný film Fany a pes rozpráva príbeh malého dievčaťa Fany, ktoré sa 

snaží previesť psa svojej najlepšej kamarátky na druhú stranu dobre stráženej štátnej hranice po tom, ako 

sa dozvie, že sa jej kamarátka už možno nikdy nevráti z prázdnin domov. V príbehu Fany môžeme vidieť 

zjednodušenú verziu toho, čo sa dialo aj v našich krajinách pred tridsiatimi rokmi. Zjednodušenú a 

animovanú verziu preto, že je určená predovšetkým detskému publiku.  

 

Žiadateľ plánuje film nasadiť nielen do klasickej distribúcie, kde chce pracovať s mladším divákom, ale 

plánuje aj školské projekcie, resp. nasadenie filmu do skôl ako učebnej pomôcky. Výroba edukatívnych 

materiálov k následnej prednáške by mala podporiť túto aktivitu.  

 

Pozitívom je dobre spracovaná žiadosť s vypracovanými stratégiami a nápadmi, ako osloviť detského diváka 

s takouto nejednoduchou tématikou, ako aj plán využitia filmu v druhej vlne distribúcie na školách (keďže 

distribútor nemá veľké očakávania v online distribúcii). 

 

Projekt spľňa kritériá výzvy, bol v minulosti podporený v žiadosti na výrobu a mal by byť podporený aj v 

distribúcii. Odporúčam k udeleniu podpory. 

  

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Podobné príbehy ako tento vo filme Fany a pes, podľa ktorých sa ľudia bez predošlých oznamov nevracali z 

"dovoleniek", začali byť pred viac než  tridsiatimi rokmi vcelku bežné. Spočiatku šlo len o jednotlivcov, no s 

blížiacim sa koncom režimu už šlo o desiatky ľudí denne. Tento animovaný film skrze prizmu dieťaťa 

ukazuje ako túto dobu vnímali najmenší.  

V príbehovej rovine preto vidíme maximálne zjednodušenie témy, aby ju boli schopné pochopiť aj 

malé/mladé deti, pre ktoré je film určený. To je dôležité predovšetkým v dnešných časoch, kedy sa o tejto 

historickej etape začínajú šíriť rôzne polopravdy či nepravdy. Z tohto hľadiska sa dá chápať aj výber žánru 

animácie, ktorá by mala pôsobiť prijateľnejšie, príjemnejšie a pútavejšie pre detského diváka v porovnaní s 

hraný filmom.  

 

(Mierne by sa filmu dali vyčítať miestami príliš dospelé dialógy detí, ktoré následne na druhej strane nevedia 

pochopiť nejaký jednoduchý problém. Je tam aj dosť sarkasmu skrze vtipy detí, ktoré sú ale skôr vtipmi 

dospelých. Je evidentné, že sa tvorcovia snažia byť "najdetskejší", resp. najzrozumiteľnejší, no dosahujú 

často opak a občasnú repetíciu. Ale predpokladám, že tvorbu príbehu konzultovali s detským psychológom 

či konkrétnymi detskými pedagógmi.) 

 

ŽIadateľ sa v distribúcii logicky bude orientovať na mladého diváka, pričom však neplánuje len jednoducho 

nasadiť film do kín. Rozhodol sa pristúpiť k distribúcii komplikovanejším spôsobom - výstavy v kinách, 

vydanie knihy, výroba edukatívnych materiálov a pod. - všetko viacmenej na eventovej báze. Ak sa to 

podarí nielen v dvoch/troch pražských kinách, ale viac celorepublikovo, bolo by to skutočne pozitívne. 

Čo je však hodné pozornosti - producenti filmu plánujú vytvoriť edukatívne materiály pre žiakov základných 

škôl. Tí by sa aj vďaka tomuto filmu v spojení s vhodným typom následnej prednášky mohli dozvedieť viac o 

našej nedávnej minulosti. 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Relizačný tím je zložený z ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s výrobou filmov či ich uvádzaním v kinách. 

Tím, že spoločnosť má od roku 2016 k dispozícii kino, dokázali na tuzemskom distribučnom "trhu" zaplniť 

malú medzierku, ktorá vznikla výrobou množstva predovšetkým dokumentov bez následných distribútorov. 

Začali prezentovať mnohé filmy, ktoré sa bežne nedali vidieť v kinách a v súčasnosti stále pracujú s malými 

spoločnosťami či jednotlivcami na uvádzaní filmov. Z toho načerpali mnoho skúseností, ktoré využijú aj pri 

tomto špecifickom filme. Realizačný tím sa v porovnaní s minulosťou len mierne rozšíril, ale kvantum práce 

s pozitívnymi výsledkami ostáva rovnaké. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Animovaný film Fany a pes je v istom zmysle plne európskym filmom. Je to koprodukcia štyroch EU krajín s 

témou, ktorá sa dotýka drvivej časti Európy. V tomto prípade sa však prínos nedá merať na škále originality 

formálneho či obsahového spracovania. Tam by sme museli písať o priemernosti. Dôležité je však práve a 

jedine prepojenie medzi témou a jej spracovaním. Simplicita a z nej vychádzajúce pochopenie vcelku 

zložitej témy. To je to podstatné na tomto filme a vďaka tomu by sa mal bezproblémovo "predať" deťom v 

krajinách s podobnou minulosťou.  

Projekt rozhodne napĺňa kritériá výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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V prvom rade musím napísať, že napriek kráse a informačnej hodnote textu Pavla Kosatíka zo žiadosti na 

výrobu filmu, je ten v tejto žiadosti úplne irelevatný. 

Ostatné časti žiadosti sú spracované veľmi precízne, jasne formulujú svoj zámer, cieľ, ako aj postup, ktorým 

sa k nemu dopracujú. Uvádzajú jasne cieľovú skupinu, vcelku realistické odhady návštevnosti a zároveň 

ukazujú cesty ako ju dosiahnuť. Na dodaných podkladoch nie je žiadny problém posúdiť žiadosť. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Predkladaný rozpočet je zrozumiteľný a transparentný a na miestach, kde bolo možné rozpisovať položky, 

detailný. Ak by sme odrátali položku za zakúpenie práv, tak by sme sa dostali na viacmenej štandardnú 

výšku rozpočtu pre daný typ filmu, s ohľadom na predkladané promo aktivity a navrhovaný spôsob 

distribúcie.  

 

Jediná zbytočne prehnaná položka sa mi zdá pri online reklame. Určite je vhodné pri tejto skupine 

potenciálnych mladých divákov (resp. ich rodičov) ísť do online priestoru vo veľkom, ale vysvetlenie k 

navrhnutým takmer 100k Kč viacmenej absentuje. Sociálne siete toľko prostriedkov určite za tak krátky čas 

efektívne nezožerú... 

 

Vo finančnom pláne žiadateľ pracuje s niekoľkými zdrojmi financovania. Keďže sa jedná o majoritne 

nemecký film, peniaze do projektu vložia (alebo sú v jednaní) nemecké inštitúty/inštitúcie.  

Vlastným vkladom akoby distribútor anuluje náklady za práva na film a tým pádom cca tretina celkového 

rozpočtu je žiadaná zo zdrojov SFK - na minoritný projekt je to pomerne veľa, ale ak by sa podarilo 

skutočne dotiahnuť deti do kina v želanom počte a nasadiť film do škôl s podkladmi pre prednášajúcich, dá 

sa to pochopiť a odôvodniť. 

 

Na záver len kuriozita, keďže sa s tým stretávam prvý krát - myslím, že správny poplatok za podanie 

žiadosti na SFK by skutočne nemal byť v nákladoch na distribúciu. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V plánovanej realizácii je evidentná blízka spolupráca medzi producentom a distribútorom filmu, čo je v 

tomto konkrétnom prípade veľmi pozitívne. Navrhnutá distribučná stratégia dáva zmysel, aj keď ruší 

niektoré zaužívané normy (premiéra v sobotu a pod.). Predpremiéra sa uskutoční na Das Filmfeste.  

Marketingový plán je skôr tradičný, jediné, čo stojí za zvýšenú pozornosť je vydanie knihy v čase premiéry 

filmu.  

 

Najdôležitejšie na celom projekte je však to, ako sa s filmom bude pracovať následne, keď bude mať za 

sebou krátku kino distribúciu. Ako už bolo na inom mieste spomenuté, tvorcovia/distribútor chcú ísť s filmom 

do škôl, aby sa stal akousi pomôckou pri výučbe našej nedávnej minulosti. Podklady budú vytvárané na 

báze tých nemeckých. Takýmto spôsobom predĺžené obdobie distribúcie (na školách), dáva z celkového 

hľadiska oveľa väčší zmysel.  

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Sčasti som kredit žiadateľa spomenul aj pri realizačnom tíme. Za približne tri roky od začiatku svojej 

existencie stihol Pilot FIlm distribuovať viac než 20 náročných diváckych filmov prevažne českej 

proveniencie, ktoré by sa pravdepodobne do bežnej kino-distribúcie asi nikdy nedostali. Svojimi aktivitami 

nielen v distribučnej oblasti, ale aj v priestoroch kina, ktoré si prenajíma, dokázal, že vie vymyslieť nové 

spôsoby, ako dostať ľudí na projekcie filmov pre náročných divákov. Aj pri filme Fany a pes spoja distribúciu 

s kinom a pre deti pripravia tvorivé dielne počas premiérového víkendu, čo je overené ako zaručený manuál 

ako dostať deti s rodičmi do kina. Verím, že aj pri tomto filme dosiahnu želaný efekt. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Fany a pes 

Evidenční číslo projektu 3219/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Schmarc Vít 

Datum vyhotovení 9.9.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Fany a pes je animovaný film pro školní publikum, který skrze modelovou situaci – odloučení dvou 

kamarádek, z nichž jedna nečekaně emigruje a nechá té druhé svého psa – nabízí publiku vysvětlující vhled 

do základního fungování reálně-socialistické NDR i prožitek postupného uvědomování hlavní hrdinky, která 

se skrze touhu vrátit psa stává aktérkou revolučních událostí. 

 

Po umělecké stránce nabízí film velmi zralé a pěkné výtvarné řešení, moderní kombinaci ruční animace a 

kontrastu mezi rozfázovaným pohybem postav a hladkou 3D animací objektů. Tematicky je film sice 

neobjevný a velmi jednoduchý, je však třeba přihlédnout k jeho edukativnímu podtextu. Ten se dere do 

popředí i na úkor propracovanosti postav a emocí, poněkud odsouvá do pozadí i humornost a hravost, 

kterou animace tradičně nabízí. Hlavní předností animace je nádherné grafické ztvárnění pochmurných 

východoněmeckých plenérů, zatímco subtilnější prokreslení emočních stavů postav zůstává na velmi 

základní úrovni. Domnívám se, že vážná stylizace, stopáž a poměrně rozvláčné tempo vyprávění bude 

problematická pro spodní hranici cílového publika (od 6 let), určitá strnulost pak může být problémem 

obecně. 

 

K filmu zvolil žadatel velmi vhodnou strategii a navázání na připomínku pádu Železné opony. Cílí na školní 

publikum (první stupeň) a rodiče / prarodiče (pamětníky) skrze doprovodný program s edukativním rámcem. 

Zamýšlená hranice 15-20.000 diváků je vzhledem k tradičně obtížné pozici nezávislých animovaných filmů 

velmi ambiciózní, pokud se však podaří zrealizovat nabízenou strategii, mohla by být dosažitelná.  

 

Projekt přes všechna úskalí obohacuje distribuční nabídku a přispívá do diskuse o „ztrátě historické paměti“ 

velmi potřebným dílem pro mladší publikum, pro nějž jsou události roku 1989 zemí neznámou.  

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt je distribučně spojený se silným národním festivalem (Das Filmfest), časově koresponduje s 30. 

výročím revoluce (vzhledem k východoněmecké tematice je premiéra nastavena na 9. 11.) a většina 

strategie předpokládá práci se školním publikem a různými formami edukace, což je vzhledem k povaze 

filmu velmi efektivní uvažování. Animované filmy, které by zábavnou formou přibližovaly nedávnou 

historii, jsou velmi zřídkavé a Fany a pes umožní oslovit publikum, které by bylo běžnou formou 

„připomínek“ nezasažené. Z hlediska programového se jeví jako velice šťastná distribuce různých 

připomínkových a propagačních předmětů, která patří v kinech mezi vítaná a často vyžadovaná doplnění 

distribuovaného filmu. Racionální je i cíl oslovit pamětníky, kteří budou chtít se svými potomky 

zavzpomínat na dobu revoluce.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pilot Films disponuje malým, ale zkušeným týmem potřebným k realizaci projektu v udaném rozsahu, i 

s ohledem na to, že klíčové eventy může uspořádat ve vlastním kině.  

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Programová nabídka evropských, neřkuli koprodukčních, animovaných titulů pro danou cílovou skupinu 

je stále velmi řídká, samozřejmě z části i proto, že evropské koprodukce jen obtížně bojují o diváky 

s americkými filmy. Výtvarné kvality, národní podíl na výrobě i odvážné téma představuje dostatečně 

silný argument, proč by se Fany a já měla osvědčit jako zpestření slabé nabídky pro zájemce o 

inteligentní nízkorozpočtovou animaci s tématem nedávné historie.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je formulovaná srozumitelně, poskytuje všechny potřebné informace. Drobný nesoulad nacházím 

jen v příloze B1, kde je odhadovaný počet diváků 15.000 a při výpočtu je následně operováno s číslem 

20.000.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Z hlediska finančního jde o ambiciózní projekt na poměry nezávislé distribuce, u nějž zarazí nezvykle 

vysoké MG (tvoří 45% z celkového rozpočtu a odpovídá největším artovým akvizicím). Předpokládám, že 

je to zčásti způsobené i tím, že součástí dodávky materiálu je i dabing filmu (mohlo by být specifikováno 

v explikační části). To samozřejmě vytváří větší tlak na marketingovou propagaci a vede to k poměrně 

vysoké celkové částce. Tu se dle finančního plánu snaží žadatel pokrýt vícezdrojovým financování 

prostřednictvím drobnějších podpor z německé strany a využít tak veškeré dostupné prostředky podpory.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V marketingové a PR strategii postrádám větší míru konkrétnosti v otázce, jak konkrétně bude kampaň 

vedená směrem k cílovému publiku, jak ho zaujme a jaké ponese poselství. Naopak výtečným nápadem 

je guerillové využití Trabanta se zavazadly, který ve veřejném prostoru přitáhne více pozornosti než 

tradiční formy komunikace přes outdoor výlep. Otázkou samozřejmě zůstává, zda by úspornější 

variantou než nákup nebyl dočasný pronájem starého vozidla.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pilot Films patří k mladým a agilním nezávislým distributorům, který se pozvolna etabluje i na poli nezávislé 

animace (Můj život cuketky, Gordon a Paddy). 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Karel, já a ty 

Evidenční číslo projektu 3274/2019 

Název žadatele Marienbad Film z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 30. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Bohdan Karásek přichází s malým, komorním a velmi osobním projektem, u nějž kvality filmového jazyka 

ustupují před autenticitou a volně meandrujícími dialogy na české poměry nezvykle přirozených herců. 

Karel, já a ty adresuje bryskně určitá univerzální generační témata skrze charaktery, které nejsou 

šablonovité. Slabinou filmu je, že navzdory tomuto srozumitelnému poselství i podání je v něčem až příliš 

outsiderský a „DIY“, což ho odsuzuje k pozici milovaného filmu pro pár zasvěcených.  

 

Je nicméně podstatné vypíchnout, že podobně autorský, skromný a koncepčně dotažený projekt by měl mít 

v české distribuci příležitost, i proto, že by mohl inspirovat další autory k tomu, aby skrze film více reflektovali 

určité generační pocity a problémy, tj. aby vystoupili ze zažitých žánrových i „systémových“ pravidel.  

 

Je škoda, že žadatel nepřichází s propracovanější realizační strategií, ale spokojuje se s velmi obecným 

vymezením. Film má např. hned několik možných výrazných ambasadorů v kritické obci (mj. Jindřiška 

Bláhová, Martin Šrajer, Jana Bebárová), zasloužil by spojení s diskusemi o krizi „nové kosmopolitní třídy“ 

atd., jeho forma „odposlechnutých hovorů“ by mohla posloužit i k různým virálním aktivitám na sociálních 

sítích apod. Žádost však tento potenciál využívá jen velice povrchně a neinvenčně.  

 

I přes tuto kritiku se domnívám, že podpora podobného projektu je podstatná.  

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Karel, já a ty je bytostně outsiderský, osobní projekt, u nějž ustupuje filmový jazyk na druhou kolej a 

do popředí se dostává důraz na autenticitu, civilnost, jednoduchý herecký výraz a práci s volně větvenými 

dialogy. Bohdan Karásek nabízí jakousi volnou (a filmařsky podstatně méně obratnou) variaci na slavnou 

vztahovou trilogii Richarda Linklatera „Before…“. V jeho skromném podání je třeba vypíchnout především 

zmíněnou civilnost a citlivou práci s herci a jejich projevem, který vyznívá tlumeně, na poměry českých 

filmů přirozeně. Určitá rezignace na filmovou řeč se tímto zúročuje a Karel, já a ty předkládá živou a 

dobře formulovanou výpověď o vztahové rozkolísanosti, věcné existenční nejistotě tváří v tvář 

problémům, které nejsou nijak dramatické, o to více však prožité.  

 

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým je i s ohledem na skromnost projektu sestavený z dostatečně zkušených profesionálů. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Pro českou kinematografii je podobně komorní, osobitý a autorský film přínosem, protože ukazuje, že i 

zde lze ve skromných podmínkách realizovat kvalitní film. Sice nedosahuje zručnosti a potenciálu 

Rodinného štěstí Szabolcse Hajdu, velmi podobně koncipovaného „kamarádského filmu za pár 

drobných“, přinejmenším ale dokáže oslovit cinefilní jádro českých kritiků a fanoušků inteligentním a 

důsledným konceptem.  

 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je srozumitelná a úplná.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je velice skromný, proporčně je dost velká suma vyčleněná na odměny pro brigádníky a 

pracovníky + premiéru, jen menší část pak směřuje k propagaci. Odhad počtu diváků pokládám za 

realistický.  

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žádost má rezervy především ve velmi kusé a neuspokojivé části marketingové strategie. Zde postrádám 

jasnější vymezení obsahu kampaně i formy, kterým bude osloveno cílové publikum. Jeho vymezení je 

navíc velice mlhavé. I když lze mnohé nechávat na nadšení a obětavosti, pro potřeby žádosti by měla být 

tato část podstatně precizněji vypracovaná.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je začínající subjekt v oblasti distribuce, ale je tvořený lidmi s kvalitní praxí v produkční i 

distribuční branži. Je třeba přihlédnout k tomu, že filmy jako Karel, já a ty jsou pro nabídku klasických 

distributorů až příliš úzkoprofilové, distribuce skrze subjekty svázané s festivaly je tak vhodnou cestou.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Karel, já a ty 

Evidenční číslo projektu 3274/2019 

Název žadatele Marienbad Film z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 11.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Karel, já a ty je český nezávislý film natočený za minimální rozpočet (který byl navíc z velké části krytý dotací 

ze SFK). Režisér Bohdan Karásek nazývá své projekty bytovými filmy a snaží se o maximální autentičnost, o 

zachycení života tak, jak jej vnímá sám tvůrce. Inspiraci můžeme hledat u „no budget“ amerických 

Mumblecore filmů. Pozitivním aspektem je herecké obsazení – které kromě režiséra obsahuje například i 

Jenovéfu Bokovou. Předložený snímek je důkazem, že i s minimem peněz se dá natočit silné a autentické 

dílo vypovídající o současné generaci singles, hledání sebe sama i hledání v rámci partnerských vztahů. 

 

Silnou stránkou projektu je skutečnost, že se jedná o film vybraný do oficiálního programu MFF KV – tímto 

se snímku dostalo zasloužené pozornosti, dostal se na mapu českých filmů roku 2019 a vstoupil do 

povědomé filmových profesionálů i široké veřejnosti. Žádost obsahuje všechny nezbytné formuláře, z nichž 

některé jsou v rámci distribučních žádostí nadstandartně kvalitní (například představení realizačního týmu). 

 

Projekt zároveň obsahuje i průměrně či podprůměrně zpracované formuláře – především distribuční a 

marketingovou strategii. Dalším záporem je stavba rozpočtu, a především jedna položka vymykající se úzu 

reálných cen (Osobní náklady ve výši 70 000 Kč), která zvyšuje celkový rozpočet a zároveň snižuje podíl 

dotace ze strany SFK na celkovém rozpočtu.  

 

Projekt je připraven k realizaci, otázkou však je, zda se žadateli podaří naplnit predikované počty projekcí 

(50) i diváků (2500). I přes zřejmé nedostatky žádosti se domnívám, že projekt si zaslouží svoji šanci 

v českých kinech i když se návštěvnost může pohybovat spíše u hranice 1000 diváků. Vzhledem k velikosti 

filmu, jeho rozpočtu i celkovému vyznění žádosti však nedoporučuji distribuci filmu podpořit požadovanou 

částkou ve výši 190 000 Kč. Relevantní částka podpory tohoto projektu je dle mého uvážení poloviční, tedy 

95 000 Kč.    

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Karel, já a ty je projektem, který již zaujal na festivalovém okruhu – klíčové bylo jeho uvedení na MFF KV 

letos v červenci. Dramaturgové karlovarského festivalu se za film postavili, jasně definovali jeho přednosti 

a zařadili jej do sekce České filmy 2018-2019. Uvedení v Karlových Varech má dopad na další 

festivalová uvedení, na pozitivní kritický ohlas a celkové povědomí o filmu. Film je osobitý svým stylem a 

celkovým vyzněním upomínajícím na americké nezávislé filmy – sám režisér Bohdan Karásek označuje 

své snímky jako „bytové filmy“ – jedná se o vztahová dramata natočená s minimálním rozpočtem a 

zároveň snahou o maximální autenticitu.  

 

Distribuční strategie je předložena v elementární podobě a zasloužila by si větší propracování. Žadatel chce 

pracovat především s festivaly, jednosálovými kiny a filmovými kluby. Práce s publikem není v rámci 

žádosti detailněji specifikována.  

 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým projektu je v dodaném PDF představen velmi atraktivní a funkční formou – medailonky 

jednotlivých členů týmu mají ideální délku, příjemné je i doplnění o fotky. U každého ze čtyř členů týmu 

jsou nejprve popsány jeho profesní zkušenosti a následně je definována jeho role v rámci projektu. 

Všichni členové týmu mají zkušenosti s prací ve filmovém světě (filmové festivaly, distribuční společnosti, 

kina) a všichni jsou určitým způsobem spojení s Marienbad Film Festivalem. Složení tvůrčího týmu je 

(vzhledem k velikosti projektu) odpovídající a dostatečné k tomu, aby mohl být projekt realizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Karel, já a ty lze v lecčems přirovnat k americkým mumblecore filmům – no budget, autentická 

prostředí, živelný herecký projev, vztahová témata. Tento „civilistní tón“ inspirováný americkým nezávislým 

filmem ostatně přiznává v dobře koncipované explikaci sám režisér. V rámci korpusu letošních českých 

filmů se jedná o vymykající se dílo – v síle autorské výpovědi a odvaze režiséra, se kterou tvoří svůj film 

před i za kamerou. Jedná se o miniaturní, avšak velmi autentický film, který již dokázal zaujmout některé 

důležité lidi z tuzemské filmové branže – na prvním místě dramaturgy karlovarského festivalu, na druhém 

místě dramaturgy jiných festivalů, na třetím místě některé novináře a kritiky (Jindřiška Bláhová apod.). 

Důležitou skutečností je fakt, že film byl podpořen ze strany SFK (330 000 Kč v okruhu Experimentální a 

krátký film) a tato podpora tvořila naprostou většinu jeho rozpočtu. Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle 

výzvy.  

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je koncipována srozumitelně a obsahuje všechny náležitosti. Žadatel se vydává cestou 

samostatného dokumentu pro každý základní i doplňkový formulář, což je velmi přehledné a vhodné pro 

celkové posouzení žádosti.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je postaven transparentně a adekvátně velikosti projektu a jeho distribuci. U řady položek (trailer 
apod.) není vyplněná Jednotková cena, takže dané položky je nutné luštit ze součtového sloupce Cena 
celkem. V rámci propagace jsou, vzhledem k velikosti projektu, poněkud přemrštěné ceny za PR managera 
a grafika. Zásadní položkou rozpočtu vzhledem k jeho celkové výši (70 000 Kč z 300 000 Kč) jsou osobní 

náklady. Tato položka je sice vysvětlena v komentáři k rozpočtu („zahrnují produkční práci, brigádníky, 
práci s lokálním publikem, účetní a další služby, tvůrci pomáhají zdarma“) – vzhledem k tomuto 
vysvětlení bych čekal částku kolem 10 000 Kč a ne takto výraznou částku extrémně přesahující další 
položky i velikost filmu. Komentář k rozpočtu je přehledně prezentován v samostatném PDF a 
srozumitelně vysvětluje většinu položek. Finanční plán projektu je postaven diskutabilně, především 
vzhledem k výše komentované položce zvyšující celkový rozpočet projektu a tím logicky podíl 
plánované dotace ze strany SFK na celkovém rozpočtu (bez této položky by podíl plánované dotace 
SFK nečinil 63%, ale 83%). Vzhledem k problematické položce rozpočtu, velikosti filmu, správně 
predikovanému počtu projekcí (50) a nadsazené predikci počtu diváků (2500) je výše požadované 
podpory nadnesená a reálně by se dle mého uvážení měla pohybovat kolem 100 000 Kč.     

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt dává základní představu o realizaci. Distribuční a marketingová strategie jsou prezentovány 

úspornou formou a obsahují elementární informace o plánované distribuci. U snímku Karel, já a ty je 

zřejmé, že se jedná o materiál určený především pro festivalové projekce, kde má potenciál oslovit 

náročnější diváky a diváky zvyklé na alternativní kinoobsah. Klasické kinoprojekce se budou domlouvat 

daleko složitěji a je otázkou, zda se žadateli podaří realizovat plánovaných 50 projekcí. Distribuční 

strategie obsahuje informace o režisérovi, o filmu, o plánovaných festivalech i kinech, ale žadatel už 

nedodává, jakým způsobem se bude film nabízet, jaká je cílová skupina apod. Tyto informace chybí i 

v marketingové strategii, která obsahuje pouze obecné formulace a „nápady“. Marketingová strategie 

obsahuje i některé rozpory – žadatel se například obává, že v době premiéry bude pozornost kulturní 

veřejnosti obrácená jiným směrem (17.11.), sám si však toto datum premiéry stanovil. V marketingové 

strategii nejsou podrobně rozepsány PR a marketingové aktivity, stejně tak cílové skupiny – v tomto 

ohledu jsou dodané materiály nedostačující. Časový harmonogram je zvládnutelný.      

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V dodaném materiálu jsou popsány základní aktivity spolku Marienbad Film z.s., tedy organizování 

filmového festivalu Marienbad Film Festival, mariánskolázeňského Mobilního filmového klubu či charitativní 

projekce. O zkušenostech žadatele s filmovou distribucí se v dodaném textu nic nedovídáme, jediný 

logickým vysvětlením pak je, že žadatel žádné distribuční zkušenosti nemá a projekt Karel, já a ty je jeho 

distribuční premiérou.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Falešně 

Evidenční číslo projektu 3276/2019 

Název žadatele Artcam Films 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2   

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 30/09/2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Artcam Films předkládá žádost o podporu distribuce dánského celovečerního filmu. 

Kontroverzní film režisérky, která za sebou má již několik filmů, byl představen na KVIFF. Ze žádosti 

nevyplývá, že by získal významná filmová ocenění. 

 

Žadatel nabízí víceméně klasickou propagační strategii, kterou by mohlo vylepšit očekávané uvedení na 

festivalu Severský filmový podzim. Osobní návštěva režisérka a různá recesisticky laděná doplňující 

vystoupení mohou pomoci oslovit určitou kategorii publika.  

 

Po formální stránce je žádost uspokojivě zpracována a přináší informace o projektu. 

Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti předloženy v hrubých rysech, jsou víceméně koherentní 

a neodporují profilu plánované distribuce. 

 

Cílové skupiny jsou uvedeny, a zohledňují obsahovou a formální stránku filmu. Práce s publikem je popsána 

zběžně. Projet by mohl lépe vysvětlit, jakým způsobem budou diváci oslovováni a motivováni k návštěvě 

velmi specificky laděného filmu.  

Distributor v základních rysech představuje komunikační plán, který však není detailně propracován.  

Počet kopií je upřesněn, v nabídce jsou různé formáty. Odhadovaný počet diváků se zdá být realistický. 

Pokryté je také VOD.  

 

Pozitivně lze ohodnotit přínos distribuce pro rozšíření nabídky na českém distribučním trhu o titul z méně 

často distribuované evropské kinematografie. 

 

Žádost je oprávněná, odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje informace, které si neodporují a 

přinášejí uspokojivou prezentaci plánované aktivity. 

 

Tuto žádost doporučuji k přijetí. 

Udělení podpory Doporučuji  

 

 

 

 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuovaný snímek rozšiřuje nabídku v kinech o dánský film, navíc natočený ženou. Film je poněkud 

kontroverzní, odlišuje se od konsensuálních mainstreamových titulů, vybočuje z řady a má šanci na sebe 

upoutat pozornost.  

 

Dramaturgie projektu počítá s účastí režisérky, chystá se spolupracovat s recesistickými spolky a využít 
zejména digitální sítě k oslovení širšího publika, než jsou artoví diváci.  
Film má specifický charakter a distributor má záměr film uvést jej v rámci nordického festivalu Severský 
filmový podzim. Bohužel blíže se o této eventuální události ze žádosti nedozvíme. 
 
Spojení filmu a distribuční strategie se zdá byt funkční. 
Projekt by se lépe mohl zamyslet nad kulturní/výchovnou/vzdělávací funkcí, kterou může pro diváka mít.  
 
Tento distribuční projekt lze ohodnotit jako umělecky náročnější, přinášející inovaci především v přístupu 
k tématu s implikací recese. Lze konstatovat, že projekt posiluje žánrovou a geografickou diverzitu 
distribuční nabídky. 
Odhad návštěvnosti pro tento typ filmu je reálný, a potenciál diváckého úspěchu u tohoto typu filmu je 
limitovaný.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Z doložených životopisů lze vyčíst solidní zkušenosti v distribuci artových méně komerčních titulů, a pro 
tento typ projektu je realizační tým distribuční společnosti dobře vybaven.  
Co v popisu projektu chybí, je filmografie režisérky.  
Za velké plus lez považovat rozsáhlou zkušenost distribučního týmu v oblasti filmové kritiky, žurnalistiky a 
moderování. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Ze žádosti lze vyčíst, že žadatel vidí přínos a význam distribuce tohoto filmu pro českého diváka především 
přiblížení se severské kultuře, v lepším poznání dánské mentality.  Snímek má kulturní i společenský 
přesah, a rozvijí možnosti sarkazmu, recese a reflexe o hranicích morálky ve společnosti.  
Film doposud neobdržel významná uznání, ale chystá se jeho prezentace v rámci festivalu Severský 
filmový podzim, který napomáhá tak zlepšení znalosti českého publika a jeho přehledu o trendech 
v evropské filmové tvorbě.  
Projekt uspokojivě naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. Logicky by však bylo vhodné doplnit projekt o 
prezentaci režisérky, jejíž návštěva je plánovaná. Více podrobností o specifických událostech 
organizovaných k propagaci, jejich zajištění po stránce organizační a propagační by dodalo projektu na 
důvěryhodnosti. 

Přílohy neobsahují nepřijatelné rozpory, ani protichůdné informace, a žádost lze správně posoudit. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Komentáře k rozpočtu jsou minimální.  

Prezentovaný dokument obsahuje několik nejasností, například v kategorii Osobních nákladů, které jsou 

nulové, jinak je rozpočet transparentní, neobsahuje nepřiměřené či neodůvodněné částky. 

Projekt počítá s 30% požadované podpory z SFK. S ohledem na artový a divácky náročný profil projektu je 

podíl na celkových nákladech projektu obhajitelný. 

Ve zbylých položkách jsou náklady přiměřené a odpovídají víceméně standartu při podobných distribucích.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Po formální stránce žádost obsahuje požadované náležitosti. 

Projekt by však mohl byt formulován podrobněji, což vsak nezabraňuje utvořit si globální představu o 

realizaci. Distribuční a marketingová strategie jsou rovněž propracovaný jen zhruba, ale lze říct, že jsou 

vhodné pro daný typ projektu. Projekt má komunikační strategii. 

 

Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny, a jsou zvládnutelné. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatelem je distribuční společnost, která má paralelní aktivity v produkci a v provozování kina. 

Artcam Films se řadí mezi užší kruh aktérů na poli distribuce artových a náročných filmů, dlouhodobě 

působí ve sféře, kde má konkurenci, ale presto se mu podařilo na trhu prosadit se svou vlastní specifikou. 

Jeho předností je provázanost s mezinárodní artovou produkcí.  V jejím katalogu je mnoho kvalitních titulů 

jak z České republiky, tak i ze zahraničí, a výsledky návštěvnosti svědčí o schopnosti vybírat filmy 

hodnotné, různorodé a přitáhnout zájem diváků. 

Kredit žadatele v oblasti distribuce lze ohodnotit jako velmi dobrý. 
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 Zcela přiměřený a  

Expertní analýza 
 

Název projektu FALEŠNĚ 

Evidenční číslo projektu 3276/2019 

Název žadatele Artcam Films 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 12. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dánská černá  komedie se sloganem „Bez morálky nejdál dojdeš“ ve mně jako v divákovi vzbudila a 

priori   zájem a sympatie,  pro svoji nečekanou aktuálnost  s naší domovinou ,která  leží  stovky 

kilometrů od země, kde film vznikl. Mé očekávání v tomto smyslu nezklamala. Příběh naprosto 

bezskrupulozního boháče, kterému větší radost než peníze dělá pocit vládnutí a ovládání druhých, má 

černý, místy až absurdní humor, jemuž na patřičném vyznění dodávají herecké výkony dvou hlavních 

představitelů a situační gagy z prostředí věznice,  kam byl poslán i  hlavní hrdina Markus.  A jak už to 

v případě komedií bývá,  bude-li divák „naladěn“ na stejnou strunu takového humoru, bude se velmi 

dobře bavit. 

  

Kromě toho mě zaujal i zcela neotřelý a prototypový koncept marketingové „vánoční“ kampaně, která je 

promyšlená, originální (má tedy šanci diváky zaujmout svoji jinakostí) a je skutečně „šitá na míru“ 

daného filmu.  

 

Navíc  uvedení filmu Falešně  splňuje hned tři (ze čtyř) cílů výzvy 2019-3-1-2 , neboť  

a) je  náročným kinematografickým dílem v distribuční nabídce (viz uvedení  na 52. MFF v Karlových 

Varech v sekci Jiný pohled 

b) podporuje smysluplně zahraniční (v tomto případě evropské) kinematografické dílo 

c) míří i do regionálních jednosálových a dvousálových kin. 

 

V prospěch mého doporučení mluví i uvedení filmu  v sekci Jiný pohled na letošním MFF v Karlových 

Varech a  skutečnost, že společnost Artcam Films předkládá realistický distribuční rozpočet a částka, o 

níž žádá je jeho necelou třetinou.  

 

 

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji /  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Lars Husum  převedl svoji hru i do podoby filmového scénáře a režijní koncepce  Frederikke Aspöck 

jevištní podobu do značné míry respektovala, protože příběh je sevřen v několika prostředích věznice, 

ve které se ocitl hlavní hrdina. Ovšem jinak nabízí originální, černým humorem kořeněný příběh 

extrémně bohatého Markuse. Nejen že okrádal stát, ale troufl si i na podsvětí a to se mezi gaunery 

neodpouští. Trestem za nevyřízené účty s ním je umístění ve věznici pro delikventy takových zločinů, 

které odsuzují i pachatelé „běžných“ kriminálních činů. Ocitne se mezi pedofily a násilníky a ti mu 

hned při první vycházce předvedou, že není vítanou posilou jejich „sestavy“. Na Markusově straně je 

ovšem jeden z dozorců , který svému krajanovi usnadní aklimatizaci  ve zdejších podmínkách a 

pochopení psaných i nepsaných pravidel vězeňského života.. Zajistí mu dokonce místo v pěvecké 

sboru, jehož členové mají hodně temnou minulost.  Jenže tady se projeví Markusova touha po moci, 

která je silnější než ta po penězích a to je kámen úrazu….  

 

Film z karlovarské sekce Jiný pohled  je titulem, který nabízí originální lekci  severského černého 

humoru, který ovšem může být českému divákovi hodně blízký. Jeho zdrojem nejsou jen vypointované 

dialogy (škoda, že prolink nabídl  ukázkovou kopii s anglickými titulky , protože český překlad může 

umocnit celkové vyznění), ale i situační nápady (např. velkovýroba dekoračních bambulí  pro vánoční 

výzdobu ve vězeňských celách).  

 

A tak bych přála, aby nápaditý marketing přivedl do kin co nejvíc diváků. Film Falešně sice nedodá 

víru v nápravu evidentních leváren, ale pobaví . 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Dánský film Falešně je dalším titulem z nabídky letošního karlovarského festivalu, který se vydá do 

běžné distribuce, což považuji za prospěšné jak  pro  festival, tak i distributora a následně diváka, 

neboť zdaleka ne všichni cinefilové mají šanci poznat „festivalové Vary“ . 

 

Kromě toho Falešně obohatí program Severského filmového podzimu, který získává především 

v Praze na tradici a má své divácké zázemí. 

 

Navíc i pro diváky, kteří severskou filmovou produkci nesledují systematicky (což je i můj případ) je 

právě třetí celovečerní film Frederikke Aspöck příležitostí vydat se na žánrové pole černé až absurdní  

komedie, která při vší nadsázce má (bohužel) hluboké kořeny v realitě.  

 

Velkou radost při čtení materiálu mi udělala chystaná reklamní kampaň.  Bude tak trochu kazit  

slavnostní, rozjásanou předvánoční atmosféru (šířenou především obchodními řetězci) a věřím, že 

upoutá  pozornost těch, kteří ji mají až po krk. Pozvánkou do kina na komedii čerpající z reality 

všedních dnů a z  houstnoucí  skepse je může z veselí podkresleného koledami alespoň na chvíli 

vysvobodit.,  

 

Těžko v tuto chvíli  odhadnout, do jaké míry právě festivalové projekce  filmu získaly či odebraly 

komedii Falešně potenciální publikum. Film měl v Karlových Varech  opravdu lukrativní programován. 

Byl uveden celkem čtyřikrát v zajímavých časech i datech a poslední projekce, před koncem festivalu 

se uskutečnila ve  Velkém sále hotelu Thermal. 

 

Výsledek  distribuce v kinech lze jen odhadnout, ale o tom, že film Falešně do českých kin patří 

nemám důvod pochybovat.  

 

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Společnost Artcam Films , která působí v oblasti české filmové distribuce již od roku 2000 , patří 
k těm, které systematicky obohacují nabídku našich kin  ročně o bezmála dvacet titulů především 
z oblasti artové, nezávislé produkce a jak uvádí ve své prezentaci:“… často jde proti mainstreamu a 
zůstává velmi náročný, pokud jde o umělecký výběr. Pouze tak může totiž nabídnout publiku 
jedinečná kinematografická díla“ .Za sebe dodávám, že i film Falešně tuto charakteristiku potvrzuje. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 

znaků) 

Fillm Falešně je podnětným příspěvkem k poznávají evropské, tedy v tomto konkrétním případě 

dánské filmové produkce, což je samo o sobě, v záplavě amerických titulů, rozhodně záslužný 

počin. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je precizně a jasně formulovaná a je nejen srozumitelná, ale podává konkrétní představu o 

distribuční přípravě (včetně ekonomické stránky) zmiňovaného filmu. 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet je přehledný, jasný, přiměřený a částka o níž je žádáno tvoří necelou třetinu celkových 

distribučních  nákladů. 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Uvedení na MFF v Karlových Varech je pro cílovou skupinu filmu Falešně  (tak, jak ji  diferencovaně 

a věcně definuje předložený materiál), rozhodně doporučením.  

Totéž platí i o zařazení do kolekce Severského filmového podzimu, kdy se navíc počítá s příjezdem 

režisérky a s vystoupením recesistického pěveckého souboru, což  jsou nesporně  impulsy ,  které 

mohou  navýšit publicitu ve prospěch filmu. 

Ten sám o sobě, jak je zřejmé i ze sloganu a stručného obsahu, silně rezonuje s naší realitou. 

  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Artcam Films orientaci na artové a nezávislé filmy nezastupitelné místo v oblasti domácí distribuce. 

 

 

 

 

 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Název projektu Distribuce filmu Matthias et Maxime

Evidenční číslo projektu 3278/2019

Název žadatele Mezipatra z.s.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2019-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 19.9. 2019

Matthias a Maxime je v pořadí osmým filmem teprve třicetileté kanadské filmařské komety jménem Xavier 
Dolan. Ten na sebe výrazně upozornil před deseti lety, když jako dvacetiletý napsal a natočil debut, jež měl 
hned premiéru v soutěžní sekci Quinzaine des Réalisateurs na festivalu v Cannes. A v některé z 
canneských soutěží byly od té chvíle uvedeny téměř všechny jeho následující filmy. 

Xavier Dolan si už ve svém debutu vytvořil velmi svébytný, vizuálně strhující styl, jež se spolu s živelnými 
dialogy, opulentními popovými soundtracky a krystalickou upřímností stal jeho poznávací značkou. Možná 
žádný jiný současný režisér neumí s takovou přesvědčivostí a životností zachytit současnou generaci 
dvacátníků, Včetně oné provokující lehkosti pohybu na tenké hraně mezi popkulturní zábavou a osobitým 
uměleckým sdělením.  
I když Dolanovy poslední filmy působí ponějud tápavě, stále jde o zajímavé autorské projekty, jež mají 
divákům co nabídnout. Pokud připustíme, že má smysl sledovat nejen izolovaná filmová díla, ale občas i 
celou tvorbu některých filmových autorů, je Dolan, který je u svých filmů i autorem scénářů, nejspíš jedním z 
těch, u nichž to smysl má. 
   
Přestože má film mnoho problematických momentů a i jeho přijetí po canneské premiéře nabylo nijak 
nadšené, jde o velmi autentické autorské dílo s osobitým stylem, jež nepochybně obohacuje tuzemskou 
distribuční nabídku.  
Distribuční strategie rozumně pracuje s předpokladem, že film si najdou spíše diváci znalí kontextu 
Dolanovy tvorby a zároveň se opírá o vazbu na poměrně aktivní publikum festivalu Mezipatra. Odhady 
návštěvnosti pokládám i tak za poněkud optimistické, nicméně požadovaná podpora je spíše symbolická a 
přiměřená významu díla k kontextu současné umělecké kinematografie. Lze ji tedy doporučit k udělení.

Udělení podpory Doporučuji
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Předkládaná distribuční strategie se výrazně opírá o LGBT linii. Motiv náhodného polibku mezi dvěma 
nejlepšími kamarády, který zatřese jejich jistotami, spadá samozřejmě do kategorie “náhle objevená 
homosexuální touha”, nicméně mnohem významnější je obecnější linie jisté “krize identity” čerstvých 
třicátníků. Otázka “Kdo jsem a co když jen předstírám, že jsem někdo jiný” se zdaleka netýká jen sexuální 
identity. Byla by škoda, kdyby film dostal tuhle zjednodušující nálepku. I když chápu, že mu možná pomůže 
v distribuci oslovením velmi loajální fanouškovské komunity navázané na festival Mezipatra. 

Odhad návštěvnosti kolem 8000 je s ohledem na návštěvnost předchozích Dolanových filmů v české 
distribuci, jež oscilovala kolem 4000 resp. 7000 diváků myslím poněkud optimistická a možná bych 
doporučil počítat raději s nižšími příjmy.  

Film naplňuje kritéria výzvy protože přináší témata a filmařské postupy s nimiž se diváci v kinech běžně 
nesetkávají a může také přispět k péči o větší toleranci tuzemské společnosti. Byť zřejmě nejde o dílo s 
mimořádným významem v kontextu současné světové kinematografie.   

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatelem je poměrně nová distribuční společnost. Její tým ovšem tvoří lidé s bohatými zkušenostmi z 
pořádání festivalů a kulturních akcí a to především se zaměřením na na LGBT tématiku. Právě v 
návaznosti na práci festivalu Mezipatra je tvořeno její distribuční portfolio, což dává společnosti jedinečné 
know how jak v práci s publikem LGBT komunity, k němuž především směřuje svoje aktivity, tak v 
komunikaci děl s touto tematikou ve veřejném prostoru. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film je dílem jednoho z nejvýraznějších talentů současné kinematografie a zároveň se s velkou mírou 
civilnosti dotýká témat souvisejících s motivy homosexuální přitažlivosti a hledání vlastní identity. Kritéria a 
cíle Výzvy proto splňuje.

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je vypracována úsporně, nicméně popisuje projekt úplně a srozumitelně. Umožňuje tudíž jeho 
posouzení.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené nebo nezdůvodněné položky. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Projekt předpokládá intenzivní napojení na publikum festivalu Mezipatra a počítá proto očividně s 
akcentováním linie homosexuální přitažlivosti mezi dvěma nejlepšími kamarády. Nedomnívám se, že 
právě v tomhle filmu je tou určující a možná by stálo za zvážení rozšíření strategie i o práci s publikem, 
jež jejich tápání bude vnímat obecněji, jako související s určitými fázemi života spíš než jen s hledáním 
vlastní sexuální identity. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žadatel nemá zatím nijak masivní zkušenosti s filmovou distribucí, tým, jež tvoří jeho jádro, má nicméně 
jedinečné zkušenosti úspěšné práce na prezentaci a propagaci filmových titulů s tematikou LGBT jak 
prostřednictvím festivalů, tak formou filmových eventů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Matthias et Maxime 

Evidenční číslo projektu 3278/2019 

Název žadatele Mezipatra z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 31.8.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Distribucí filmu Matthias a Maxime pokračuje poměrně početná prezentace tvorby oceňovaného a stále 
mladého režiséra (a scénáristy i herce) Xaviera Dolana. Film navazuje na jeho předchozí tvorbu, pečlivě se 
v mnoha polohách věnuje generačním pocitům a složitostem často vyhrocených vztahů Dolanových 
vrstevníků. Je oproti jeho předchozím snímkům v mnohém uvolněnější, zdrženlivější, jemnější a chvílemi až 
romanticky melancholický, přesto si udržuje výraznou nespoutanost a energii. 
Tento film uváděný a oceňovaný na významných mezinárodních festivalech si podporu Fondu zaslouží a je 
přínosem, že bude v českých kinech uveden. 
 
 
 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Matthias a Maxime je dalším výletem do emočního a vztahového světa Xaviera Dolana, jehož tvorba 
byla v jeho hlavních snímcích v české kinodistribuce už poměrně obsáhle představena (Imaginární lásky,  
Mami!  a Je to jen konec světa), další jeho filmy se objevily na festivalech. Ve svém novém snímku zkoumá 
jemné mezi přátelstvím a láskou, úzkost a tápání začínající dospělosti. Možnost sledovat vývoj Dolanovy 
tvorby rozhodně obohacuje tuzemskou nabídku a není mnoho mladých tvůrců, které by český divák mající 
na filmy vyšší nároky mohl v jeho vývoji takto sledovat. Výsada, které se Dolanovy takto dostává v české 
distribuci (a také v soutěži v Cannes) je zasloužená a oprávněná. Jeho filmy nejsou poznamenány žádnými 
kompromisy, sleduje svou generaci, její emoce i energii. Matthias a Maxime je klidnější a melancholičtější 
než jeho předchozí nejvýraznější filmy, jeho postavy prožívají vztahové nejistoty i vnitřní chaos. Příběh plný 
hledání a generačních úzkostí, které jsou často skrývané pod povrchem, je vyprávěn spíše nenápadně, i 
když využívá formálních kontrastů: scény přeplněné často se překrývajícími dialogy jsou pravidelně střídány 
čistě hudebními sekvencemi. Tento film má potenciál zaujmou mladší a mladou diváckou základnu i 
navzdory tomu, že se Dolan tentokráte při obsazení filmu vyhnul velkým jménům, která zvyšovala divácký 
potenciál jeho předchozích filmů. 
 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Mezipatra a jejich distribuční značka Queer Kino disponuje kvalitním a kvalifikovaným týmem, jehož členové 
se v oblasti audiovize a její prezentace dlouhodobě pohybují. S výjimkou poradkyně Sylvie Leray se však 
zatím profesně hlouběji nevěnovali filmové distribuci, spíše se jejich zkušenosti opírají o práci v rámci 
filmových festivalů a přehlídek. 
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Film Matthias a Maxime je filmem, který byl uveden v hlavní soutěži v Cannes a jeho režisér Xavier Dolan je 
i představitelem jedním z dvojice hlavních hrdinů. Dolan ve filmu popisuje pocity dnešních mladých- 
dospělých, intenzivně dokumentuje úzkost generace třicátníků, kteří se stále hledají, ale cítí strach, že už 
jim na to nezbývá příliš času a ubývá sil. A to vše je vyprávěno s iniciační pomocí jednoho filmového polibku 
mezi dvěma kamarády, které nečekaně vyvolané emoce zaskočí a zásadně znejistí. Film je vysoce kvalitní 
tvorbou a jeho případná podpora je jeho uměleckou kvalitou odůvodnitelná. 
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost je velmi stručná a v některých bodech i neúplná. Distribuční i marketingová strategie je 
popsána velmi jednoduše a obecně. Například sdělení, že je "důležité se aktivně zasazovat o zařazování 
queer titulů do programů lokálních kin" ani nenaznačuje, jakými prostředky toho chce žadatel dosáhnout.  A 
spoléhat se a čekat aktivní zájem ze strany kin není ideální cestou, která by zajistila odpovídající a 
očekávané široké nasazení tohoto filmu. I marketingový plán je popsán jen v několika bodech uvádějících 
pár základních standardních nástrojů. PR kampaň pak není zmíněna vůbec, stejně tak nejsou nijak 
definovány cílové skupiny. 
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

K předloženému rozpočtu nejsou připojeny žádné podrobnější komentáře, ale je celkem transparentní a 
přehledný. Zarážející je výše nákladů na tisk plakátů A1 - i při celkem nízkém počtu tištěných kusů je 
jednotková cena 100,- dost přemrštěná. Nelze také posoudit efektivitu vynaložených 80.000,- na 
outdoorovou kampaň, jelikož je popsána jen jako "CLV v centrech velkých měst" a chybí další podrobnosti 
jako je počet ploch. Pokud by jich bylo deset, pak je to předražené, ale pokud sto, pak to dává smysl. Ale 
vzhledem k charakteru filmu zamířenému spíše na mladší publikum bych doporučil větší důraz na online 
kampaně. Nepočetná CLV kampaň se ve vizuálním smogu center velkých měst stává zbytečnou a při tom 
nákladnou akcí. 
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Finanční plán je realistický a odpovídá optimistickému odhadu návštěvnosti filmu 8 000 diváků navíc při 
poměrně vysokém průměrném vstupném 130,- Kč (bez DPH?). Předchozí filmy Xaviera Dolana 
zaznamenaly tyto výsledky: Je to jen konec světa 5.500 diváků a průměrné vstupné 96,- Kč, Mami! 6.600 
diváků a 80,- Kč za diváka, Imaginární lásky 7.200 diváků a 70,- průměrné vstupné. 
V příjmech ve finančním plánu je také zanesen příspěvek 15.000,- Kč od partnera Absolut na premiéru, ale 
ta není v rozpočtu kalkulována a v žádosti není zmíněna. 
 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Realizační strategie v žádosti je velmi stručná, nekonkrétní, chybí v nich podrobnější popis jednotlivých 
kroků a využívaných nástrojů, žadatel neřeší konkurenční prostředí a cílové skupiny.  
Předložená žádost film primárně prezentuje a distribuční strategii staví na jeho žánrovém zařazení mezi 
queer tituly. Připadá mi, bez ohledu na to, že se hlavní příběh přátelství a lásky odehrává mezi dvěma 
mladými muži, že toto silné směřování na fanoušky queer kultury poněkud rezignuje na diváky, kteří svou 
návštěvu kina podmiňují především kvalitním filmovým zážitkem bez ohledu na jeho žánrovou škatulku. 
V kampani by tento divák měl být tedy také silně osloven, ale v žádosti kromě několika cinefilních médií tuto 
formu kampaně nevidím. 
Zaměření na to, že se jedná o queer film oceňovaného režiséra, není příliš dostačující pro efektivní 
distribuci a pro účinné oslovení diváků, které by to v přiměřeném počtu a přesvědčilo k návštěvě kina. Film 
je kvalitní a patří mezi náročnou kinematografii, která zde má vysoký potenciál i mimo fanoušky queer 
kultury. 
Zarážející je i to, že plánuje realizovat pouhých 150 kinoplakátů A1 při předpokládaném nasazení ve 100 
kinech a při plánovaných 300 projekcích. Další propagační tiskoviny jsou v textové části zmíněny (stojky, 
plakáty A3), ale v rozpočtu již uvedené nejsou. Pak kina budou mít omezené prostředky pro propagaci 
naprogramovaného filmu. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žadatel je především pořadatelem festivalu Mezipatra a snímek Matthias a Maxime je podle dostupných 
informací jeho teprve druhým distribučním titulem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Amnestie 

Evidenční číslo projektu 3279/2019 

Název žadatele Bontonfilm, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 18.9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Produkční a distribuční společnost Bontonfilm žádá o podporu distribuce filmu Amnestie (r. Jonáš Karásek). 

Předkládá rozsáhlou marketingovou a distribuční strategii, která je značně nevyvážená. Na jedné straně 

obsahuje detailní sociologickou analýzu a predikaci dopadu, na druhé straně je v některých částech vágní a 

nepromyšlená. 

Na samotný film jsou kladena příliš velká očekávání, protože jde evidentně o hybridní pokus využít půdorysu 

žánrového vyprávění s téměř analyzujícím poselstvím o svobodě.  

Také rozpočet propagace je zaměřen zcela jednoznačně na šíření divácky atraktivního titulu, čemuž právě 

neodpovídá důkladnost rozpracované strategie a většina finančních položek míří do obvyklých „komerčních 

vod“, na což není obvyklé uvolňovat veřejné finanční prostředky. 

Proto se domnívám, že projekt není vhodný k udělení podpory.  

 

 

 

Udělení podpory Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Projekt společnosti Bontonfilm se týká dokumentární rekonstrukce amnestie udělené Václavem Havlem a 

vzpoury vězňů v roce 1990 ve věznici Leopoldov. Je dílem režiséra Jonáše Karáska. Na straně 3 

nečíslované přílohy Marketingová a distribuční strategie je uveden producentský záměr, který spíše 

vysvětluje, jak se režisér rozhodl technicky přistupovat k tématu. Část o Zařazení filmu a Messages vyznívá 

více jako školní shrnutí poněkud banálních a evidentních aspektů, pro jejichž vyvážení by mělo následovat 

jejich pregnantnější uchopení.  

Zbylá část přílohy obsahuje velmi profesionálně zpracované položky obvyklé marketingové strategie, kterým 

nelze nic vytknout, jen v nich nemohu najít ten výchovný, výjimečný či jiný aspekt, který by film řadil mezi 

produkci vhodnou pro edukativní účely, jak také uvádí žadatel. 

Detailně rozvádím některé části žádosti v dalších částech analýzy.  

Zde ještě dodám (týká se především části SWOT analýza), že lze jistě souhlasit, že film bude „bavit i zaujme“, 

ale celkově jde více o zajímavý žánrový počin více než o výpověď o době (ta slouží více jako kulisa a 

argument pro autenticitu) a zároveň jde o přístup známý za světové kinematografie již před sto lety, takže 

nelze očekávat, že by překvapil svou formou.  

Dále na straně 23 v nečíslované příloze Marketingová a distribuční strategie jde pravděpodobně o drobný 

významový lapsus, kdy žadatel předpokládá - „Spolupracovat chceme také s Ministerstvem školství, se 

kterým bychom rádi vytvořili metodické listy, podle kterých by se vyučovaly novodobé dějiny Českého a 

Slovenského státu.“, protože těžko může filmový distributor vytvářet metodické listy, spíš může navazovat 

na metodiku výuky moderních dějin a připravit pracovní listy k filmu. Metodické listy by předpokládaly 

využití nějaké konkrétní výukové metody, o níž se ale žadatel nezmiňuje ani v náznaku.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V žádosti je uveden pouze Ondřej Kulhánek jako zástupce společnosti BONTONFILM. Vzhledem ke 

marketingové strategii (viz nečíslovaná příloha s názvem Marketingová a distribuční strategii) by bylo 

vhodné znát alespoň některá jména zaštiťující spolupráci v neziskovém prostoru nebo na ministerstvu. 

Takto není v podstatě možné posoudit, zda je projekt personálně dobře připraven. Ze strany Bontonfilmu 

není pravděpodobné, že by došlo k selhání, vzhledem ke zkušenostem a historii společnosti, naopak 

tvrzení o záměru spolupráce s Ministerstvem školství nebo neziskovou organizací Post Bellum jsou velmi 

vágní a nelze z nich nic vyčíst.   

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Amnestie je bezpochyby významným počinem pro českou kinematografii. Důležitá je samotná snaha 

reflektovat méně známou událost z české novodobé historie, která má svůj význam již v tom, že také 

zpochybňuje správnost rozhodnutí prezidenta Václava Havla a vytváří platformu pro úvahy o obecnějších 

aspektech demokratické společnosti.  

Osobně neshledávám žádný potenciál pro zahraničí.  

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost obsahuje množství obvyklých příloh, které jsou sice srozumitelné, ale nepřináší argumenty o 

výjimečnosti projektu a jeho uměleckém záměru.  

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet bezpochyby odpovídá obvyklé výši reklamní kampaně u běžného českého filmu, který se snaží 

především zaujmout potenciální diváky, což je samozřejmě naprosto v pořádku. Nicméně jsem 

přesvědčen, že v případě snahy proniknout mimo tento obvyklý okruh, je třeba investovat do ne zcela 

výdělečných aktivit.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V první části přílohy Marketingová a distribuční strategie se dozvíme o produkčním záměru a pravděpodobně 

o autorském poselství (viz část nazvaná Messages). Bohužel tyto formulace působí poněkud školometsky. 

Následná SWOT analýza je mnohem vhodnějším vodítkem, kterému zase chybí následná aplikace. 

Marketingová strategie a PR strategie jsou nejsilnějšími stránkami, což vyplývá logicky z povahy 

společnosti Bontonfilm. Za slabá místa považuji neurčité informace o spolupráci MŠMT a Post Bellum. 

Doprovodné aktivity jako kniha, videoklip a jiné nejsou dostatečně přesvědčivé o tom, že by závažné téma 

snímku rozvíjely na trvalejší bázi, než bude reklama v době uvedení.  

 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Bontonfilm je jedna z našich nejvýznamnějších distribučních společností, která se primárně zaměřuje na 

atraktivní filmy, vyhýbá se umělecky náročné produkci ve smyslu autorské nebo konceptuální tvorby, 

Snímek Amnestie zcela odpovídá obvyklému portfoliu této společnosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Amnestie 

Evidenční číslo projektu 3279/2019 

Název žadatele Bontonfilm, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 17. 9. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká distribuce slovensko-českého celovečerního hraného filmu režiséra Jonáše Karáska a 

minoritního koproducenta Jiřího Konečného (Endorfilm, podíl 20%). Drama inspirované skutečnými osobami 

a událostmi je situováno do přelomového období kolem listopadu 1989 a na prolínání disidentského a 

vězeňského příběhu, který vrcholí vzpourou v leopoldovské věznici, přináší neobyčejně působivou reflexi 

doby, v níž se se střetává nepřehledná současnost s temnou minulostí a nejasnou budoucností.  

   Vyprávění je filmařsky suverénní, vyniká syrovou stylizací, podpořenou sytou obrazností, dynamickým 

tempem a silnými herecké výkony s výraznou typologií, která sugestivně vtahuje do víru dění až na hranici 

bezprostředního fyzického účinku. Film působivě míchá žánrové a umělecké postupy, akční režijní styl 

s propracovanou psychologií a nejednoznačnými situacemi. Tematicky i umělecky jde o jedinečné dílo, které 

z neobvyklé perspektivy společenského okraje nabízí strhující polemický výklad listopadového příběhu a 

zrodu nové demokracie s jejich neúprosnými paradoxy.  

   Distribuční strategie stojí na plošné marketingové kampani a široké distribuci: zahrnuje kina, DVD a VOD a 

primárně míří k většinovému divákovi. Předpokládá se 1 tis. projekcí ve 131 kinech s návštěvností 35 tis. 

diváků, což vypadá jako realistický odhad. Kinopremiéra je stanovena na 14. 11., přičemž tímto termínem, 

ale také např. zamýšlenou spoluprací s neziskovými a státními organizacemi (Post Bellum ad.) se cíleně 

marketingově využívá souvislosti s 30. výročím převratu. Zvláštním prvkem kampaně a jeho přidanou 

hodnotou má být zdůrazňování společného československého kontextu (státu), který je ve filmu akcentován 

dvoujazyčným zněním. Lze důvodně předpokládat, že tato „listopadová“ strategie přinese svůj komerční 

efekt. Nicméně soudím, že strategie je příliš zaměřena na tento jednorázový efekt. 

  Pouze zmíněny zůstávají možnosti exploatace filmu coby uměleckého filmu a možnosti edukativního využití 

pro školní představení: domnívám se, že film si vyloženě říká o specifičtější strategie zaměřené na užší 

cílové skupiny, což by také prodloužilo filmu distribuční život.  

   Rozpočet 1,788 mil. odpovídá srovnatelným projektům, požadavek 500 tis. je přiměřený a odpovídá 

obvyklé výši podpory udělované Fondem. Finanční plán není dostatečně rozložen – stojí jen na dvou 

zdrojích s dominantním podílem (72%) ve formě finančního vkladu žadatele: ten je ve finančním plánu 

vyčíslen na 1,288 mil., dle smlouvy by měl součet minimální garance a distribučních nákladů činit 1,5 mil. 

K finančnímu zajištění chybí požadovaný komentář. 

   Projekt splňuje podmínky a cíle podpory. Až na dílčí výhrady je projekt dobře připraven a načasován a 

s oporou v silném a zkušeném distributorovi je způsobilý k úspěšné realizaci. Film má vysokou uměleckou a 

společenskou hodnotu, výrazně rozšiřuje kvalitu a pestrost distribuční nabídky a podněcuje společenskou 

diskusi.  

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

V kontextu listopadových (výročních) projektů přináší film specifické hledisko „společenského okraje“, jímž 

rozšiřuje a ozvláštňuje programové spektrum. 

Distribuční a marketingová strategie je nastavena adekvátně povaze filmu i aktuálnímu společenskému 

kontextu: primárně je šita na míru diváckému filmu pro většinové publikum, což v tematickém spojení a 

načasování s listopadovým výročím zhodnocuje komerční potenciál díla. Spojení daného filmu s danou 

strategií je funkční. 

Přidanou hodnotou je zamýšlená spolupráce s neziskovými a státními organizacemi a také spojení 

s vlastními doprovodnými aktivitami (kniha, výstava, videoklip). 

Projekt předpokládá specifickou práci s publikem na úrovni školních představení, ve strategii se zmiňuje 

vypracování metodických listů, nicméně tato věc není blíže rozvedena a konkretizována. 

Předložená strategie nepracuje s festivalovým či zahraničním využitím, což je poněkud překvapivé, neboť 

film má zřejmý festivalový a mezinárodní potenciál.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Personální zajištění odpovídá projektu a dostatečně zaručuje jeho úspěšnou realizaci. 

 

 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

V českém kontextu film vyniká kombinací atraktivní žánrové formy a vážného společenského tématu a 

specificky pak reflexí polistopadového společenského vývoje z ozvláštňující perspektivy okraje 

společnosti. Soudím, že film má díky těmto dispozicím zajímavý potenciál také pro mezinárodní a 

festivalový oběh.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je v zásadě v pořádku, až na drobné formální nedostatky, konkrétně ve finančním plánu, kde chybí 

požadovaný komentář.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Rozpočet i požadavek na podporu je přiměřený a odůvodněný. 

Finanční plán není náležitě diverzifikován a postrádá požadovaný komentář. 

S ohledem na silného distributora je však finanční plán hodnověrný. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je nastavena realisticky a adekvátně povaze a možnostem díla. 

Podrobnější a konkrétnější rozpracování by chtěla část, která naznačuje možnosti využití filmu pro publikum 

uměleckého filmu a jako vzdělávacího nástroje pro školy.  

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Dílo zapadá do profilu žadatele. 

Žadatel je silnou a zkušenou distribuční společností a skýtá záruku úspěšné realizace. 

 

 

 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Chvění

Evidenční číslo projektu 3284/2019

Název žadatele Artcam Films s.r.o.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2019-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 8. 10. 2019

Chvění je druhým filmem guatemalského režiséra Jayra Bustamanteho a stejně jako jeho debut z roku 2015 
si odbyl svou premiéru na MFF v Berlíně. 
Zdánlivě předvídatelný příběh o úspěšném muži s rodinou, dvěma dětmi a dobrou prací, který se zamiluje 
do jiného muže, překvapivě začíná vlastně tam, kde podobné příběhy končí. Otázkou tu vůbec není zda 
hrdina sebere odvahu a vykročí vstříc své přirozenosti. To Pablo zvládne i navzdory hluboce 
konzervativnímu a nábožnému guatemalskému kontextu vlastně velmi rozhodně a hladce. Jako otázka se 
ale vynoří pochybnosti, zda jeho štěstí stojí za bolest, jež s ním souvisí. Bolest, již působí svým dětem, 
ženě, rodičům, ale i ta, jež působí jemu samotnému ztráty, které v důsledků konzervativního nastavení 
společnosti utrpí on sám. 
Bustamante dokáže šťastným způsobem skloubit zcela univerzální otázky s velmi specifickým a lokálním 
koloritem. Dokáže plasticky vylíčit guatemalské reálie, atmosféru pouličního života i gaybarů, život 
středostavovské rodiny i náboženské komunity s hlubokými vazbami na víru. Činí tak navíc opravdu 
vytříbeným a precizním režijním stylem, jež pečlivě dbá na estetickou funkci každého obrazu.  

Chvění tak může nabídnout divákům se zájmem o současné filmové umění kombinaci chytře a neobvykle 
uchopeného univerzálního tématu, s vizuálním zážitkem a kritickým exkurzem do exotické kultury s velmi 
svéráznými rysy. Tuzemskou distribuci tedy toto dílo nepochybně obohatí. Jako u všech titulů, jež mají z 
rozličných důvodů spíše malý divácký potenciál, je vždy trochu otázka, zda jde o díla pro čistě festivalový 
distribuční kanál, nebo má smysl je prosadit i do omezené distribuce. Chvění je podle mého soudu film 
přesně z téhle hrany. Navrhovaná distribuční a marketingová strategie nicméně s jeho minoritním 
charakterem počítá a požadovaná výše podpory tomu také odpovídá.

Udělení podpory Doporučuji
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Hodnocená kritéria  

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Chvění kromě svých estetických kvalit a originálně uchopeného tématu umožňuje seznámit se se 
současnou kinematografií latinské Ameriky a to dokonce v díle jednoho z největších talentů současné 
generace. Kritéria Výzvy tudíž naplňuje. 
Strategie založená na faktu, že se jedná o film mladého a velmi úspěšného guatemalského režiséra, jež se 
se všemi svými filmy zatím těšil solidní přízni významných filmových festivalů i kritiky považuji za velmi 
slibnou. Aspekt objevování nových talentů a teritorií hraje u publika se zájmem v artovém filmu 
nepochybnou roli.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tým, jež má distribuci titulu v péči, je již dostatečně protřelý a disponuje i nezbytným penzem 
zkušeností, potřebných k tomu, aby mohl být projekt úspěšně realizován. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jde o jeden z velmi výrazných titulů letošní artové produkce, jež zaujal díky kombinaci originálně 
uchopeného tématu, působivému zpracování a jisté exotičnosti země svého původu. 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Žádost je vypracována srozumitelně, komplexně a neobsahuje rozpory. Umožňuje tudíž posouzení. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené či nezdůvodněné položky. Náklady jsou v zásadě 
standardní a přiměřené. Finanční plán a odhadovanou návštěvnost lze považovat za pravděpodobně 
realistické. Výše podpory a její podíl na celkových nákladech je obhajitelný.

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Projekt má promyšlenou distribuční strategii, jež se snaží pracovat jak s cílovou skupinou vyplývající z 
LGBT tematiky filmu, tak s jistou exotičností filmu guatemalského režiséra, jež slaví úspěchy na 
významných světových festivalech. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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Kredit žadatele je i přes nedlouhou zkušenost na poli kinodistribuce s ohledem na doposud uvedené tituly i 
řadu realizovaných filmových přehlídek velmi vysoký.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chvění 

Evidenční číslo projektu 3284/2019 

Název žadatele Artcam Films, s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 3.10.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film Chvění je guatemalského režiséra Jayro Bustamanteho přináší do českých kin zástupce nepříliš či 
téměř vůbec známé kinematografie. Žadatel jeho uvedení podpoří distribucí i jeho předchozího 
oceňovaného snímku Ixcanul, který též prošel řadou významných festivalu, na nichž sbíral mnohá ocenění. 
Film Chvění se ve svém příběhu dotýká tématu homosexuality a jejího vnímání v jihoamerické společnosti, 
ale není to jediný a hlavní konflikt a žadatel se správně rozhodl nezařadit tento film do zástupu filmu, 
lákajících publikum na LGBT+ téma, ale prezentovat jej jako film o střetu osobní svobody a společenské či 
rodinné zodpovědnosti. Tím má tento film vyšší potenciál oslovit i náročnější diváky, které filmy LGBT+ 
zaměřené už příliš nelákají nebo jsou k jejich nyní už poměrně časté schematičnosti a občasnému vstupu do 
mainstreamových kinematografických vod ostražití či přímo odtažití. Chvění je velmi kvalitním 
kinematografickým dílem, režijně pevně uchopeným, s universálním příběhem, vynikající kamerou i skvělými 
hereckými výkony. Předložená plánovaná distribuční a marketingová strategie je smysluplná a odhadovaný 
divácký ohlas je realistický. 

 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 
 
 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Film Chvění je druhým snímkem oceňovaného guatemalského režiséra Jayro Bustamanteho. Kvalitou jeho 
předchozí film Ixcanul nepřekonal, přesto je to film vysoké kinematografické úrovně, který je uváděn na 
prestižních festivalech, z nichž si i odváží ocenění a kladné reakce. Tematicky spadá do stále více se 
rozrůstající rodiny filmů otevírající LGBT problematiku. Naštěstí není názorově vyhraněný, spíše sleduje 
cestu hlavní postavy od jeho silně nábožensky zaměřené rodiny k partnerovi a následný bolestný návrat 
zpět. V principu se tedy jedná film o nevěře, odchodu od rodiny do mimomanželského vztahu a následném 
poraženeckém návratu k patriarchálně strukturované rodině. Tento návrat je spojen s nelehkým „pokáním“ 
a očištěním od hříchu v podobě vymýtání homosexuality drastickými terapeutickými metodami 
v náboženské komunitě evangelikánů. Film působí velmi promyšleně, je vizuálně silný a herecké výkony 
přesvědčivé. Pablo v podání J. Olyslagera je ve svém tápání, vnitřních konfliktech a emocích věrohodně 
úsporný a vynikající. Stejně silné výkony jsou i u jeho hlavního protihráče, charismatické pastorky. 
Předložená distribuční strategie odpovídá kvalitám a očekávatelnému zacílení a rozsahu distribuce. 
Správně se v časech, kdy mnohý podobný film mává svou LGBT vlajkou, chce tomuto vyhnout a zaměřit se 
na širší publikum spíše svou kinematografickou kvalitou a příběhem s obecným tématem vnitřního hledání 
se hlavního hrdiny, který stojí před těžkou volbou a nakonec přijme pro něj tu nejtěžší variantu. Distribuční 
projekt předpokládá realizaci blíže příliš nespecifikovaných eventů, uvedením v rámci festivalu Mezipatra a 
propojení se souběžnou distribucí předchozího Bustamanteho filmu Ixcanul.  

 

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tým realizující distribuci filmu Chvění se v oblasti teoretické i praktické kinematografie pohybuje již delší 
dobu a je zcela kompetentní k realizaci tohoto projektu. 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Chvění přináší do kin zástupce nepříliš známé guatemalské kinematografie, vůbec středoamerické 
kinematografie je v české distribuci ještě méně než šafránu. A díky propojení se souběžným uvedením 
oceňovaného filmu Ixcanul získají ucelenější obrázek o kvalitách tohoto tvůrce. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Předložená žádost obsahuje všechny hlavní údaje, které jsou potřebné k posouzení, stejně tak jsou 
přehledné a srozumitelné. Distribuční strategie by mohla být popsána detailněji – viz již zmíněné a 
nespecifikované eventy, chybí komentáře k rozpočtu, ale lze je bez problému vyčíst z popisu marketingové 
kampaně. 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, jednotlivé položky a jejich náklad jsou vyčísleny realisticky, odpovídají 
rozsahu plánované distribuce a marketingu pro tento typ filmu. Výše požadované podpory a její podíl na 
celkových nákladech projektu je přiměřená, předpokládaná návštěvnost a z ní plynoucí výnosy z distribuce 
jsou realisticky odhadnuté. Kontrolu by zasluhoval výpočet čistých příjmů žadatele na straně 4 Popisu 
projektu, kdy je do nákladů distribuce použité k výpočtu čistých příjmu zahrnuta i MG. Přesnější výpočet by 
tedy byl: celkový čistý výnos – distr. náklady bez MG, tedy 390 000,00 - 258 700,00 = 131 300,00. Z tohoto 
je pak 50% pro distributora (65 650,,00) a druhých 50% by mělo být postaveno proti již uhrazené MG 
licensorovi  ve výši 76 500,00. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Distribuční strategie je popsána poměrně stručně a staví na prezentaci a představení nepříliš známého 
režiséra a téměř neznámé guatemalské kinematografie, s podporou eventů (?) a dalších materiálů 
v souběhu s uvedení předchozího autorova debutu. Strategie, kdy bude film nabízen a prezentován nikoliv 
jako LGBT+ titul ale jako titul věnující se univerzálnějšímu tématu vnitřního i rodinného konfliktu, je 
rozhodně správná. 
Marketingová kampaň se zaměřuje především na cinefilní publikum a hlavním nástrojem bude hlavně 
online kampaň. To je u tohoto filmu správné východisko a zvolené nástroje tomu odpovídají, určitě by však 
stálo za pokus hledat cestu a nástroje, jak oslovit i další uvedené cílové podskupiny například správným 
nadefinováním online kampaně na sociálních sítích. 
Časový harmonogram a rozsah kampaně je správně nastaven a je realizačně zvládnutelný. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Artcam Films je dlouhodobě působící distribuční a produkční společností se zkušeností s distribucí 
nezávislých a často i umělecky náročných filmů. Lze očekávat profesionální přístup žadatele při uvedení 
filmu do české distribuce. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Morava, krásná zem III. 

Evidenční číslo projektu 3299/2019 

Název žadatele Krutón, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2019-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 10.10. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt, jehož hlavními silnými stránkami jsou jeho originalita, distribuční a marketingová 

strategie tuto originalitu přesně vystihující i pečlivě připravená žádost. Všechny tyto aspekty jsou popsány 

níže v jednotlivých bodech EA. 

 

Mezi slabé stránky projektu patří neadekvátní odhad celkového počtu diváků v rámci tuzemské distribuce – 

není totiž pravděpodobné, že takto specifický projekt přiláká do kin a ne-kin v rámci site-specific projekcí 

5000 diváků. Daleko pravděpodobnější výhled návštěvnosti se pohybuje kolem 2000 diváků. Odhad 

návštěvnosti souvisí s poměrně štědře koncipovaným rozpočtem obsahujícím položky, které jsou atraktivní a 

pro definovanou marketingovou kampaň nezbytné (virální videa s tématikou AZ kvízu) – avšak jejích výše 

neodpovídá velikosti filmu a reálnému diváckému potenciálu.  

 

Mým doporučením je tedy tento projekt jednoznačně podpořit (film byl ostatně SFK podpořen i ve fázi 

výroby), ovšem nižší částkou, která bude lépe odpovídat jeho specifičnosti a diváckému potenciálu. Jako 

adekvátní se mi v tomto případě jeví částka kolem 150 000 Kč. 

 

Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu). 

Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části. 

Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení. 

Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny 

otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které 

považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.  

Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům. 

 

Hodnocená kritéria  

 

1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Je nesporné, že Morava, krásná zem III. (a její distribuce) jsou v českém kontextu výjimečným počinem – 

žadatel v Popisu projektu správně uvádí, že podobný film nebyl v České republice v oficiální distribuci 

uveden a že jeho distribuce je vpravdě sisyfovským úkolem. Žadatel ovšem přesně ví, s jakým filmem 

pracuje, dokáže odhadnout jeho přednosti, jeho cílové skupiny a pracovat s nimi. V úzké spolupráci 

s producentem a tvůrci vznikla přesná podoba kampaně postavená na vitálních videích s tématikou AZ 

kvízu. Žadatel dále plánuje pouze 10 klasických projekcí a dále pak 40 site-specific projekcí, pro které chce 

využít svoje kontakty z předešlých filmů a projektů a chystá se obsadit alternativní projekční místa, často 

umístěna v regionech. Film bezesporu přináší do českého prostředí osobité formální postupy a umně 

relativizuje vysoké a nízké, vznešené a exploatační. Spojení snímku s distribuční strategií je logické a 

funkční. Specifická práce s publikem má být naplněna prostřednictvím několikafázové virální kampaně a 

následně prostřednictvím site-specific projekcí odehrávajících se mimo prostory tradičních kin. Morava, 

krásná zem III. je bezesporu specifický filmový projekt, a proto je logické, že jeho distribuce je postavená na 

specifické práci s publikem a specifických projekcích. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Tvůrčí tým je představen odpovídajícím způsobem. Největší prostor je logicky věnován koordinátorovi 

distribuce F. Kršiakovi, který disponuje dlouholetými zkušenostmi z oblastí kina, festivalu, produkce či PR. 

Další členové týmu jsou v prezentaci pouze vyjmenováni, u každého jsou však v kostce uvedeny dosavadní 

zkušenosti a také pozice v rámci předkládaného projektu, což je pro potřeby žádosti dostačující. Složení 

týmu je odpovídající velikosti projektu.  

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Projekt Morava, krásná zem III. je v kontextu současné české kinematografie i tuzemské distribuce 

ojedinělým počinem – jedná se o obsah, který bývá určen především festivalům, respektive jejich půlnočním 

sekcím. Tento „folklórní zombie muzikál“ vychází z exploatační estetiky a mísí ji s experimentálními prvky i 

folklórním vyzněním. Výsledkem je film, který bude pro většinu diváků jen těžce sledovatelný, jemuž se ale 

nedá upřít koherence a zřetelnost autorské výpovědi. V čistotě autorského záměru a jeho úspěšnému 

přenesení na plátno je tento film upřímnější a autentičtější než řada dalších českých projektů. Film tak lze 

označit za přínosný pro současnou českou kinematografii, byť velmi specifickým, až bizarním způsobem. 

Případnou podporu lze vnímat jako odůvodněnou, ovšem v nižší výši, než je definována žadatelem. Obsah 

projektu naplňuje kritéria a cíle výzvy.    

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Formální stránka žádosti je v pořádku, žádost obsahuje všechny náležitosti a přílohy, díky kterým ji lze 

správně posoudit. V žádosti se neobjevují rozpory ani protichůdné informace.  

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní a velmi vhodně doplněný komentářem k rozpočtu v rámci Popisu projektu. 

Komentář k rozpočtu je detailní a přesně explikuje dané položky, rozkládá je a zdůvodňuje jejich výši. 

Děje se tak hned u úvodní, na první pohled neúměrně vysoké, položky rozpočtu týkající se traileru – 

v Komentáři je zdůvodněno, že se jedná celou audiovizuální spotovou kampaň a dále jsou v něm 

vypsány jednotlivé podpoložky. Žádná položka rozpočtu není vyloženě nepřiměřená, otázka je výše 

rozpočtu jako celku vzhledem k velikosti a experimentální poloze filmu. Některé prvky kampaně filmu jsou 

totiž inovativní, ale zároveň velmi nákladné (AZ kvíz kampaň za téměř 80 000 Kč). Finanční plán je 

realistický za předpokladu plné podpory ze strany SFK – pokud bude projektu přiznána v plné výši, zbývá 

jen položka 50 000 Kč v Hithit kampani (kterou je reálné vybrat) a nižší částka vlastního vkladu žadatele. 

Vzhledem k povaze projektu je však výše požadované podpory příliš vysoká – jedná se o žádanou 

částku jako pro projekty s větší společenskou závažností a s daleko větším diváckým potenciálem. Podíl 

dotace SFK ve výši 80% z celkového rozpočtu projektu je také příliš vysoký a představuje defacto 

jednozdrojové financování.  

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Popis projektu je zpracován pečlivě a zároveň s velkou dávkou autorského vkladu. Je zřejmé, že se jedná o 

obsah v českých kinech nevídaný, proto žadatelé postupují logicky – snaží se film a jeho autory co 

nejdetailněji představit a zároveň distribuční strategii vhodně oživit o absurdní prvky vycházející z poetiky 

filmu (AZ kvíz apod.). Distribuční strategie je jako celek propracovaná a srozumitelná, představuje 

režiséra, film, strategii uvedení, srovnání s podobnými projekty (Vienna Calling) či pět stupňů virální 

kampaně. Popis virální kampaně je zařazen do distribuční strategie, z logiky věci by se však více hodil do 

Marketingového plánu, který pak obsahuje pouze (velmi pečlivě zpracovaný) popis cílových skupin. 

Pokud však bereme distribuční a marketingovou strategii jako celek, musíme konstatovat, že se jedná o 

komplexní text dobře explikující tento specifický projekt. Časový harmonogram je zvládnutelný a logicky 

postavený.  

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Společnost krutón má v rámci českého distribučního světa výjimečně mnoho zkušeností s alternativní 

distribucí vymykající se tradičnímu distribučnímu úzu. Distribuce filmu Gottland tak byla podpořena 

inovativní marketingovou anti-kampaní, distribuce filmu Okhwan cykloaktivitou diváků, distribuce filmu FC 

Roma zase site-specific projekcemi na fotbalových stadiónech. Žadatel stojí také za řadou vzdělávacích 

projektů i filmovým festivalem Young Film Fest. Pro distribuci tak specifického obsahu, jakým je snímek 

Morava, krásná zem III je společnost krutón ideální platformou.  
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