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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Viva video, video viva 

Evidenční číslo projektu 3306/2019 

Název žadatele Universal Production Partners, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 24.10.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt požaduje na distribuci dokumentárního filmu Viva video, video viva částku 138.000,- Kč z celkového 
rozpočtu nákladů ve výši 320.000,- Kč. Film pojednává o počátcích českého videoartu na pozadí totalitního 
režimu. Film byl podpořen i Státním fondem kinematografie. 
 
PLUS 
+film distribuuje Aerofilms. 
+natočení filmu považuji za velmi záslužné i když mě se moc nelíbil. Tématem filmu je nezmapovaná historie 
českého videoartu. 
+výrobu filmu podpořil Fond. 
+zásadní role Radka Pilaře při formování českého videoartu.  
+film zřejmě zaujme hlavně na některé z mnoha plánovaných site-specific projekcí v galeriích a kulturních 
institucích. 
+koproducentem je Česká televize v které je dohodnuta aktivní mediální podpora 
 
MINUS 
 
 

 

Film to bude mít v distribuci těžké a proto doporučuji ho podpořit. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 
Záslužný film mapující počátky českého videoartu a připomínající, že jedním z čelných tvůrců byl Radek 
Pilař, což je jméno všeobecně známé a je možné na něm i založit reklamu. 

 
Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se o projekt, který zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech, na internetu či v rámci site-specific 
projekcí. Nově přináší informaci o počátcích českého videoartu, v čemž je první a záslužný. 
Spojení daného filmu a zvolené distribuční strategii je vhodné a funkční. 
Projekt naplňuje kulturní, výchovnou a vzdělávací funkci. 
Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

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

Personální zajištění projektu je velmi kvalitní. 

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

− Film je rozhodně přínosný pro českou kinematografii a domnívám se, že bude zajímavé pro zahraniční 
diváky seznámit se s počátky videoartu v jedné ze zemí za železnou oponou. 

− Projekt jednoznačně naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

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

Žádost i přílohy jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují správně posoudit žádost. 

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

− Rozpočet projektu je transparentní a neobsahuje nepřiměřené částky. 
− Vše je zdůvodněno srozumitelně a logicky. 
− 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 propracovaná a vhodně zvolená. 
− Projekt má vhodně zvolené cílové skupiny a vhodně s nimi pracuje. 
− Časový harmonogram je zvládnutelný. 
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Produkční společnost i distributor jsou špičkovými odborníky ve svých oborech. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce film 25km/h 

Evidenční číslo projektu 3309/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocký 

Datum vyhotovení 13.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

Nemecká komédia Markusa Gollera 25km/h rozpráva príbeh dvoch bratov, ktorých opätovne po dlhých 

rokoch spojí smrť otca. Po pohrebe sa rozhodnú absolvovať v detstve naplánovaný trip k Baltickému moru 

na dvoch obstarožných mopedoch. Film je založený na klasickej schéme "best-buddy-road-movie" so 

všetkými možnými klišé, ktoré k nej patria. No v tomto prípade to nemožno použiť ako výčitku, keďže sa 

autorom podarilo nezájsť do zbytočnej trápnosti a nudnosti, ktorú bežne tento žáner so sebou prináša. 

Jediným problémom tak ostáva zbytočná dvojhodinová dĺžka filmu. 

 

Distribútor zakladá svoju distribučnú a marketingovú stratégiu na úspechoch, ktoré film dosiahol na Letní 

filmové škole. Plánuje osloviť výhradne prevádzkovateľov jednosálových kín a filmových klubov, kde by film 

mal dosiahnuť želané výsledky, pretože len tam sa nachádza jeho cieľová skupina. 

 

Mierne problematický sa javí finančný plán, kde distribútor počíta výhradne s podporou Fondu a vlastnú časť 

nákladov deklaruje len ako návratnosť z tržieb distribúcie. 

 

Projekt spĺňa podmienky výzvy, film je určite osviežením "klubovej" distribúcie a zaslúži si finančnú 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) 

Podobných filmov je v našich kinách málo a dá sa predpokladať, že si svojich divákov v jednosálových 

kinách nájde. Distribútor očakáva návštevnosť 4k divákov, čo by malo byť splniteľné. Navyše sa AČFK 

môže odraziť od úspechu filmu, ktorý dosiahol u divákov na Letní filmové škole, či v predpremiérovom 

uvedení na Das Filmfeste koncom minulého mesiaca. 

 

Eventovú premiéru filmu naplánoval distribútor na 9.1. v kine Aero a následne film pôjde do jednosálových 

kín, kino-klubov po celej republike. Takže pôjde o veľmi tradičný spôsob distribúcie a žáner filmu by mohol v 

tomto prípade pomôcť k širšiemu nasadeniu v kinách. 

 

Marketingový plán je skromný a odvíja sa predovšetkým od už spomínaných dvoch akcií, ktoré sa odohrali - 

LFŠ a Das Filmfest. Na základe týchto akcií bude AČFK oslovovať svojho diváka, pričom sa takmer 

výhradne zameria na online kampaň, čo je pri tomto type filmu pochopiteľné rozhodnutie.  

PR plány v predkladanej podobe plne zodpovedajú distribučnej stratégií a napriek tomu, že sa jedná o 

nutné minimum, pri tomto druhu filmu a požadovanej podpore je to bezproblémovo odôvodniteľné. 

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

Realizačný tím predkladateľa projektu má za sebou desiatky distribučných projektov a tým, že sa jadro tímu 

nemení je možné sa spoľahnúť na kontinuitu a dostatočné úspechy na poli distribúcie. 

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

Pri podobných filmoch/projektoch je problematické hľadať badateľný prínos akejkoľvek kinematografii. 

Každopádne tým, že ide o vcelku príjemnú a dobre spracovanú komediálnu road-movie, je možné na tomto 

príklade ukázať, že tradičný európsky žánrový film nevymrel. 25km/h dokazuje, že sa k nemu vždy dá 

pristúpiť inovatívne a že aj určitá daná schéma sa dá využiť na vyrozprávanie vtipného a zaujímavého 

príbehu. A myslím, že to sa z istého hľadiska dá považovať za prínos. A je evidentné aj z hlasovania na 

LFŠ, že to podobne vidia aj miestni diváci. Kvalita je rozhodne postačujúca na odôvodnenie podpory. 

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

Podaná žiadosť je stručná, no prehľadná a obsahuje všetky potrebné informácie na posúdenie projektu. V 

žiadosti sa mierne opakujú niektoré informácie a do budúcnosti by možno pomohla lepšia vnútorná 

štruktúra textu (aj keď texty samotné sú formálne dobre štrukturované). 

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

Predložený rozpočet je priehľadný a všetky položky sú obhájiteľné. Reklamu zameriava distribútor 

predovšetkým do online priestoru, čo je pri tomto filme rozumné rozhodnutie a preto na ňu ide najviac 

peňazí zo všetkých prostriedkov vložených do reklamného priestoru. 

 

Mierne vyššie poplatky oproti štandardu platí distribútor za výrobu DCP a ďalších nosičov/kópií. Inak 

celkový rozpočet sa drží pri zemi a výška požadovanej podpory je bezproblémovo obhájiteľná.  
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Zaujímavé je rozvrhnutie finančného plánu, kde predkladateľ v počiatočných nákladoch počíta len s 

podporou Fondu a vlastný vklad vidí len ako návrat tržieb z distribúcie.  

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

Pri realizácii distribúcie má AČFK obrovskú výhodu v podobe filmových klubov, ktoré sú na distribučnú 

spoločnosť priamo či nepriamo napojené. Tým pádom sa k nim bez problémov dostávajú všetky informácie 

o distribuovaných filmoch a tým, že sa v tomto konkrétnom prípade jedná o príjemnú komédiu, je veľký 

predpoklad, že mnoho prevádzkovateľov film naprogramuje. V ostatných prípadoch sa môže distribútor 

spoliehať na dobré ohlasy z LFŠ a Das Filmfestu (ako už bolo spomínané). Tým pádom nemusím 

investovať veľké finančné prostriedky do reklamy a môže celú marketingovú stratégiu založiť práve na tom. 

A cieľová skupina sa nachádza práve medzi fanúšikmi filmových klubov a artových filmov.  

 

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

Žiadateľ AČFK vykonáva na území ČR záslužnú prácu v oblasti distribúcie náročných titulov. Asociácia má 

svojich stálych členov a tým pádom aj pravidelných odberateľov svojich filmov. Nedostatočná návštevnosť 

filmových klubov je skôr spôsobená zmenou chovania diváka a náročnosťou oslovenia dnešného napr. 

mladého diváka filmami z ich katalógu. Každopádne kredit má AČFK dobrý a tento titul by jej distribučne 

mohol vyjsť lepšie ako plánuje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu 25 km/h 

Evidenční číslo projektu 3309/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 8.11.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film německého režisére Markuse Gollera 24 km/h, v kterém prolíná komediální žánr 
jak s dramatickými prvky, tak i s prvky romantiky, si v kinech najde svého diváka. 
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, v žádné položce není kalkulováno s přehnanou sumou. 
V komentáři k rozpočtu je nepřesnost. Finanční plán vychází z podpory SFK 
a vlastních prostředků žadatele. 
 
Harmonogram realizace projektu je reálny. Podpora filmu a celková strategie 
realizace projektu je na dobré úrovni. Žadatel má zkušenosti z realizace distribuce 
jiných filmů. 
 
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy č.2020-3-1-2 v dotačním okruhu distribuce filmu. 
 
 
 
 

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) 

Německý filmař Markus Goller je zkušený režisér komedii, v kterých prolíná 
komediální žánr jak s dramatickými prvky, tak i s prvky romantiky. Jeho hrdinové 
pocházejí z nestandartních rodin, trpí odloučením nebo odcizením a řeší někdy víc 
a někdy míň s humorem narušené mezilidské vztahy. Na jeho předchozí tvorbu 
navazuje i jeho nejnovější road-movie 25 km/h.  Film vypráví příběh dvou bratrů, 
který po dlouhé době odloučení se setkají na pohřbu svého otce. Usedlý Georg 
a světák Christian, na bizarní cestě kolem Německa na mopedech, hledají k sobě 
cestu až dospějí k zdárnému konci, ve kterém pochopí, co je jejich životní štěstí. 
Vcelku lze konstatovat, že jde o pohodový film, plný klišé (stresový život podnikatele, 
chlapácká bitva, drogy, nepřiznaný syn, neustále bratrské konfrontace a podobně), 
komických prvků, ale i vzpomínek a melancholie. Cílené zkrácení minutáže filmu by 
rozhodně pomohlo k zachování rytmu filmu, bez zbytečně dlouhých záběrů například 
fotbalu, stolního tenisu, návštěvy happeningu a podobně. Do distribuce byl film 
vybrán na základě diváckého hlasování na LFŠ, takže je předpoklad, že se bude líbit 
i dalším návštěvníkům kin. V žádném případě se nevymyká současnému trendu 
německých filmů, které máme možnost v poslední době vidět v kinech nebo 
v televizi. Tvrzení předkladatele žádosti, že „v současné distribuční nabídce artových 
distributorů přeplněných tíživými dramaty se jednoznačně jedná o oživující prvek“ je 
nadmíru diskutabilní.   
 

 

 

 

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

Tvůrčí tým podobné distribuční 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 ve své krajině původu patřil mezi divácky úspěšný film, z hlediska evropské 
kinematografie neznamená žádný významný přínos. Z hlediska české kinematografie 
film představuje evropský doplněk současné nabídky filmů v kinech a určitě si svoje 
místo ve filmové distribuci najde. Lze polemizovat, jestli má být prioritně určen pro 
artkina a kluby, nebo ho lze využít ve větší míře pro uvádění v běžných diváckých 
kinech. Projekt je v souladu s Výzvou 2020-3-1-2 Distribuce filmů zejména s cílem 
podpory zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost Asociace českých filmových klubů, z. s. o podporu distribuce německého 
filmu 24 km/h 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, komentář k rozpočtu, prezentaci žadatele, 
životopisy realizačního týmu, harmonogram realizace projektu a distribuční smlouvu 
se společnosti Beta Cinema. 
 

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.  
Mírné navýšení rozpočtu vychází z účasti tvořivé delegace na premiére. Rozpočet 
kalkuluje s celkovými náklady 326 600 Kč. Vytknout lze nepřesnost – zatím co 
komentář k rozpočtu uvádí v položce 02-01 -práva k filmu v hodnotě 5000 eur, 
v samotném rozpočte je tato položka nulová. Finanční plán vychází ze dvou 
finančních zdrojů – vlastní zdroje žadatele ve formě budoucích tržeb z distribuce 
filmu, které jsou odhadovány do výše 176 600 Kč a požadovaná dotace z Fondu 
kinematografie 150 000 Kč. V případě udělení dotace by veřejná podpora 
představovala 45 % z celkového rozpočtu. Žádost je v limitu stanoveného v rámci 
Výzvy 2020-3-1-2.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 distribuce je připravena na dobré úrovni. Je na 
zvážení ještě širší zaměření podpory uvádění filmu v běžných kinech, kde podle 
charakteru filmu můžou být dosaženy nadějné výsledky. Stanovený harmonogram je 
splnitelný. 
 

 

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

Asociace českých filmových klubů má dostatek zkušeností s distribucí filmů, aby  
projekt úspěšné realizovala. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu SRDCOVÁ KRÁLOVNA 

Evidenční číslo projektu 3310/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 30.10.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dánský film Srdcová královna přináší kontroverzní téma: sexuální vztah starší ženy a mladého chlapce. 
Chvilková aférka způsobí rodinný rozvrat a má tragické následky. Film až nemilosrdně zblízka a podrobně 
zkoumá průběh celého vztahu. Jedná se o náročné dílo, které ocení především poučený divák. Odvážné 
zpracování a atraktivní téma dokáže zaujmout ale i širší publikum. Svědčí o tom i fakt, že film získal divácké 
ceny na festivalech v Sundance i v Göteborgu. Snímek je výrazným představitelem současné severské 
kinematografie, která významně obohacuje evropský film, a to tematicky i formálně. Jeho uvedení v české 
distribuci rozhodně obohatí stávající nabídku. Zároveň může být film inspirací především pro nastupující 
generaci českých filmařů. Žadatelem je jeden z nejúspěšnějších domácích distributorů artových filmů, který 
operuje také na Slovensku a díky svým televizím i v širším evropském regionu. S distribucí podobných filmů 
má bohaté zkušenosti. O ty se opírá i realizační strategie, která je postavená na úspěšných modelech 
z předešlých let. S prvním uvedením filmu se počítá v rámci festivalu severských filmů SCANDI, který 
žadatel už několik let sám organizuje. U této příležitosti je zamýšleno také pozvání režisérky. Cílové skupiny 
jsou dobře definovány, marketingové kampaně hodně využívají sociální sítě. Vzhledem k tématu je vhodně 
zvolená spolupráce s časopisem Psychologie dnes nebo se sdružením Girls In Film, která se osvědčila už i 
u předešlého titulu Narušitel systému. Rozpočet je standardní a adekvátní k projektu.  
  
 
 
 

 

 
 

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) 

 
Dánský film Srdcová královna přináší kontroverzní a často tabuizované téma – sexuální vztah starší vdané 
ženy a mladého chlapce, kterému ještě není osmnáct let. Navíc se jedná o manželova syna z jeho 
předešlého vztahu. Chvilková aférka má nedozírné následky, otřese celou rodinou a končí tragicky. Film až 
nemilosrdně podrobně zkoumá celý vývoj nečekaného a nerovného vztahu a soustřeďuje se především na 
hlavní hrdinku, skvěle ztvárněnou vynikající dánskou herečkou Trine Dyrholmovou. Nevyhýbá se otevřeným 
sexuálním scénám a dostává se hlavním postavám hluboko pod kůži. Jedná se o kvalitní, náročné dílo, 
které ocení především zkušený a poučený divák. Žadatel si je toho vědomý a chce ho uvést ve velmi 
vhodném kontextu přehlídky severských filmů SCANDI. Snímek se má stát jakousi „vlajkovou lodí“ celého 
festivalu, cíleného na fanoušky skandinávské kinematografie. Odvážné zpracování a atraktivní téma dokáže 
zaujmout ale i širší diváckou obec. Svědčí o tom i fakt, že film získal divácké ceny na festivalu v Sundance 
2019 i na festivalu v Göteborgu 2019. Zároveň je dánským kandidátem na cenu Americké filmové 
akademie. 
 
 

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

Tým je dostatečný a tvoří ho osvědčení profesionálové s dlouholetou praxí v oboru. Není důvod, aby projekt 
nebyl úspěšně zrealizován.   
 

 

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

 

Snímek je velmi kvalitním a výrazným představitelem současné severské kinematografie, která zrcadlí a dá 
se říct, že často dokonce i určuje moderní trendy současného evropského filmu a významně ho obohacuje 
jak v oblasti témat, tak i jejich zpracování. Uvedení snímku v české distribuci rozhodně obohatí stávající 
nabídku. Zároveň může být film inspirací především pro nastupující generaci českých filmařů – reprezentuje 
totiž směr, kterému se domácí kinematografie zatím spíš vyhýbá. Jeho přínos spočívá jak v odvážné 
tematické, tak formální stránce: ani v jedné z nich se snímek nepodbízí divákovi, ale posouvá hranice 
moderní evropské kinematografie.  
 

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

 

Žádost prozrazuje bohaté zkušenosti žadatele, je konkrétní a věcná, neobsahuje žádné rozpory a umožňuje 
projekt správně posoudit. Není pouze jasné, jestli za premiéru filmu bude považováno už jeho uvedení na 
festivalu SCANDI. Festival je totiž plánován od 9. do 12.I. 2020, zatímco v harmonogramu je uvedena 
premiéra 16.I.2020.  
 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je standardní a adekvátní k projektu. Náklady jsou vyčísleny na 428 825 Kč, přičemž finanční 
strategie je postavena pouze na 2 zdrojích: 150 000 Kč (35%) by měla být podpora SFK, zbylých 278 825 
Kč je finanční vklad žadatele. V souvislosti s rozpočtem a financováním vyvstává jedna otázka: ve smlouvě 
o nákupu práv od world sales agenta se jedná o 2 teritoria, ČR a SR. MG je vyčíslena na 5000 eur. Žadatel 
v rozpočtu uvádí náklady na získání práv ve výši 95 625 Kč (cca 3 800 eur). Znamená to, že zbylá částka 
se týká uvedení v SR? Žadatel by mohl možná specifikovat, jak dělení a finanční strategie v případě 
distribuce ve 2 zemích probíhá.    
 

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

 
Realizační strategie se opírá o bohaté zkušenosti žadatele. Je postavená na úspěšných modelech 
z předešlých let. S prvním uvedením filmu se počítá v rámci festivalu severských filmů SCANDI, který 
žadatel už několik let sám organizuje. U této příležitosti je zamýšleno také pozvání režisérky. Cílové skupiny 
jsou dobře definovány, marketingové kampaně hodně počítají s propagací na sociálních sítích, přičemž 
žadatel pracuje s adresářem svých příznivců. Propagace je namířená také na skandinávských ex-pats. 
Originální nápady představuje pohoštění dánskou gastronomií v rámci festivalu SCANDI, vzhledem 
k tématu je vhodně zvolená spolupráce s časopisem Psychologie dnes nebo se sdružením Girls In Film, 
která se osvědčila už i u předešlého titulu Narušitel systému. Časový harmonogram je zvládnutelný. 
 

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

Žadatelem je jeden z nejúspěšnějších distributorů artových filmů, který operuje také na Slovensku a díky 
svým televizím i v širším evropském regionu. S distribucí podobných filmů má bohaté zkušenosti, klíčem 
k jejich úspěchu je uvedení na menších festivalových akcích, které sám organizuje, spolupracuje ale také i 
s významnějšími českými festivaly.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu SRDCOVÁ  KRÁLOVNA 

Evidenční číslo projektu 3310/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 11. 11. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dánsko-švédský(?) film Srdcová královna je skvělým rodinným 
dramatem, které má – především díky výkonu Trine Dyrholm v roli 
Anny – hloubku antické tragédie. S mimořádnou otevřeností, 
balancující v erotických scénách až na hraně, vypovídá příběh 
zralé ženy, jež ve své profesi s nadhledem řeší sexuální 
problémy svých klientů-adolescentů. V osobním životě sama 
naváže bezhlavý vztah s Gustavem, nevlastním dospívajícím synem 
a ten nemůže mít happy end. Když si Anna uvědomí, že by mohla 
ztratit úplně všechno – práci, manžela i své dvě dcerky  (o  
sestru, s níž si byla velmi blízká, tím již přišla), rozhodne 
se pro surovou lež. Obhajuje ji obratně a věrohodně s pomocí 
nejednou  vyslovených profesních frází, až zjistí, že její 

život se už nikdy nemůže vrátit do někdejších, pohodlně 
vyjetých kolejí.  
 
Srdcová královna je pozoruhodnou variací na téma pokusu zralé 
ženy zastavit čas v náručí mladého partnera. Na doslova 
mrazivém aktuálním vyznění ji dodává ono profesní zázemí hlavní 
hrdinky, které lze tak snadno zneužít. 
 
Žadatel uvádí, že film režisérky May el-Toukhy (podílela se i 
na scénáři) patří k tomu nejlepšímu v současné dánské 
kinematografii (osobně bych to rozšířila na celou Evropu), 
získal Cenu diváků na domácím festivalu v Göteborgu i ve 
festivalové soutěži Sundance´19 a bude se zanedlouho v dánských 
barvách ucházet o Oskara v kategorii zahraničních (tedy 
neanglicky mluvených) filmů. 
 

Mj. i proto nepochybuji, že Srdcová královna  rozhodně naplňuje 
záměr výzvy 2020-3-1-2 a doporučuji žádosti vyhovět. 
     
                                                                                                                                  

 

Udělení podpory Doporučuji /) 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Srdcová královna je zralé filmové dílo, jehož prostřednictvím 
se našim divákům představuje režisérka s exotickým a 
neevropským jménem May el-Toukhy. (Její profil zatím chybí i na 
IMDb). Natočila film, který je strhující reflexí omylu, jemuž 
může podlehnout i racionální, relativně spokojená a zabezpečená 
žena ve chvíli, kdy se objeví první vrásky. 
May el-Thouky nekomentuje kroky své hrdinky a je úsporná i 
v dialozích. Dává divákovi prostor identifikovat se s danou 
situaci a soudit ji měřítkem vlastních zkušeností. 
A tak lze i tentokrát vzdát hold společnosti Film Europe s.r.o. 
za film, který je rozhodně obohacením programu našich artových 
kin, přispívá k poznávání tvůrčích sil jednotlivých národních  
kinematografií Evropy a mohl by sloužit jako příklad našim 

filmařům, kteří ve snaze neztratit přízeň majoritních diváků by 
raději vsadili na oddechové, komediální či pohádkové téma.    
 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Vážím si aktivit společnosti Film Europe s.r.o., ale trochu mě 
mrzí, že distribuční strategie k filmům, pro jejichž 
distribuci žádají Fond kinematografie o podporu, mají místy 
jen obecné vyznění. 
U Srdcové královny se dozvíme, že bude „páteřním titulem 
SCANDI 2020…,která proběhne v několika českých a moravských 

kinech“. Chtěla bych znát konkrétně v kolika, jednosálová kina 
musí ještě stále programovat s předstihem. Zajímalo by mne, 
zda se jejich počet oproti loňskému roku zvýšil, nebo jich 
ubývá. To jsou důležité údaje i pro členy Rady, aby žádost 
mohli odpovědně posoudit.  
Upřesnění by si žádaly i zmínky o „nasazení do klíčových kin, 
s nimiž Film Europe spolupracuje“ i „těch, která mají s Film 
Europe kompatibilní dramaturgický profil“. 
Zajímalo by mne rovněž, proč se SCANDI 2020 bude konat již 
v lednu (9. – 12.) s minimálním odstupem od Severského 
filmového podzimu, který právě začíná a v čem jsou cíle obou 
akcí rozdílné.  
Na druhé straně je třeba ocenit každou snahu distributorů, 
nabídnout publiku obsahovou i formální kvalitu, která by 
konzumentům komerce nabídla cestu do tábora cinefilů. To není 

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

Složení realizačního týmu společnosti Film Europe zůstává 
stejné (viz. mé posudky Narušitel systému a Synonyma) ale 
v nejnovějším, tedy zářijovém Market Share si společnost 
polepšila. Z desátého místa se posunula na deváté. Kéž by to 
signalizovalo nárůst zájmu o artové filmy. 
 
 

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

Film jakým je Srdcová královna nabízí pohled na společnost 

dané kinematografie a v tomto konkrétním případě se dotýká i 
sociální politiky a práce s dětmi či adolescenty z  
problémových rodin.(Zajímavá v tomto smyslu je scéna, kdy 
klientka Sára přichází poděkovat Anně za to, že ji umístila 
do nové rodiny, kde alkohol nekomplikuje vztahy. V naší 
praxi neuvěřitelně bleskové řešení případu ). 
 
Být aktivním členem EU chápu i jako snahu poznávat 
jednotlivé členské země třeba iprostřednictvím jejich filmů. 
 
Cíle Výzvy jsou rozhodně naplněny.  
 
 

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

Předložená žádostapolečností Euro Film s.r.o. je přehledná a 
srozumitelná. 

 

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

Rozpočet je transparentní a jeho výše má minimální hladinu 
v tomto konkrétním případě 428.825,- Kč. Minimalistický je i 
požadavek na příspěvek od Fondu kinematografie. 
 

 

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

Jak jsem již uvedla, realizační strategie, která přesně 
definuje komerční potenciál filmu i jeho cílové skupiny se 
soustředí především k premiérovému uvedení filmu v rámci 

přehlídky SCANDI 2020.  
 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Distribuční aktivity společnosti Film Europe považuji za 

mimořádně cenné a přínosné. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Cesta za živou vodou 

Evidenční číslo projektu 3311/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 2. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Cinemart a.s. žádá o podporu distribuce norské filmové pohádky Cesta za živou 

vodou, která se částečně natáčela v ČR, s českou servisní produkční společností. 

 

Cesta za živou vodou více připomíná tradiční české filmové pohádky než moderní fantasy. Volně navazuje 

na předchozí snímek stejného režiséra, Cesta za králem trollů, která byla v české distribuci poměrně 

úspěšná. Na zdejší pohádkové zvyklosti jsou oba filmy trochu drsnější a strašidelnější, ale jinak se 

nevymykají ze zaběhlého formátu, ani po dějové, ani obrazové stránce.  

 

Zejména díky dobré zkušenosti s předchozím filmem, a vzhledem k některým rozpoznatelným českým 

lokacím se dá předpokládat podobný úspěch, jako u Cesty za králem trollů – distributor odhaduje přibližně 

stejnou návštěvnost. Zájem diváků a úspěšnost filmu by měl podpořit i český dabing s populárními českými 

herci, které chce žadatel využívat při propagaci filmu, zejména na sociálních sítích.  

 

Projekt rozšiřuje nabídku distribučních titulů o evropskou (a přitom ne-českou) pohádku, která se v našich 

kinech moc často nenajde, a podporuje také rozvoj filmového turismu v ČR. 

 

Primární cílovou skupinou jsou děti od 7 do 12 let a jejich rodiče a prarodiče a propagace se kromě online 

médií správně zaměřuje i na rodinný a klasičtější typ médií, televizní magazíny a dětské tituly. Žadatel 

nezapomíná na fanoušky fantasy a propagaci filmu prostřednictvím jejich speciálních webů. 

 

Projekt naplňuje cíle výzvy a je připraven k realizaci. Rozpočet je přiměřený typu filmu a finanční plán je 

vzhledem k předchozí zkušenosti realistický.  

 

 

 

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) 

Tato pohádka je podobná, ale přece tak trochu jiná než české pohádky, na které jsou české děti zvyklé. Na 

druhé straně je „domáčtější“ než velké americké fantasy tituly, filmové triky v něm působí přirozeně a spíše 

pohádkově než sofistikovaně a vysoce technologicky. Jak se ukázalo z Cesty za králem trollů, je české 

dětské publikum schopné přijmout i trochu drsnější a strašidelnější přístup, než je běžný v našich 

pohádkách pro mladší cílovou skupinu. Pro české dětské publikum může cize působit „národnostní napětí“ 

mezi skandinávskými zeměmi, které je ve filmu ironicky a vtipně zobrazeno, ale tento cizí aspekt může mít 

naopak i vzdělávací efekt a částečně ho lze jistě vyřešit lokalizací a dabingem. 

 

Myslím, že je dobré dětem ukázat, že v jiných evropských zemích je pohádková „realita“ a lidské hodnoty 

podobné jako u nás, a zároveň představit některé kulturní rozdíly, zejména ze zemí, které od nás nejsou 

moc vzdálené, ale přece můžou být pro dětské publikum nové a neznámé.  

 

Je logické a správné navázat na distribuční a marketingovou strategii a zkušenost z předchozího filmu 

stejného režiséra, který je Cestě za živou vodou v mnohém podobný. 

 

 

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

V realizačním týmu jsou zkušení a uznávaní profesionálové, jak v oblasti distribuce, tak marketingu. 

 

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

Film je přínosný hlavně v tom, že dokazuje, že evropská (a přitom mimo-česká) pohádka dokáže 

zaujmout dětské publikum u nás a přiměřeně konkurovat velkým americkým fantasy titulům, a že má 

smysl tyto filmy točit. Sdílení podobných lidských hodnot – odvahy, čestnosti a například i skromnosti – 

poukazuje na společné evropské duchovní zázemí a spolupatřičnost, a zároveň učí děti vnímat a přijímat 

určitou jinost, jako něco přirozeného, co je naopak může obohatit. Pohádka má rozhodně i vzdělávací 

potenciál.  

 

Pozitivní je také, že tvůrci hodně využívali lokace a služby v ČR a film tak může sloužit i jako propagace a 

inspirace pro natáčení u nás pro jiné evropské produkce. 

 

 

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) 
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Náklady projektu jsou standardní – spojené s distribucí, získáním práv a propagací tohoto typu filmu a 

jsou dostatečně vysvětleny. Větší částku představují náklady na dabing, jehož kvalita je v tomto případě 

jedním z klíčových aspektů úspěchu filmu.  

 

Finanční plán je realistický, výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu zcela 

obhajitelný. 

 

Harmonogram projektu je zvládnutelný. 

 

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

 

Distribuční a marketingová strategie vychází ze zkušenosti s podobnými tituly a je vhodně zvolená pro 

daný typ projektu. Správně využívá potenciál filmu a uvádí film jak v multiplexech, tak v jednosálových 

kinech po celé republice. Díky spolupráci se Skandinávským domem se film dostane i k milovníkům 

severské kinematografie, v rámci speciálních přehlídek a festivalů.   

 

Výběr médií počítá jak s fanoušky fantasy, tak s méně technologicky zdatnou cílovou skupinou prarodičů 

a mladších dětí a obsahuje i tradičnější tištěné tituly, včetně TV magazínů.  

 

Jediné, co jsem v žádosti nepochopila je, proč je novinářská projekce až 2 měsíce po distribuční 

premiéře. 

 

 

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

Cinemart a.s. je jednou z největších a nejdůležitějších distribučních společností v ČR, dlouhodobě se 

věnuje i distribuci současného evropského filmu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Odložený případ Hammarskjöld 

Evidenční číslo projektu 3312/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 29. 11. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká kinodistribuce a VOD distribuce dánsko-norsko-švédsko-belgického dokumentu, který 

vychází ze skutečného případu nevyjasněné smrti generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda, k níž 

došlo při leteckém neštěstí v roce 1961 v Zambii. Dílo dánského filmaře Madse Brüggera osobitě propojuje 

investigativní dokument se špionážní detektivkou, provokací a mystifikací, přičemž kombinuje dobové 

archivy, současné rozhovory a animované sekvence. Film má sofistikovaný koncept se společensky 

závažným tématem skutečných a falešných pravd na pozadí studené války a problematické dekolonizace 

Afriky. Otázkou je, zda si film najde diváky: film totiž není divácky moc přitažlivý, téma je poněkud vzdálené, 

délka přes dvě hodiny až nepřiměřená, sledování celkově vyžaduje, aby divák zapojil hodně vůle.  

 

Volbu titulu, speciálně pak pro kinodistribuci, považuji za riskantní, což není výhrada, spíše to zaslouží 

uznání, každopádně bych ale uvítal řádné dramaturgické zdůvodnění, to v žádosti citelně schází. Jinak je 

distribuční strategie promyšlená a odpovědná: staví na specifických a inovativních postupech, které 

vycházejí z poetiky díla a jeho pátrací metody, pracuje s omezeným vzorkem kin, se specializovanými 

platformami (DAFilms ad.) a se specifickými cílovými skupinami. Důležitou součástí strategie je spolupráce 

s festivalem Jeden svět a s přehlídkou severských filmů Scandi, kde bude film eventově uveden v první 

etapě se zacílením na komunitu znalců a fanoušků severské kinematografie. Poté následují kina a VOD. 

Distribuci provází promyšlená kampaň zacílená zejména na sociální sítě a využívající právě pátrací a 

„konspirační“ dobové poetiky filmu. Celkově se předpokládá 75 projekcí ve 20 kinech s návštěvností 1,5 tis. 

diváků, další 3 tis. diváků by měla přilákat VOD distribuce. Domnívám se, že uvedené odhady jsou na 

hranici možného.  

 

Rozpočet ve výši 284 tis. odpovídá malému filmu, požadavek na podporu 120 tis. je přiměřený a oprávněný. 

Finanční plán je vícezdrojový, krom Fondu obsahuje také relevantní podporu ze strany evropských institucí a 

vlastní zdroje žadatele (37%), tyto finanční zdroje ale nejsou doloženy a není specifikována forma a stav 

jejich zajištění. Finanční plán v tomto ohledu stojí na vodě a představuje rizikový faktor projektu. 

 

S výhradou k finančnímu plánu považuji projekt za hodnotný a přínosný, svými parametry jedinečný.  

 

 

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) 

Projekt obohacuje distribuční nabídku o společensky angažované dílo s osobitým konceptem a důležitým 

tématem. 

Distribuční strategie je funkční a inovativní, zahrnuje specifickou marketingovou kampaň a specifickou práci 

s cílovým publikem. 

Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

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

Personální zajištění projektu je kvalitní a kompetentní, lze předpokládat úspěšnou realizaci projektu. 

 

 

 

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

Film je v českém i evropském kontextu přínosný a jedinečný spojením originální podvratné estetiky s 

globálním tématem. 

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

V žádosti schází komentáře k rozpočtu a finančnímu plánu, zajištěné zdroje nejsou specifikovány a 

doloženy. Prezentace žadatele je několik let stará (poslední údaje jsou z roku 2017, o němž se tu píše 

v budoucím čase).  

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

Schází komentáře k rozpočtu a finančnímu plánu, zajištěné zdroje nejsou specifikovány a doloženy. 

Požadovaná podpora je přiměřená a oprávněná. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je propracovaná a invenční, šitá na míru danému typu filmu a cílovému publiku. 

 

 

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

Žadatel je v dané oblasti zkušený a skýtá záruku úspěšné realizace. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Odložený případ Hammarskjöld 

Evidenční číslo projektu 3312/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 23.11.2019 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Dokument Odložený případ Hammarskjöld atraktivním a provokativním způsobem pracuje s formátem 
investigativního dokumentu, převrací jej, relativizuje a chvílemi si z něj téměř tropí šašky. Přesto nebo i díky 
tomu silně otevírá mnoho otázek obecných i konkrétnějších, ať jich na téma manipulace s fakty, střetu 
konspiračních teorií s utajovanými skutečnostmi až po ne vždy šťastnou úlohu tzv. západní civilizace 
v novodobých dějinách afrických zemí. Jeho uvedení do české distribuce je určitě inspirativním obohacením 
a podporu doporučuji.  

 
 
 

Udělení podpory Doporučuji 
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Podrobná analýza žádosti o podporu 
 

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

Dokument Odložený případ Hammarskjöld velmi specifickým způsobem vypráví i vymýšlí příběh o smrti 
generálního tajemníka OSN v roce 1961 a originálně otevírá již pozapomenutou událost. Film a režisér 
v úloze jeho vypravěče a průvodce vyšetřováním je ve svém vyprávění nezřídka vědomě nespolehlivý, 
tápající, často satirický, provokativní, občas až komický a přesto či díky tomu ve svém celku je výsledný film 
velmi znepokojivý. Mads Brügger sleduje a hledá fakta, ale po chvíli se začne pohybovat v koktejlu reálných 
událostí a skutečností, spoluvytváří různé mystifikace, nejisté teorie i téměř cimrmanovské slepé uličky. 
Postupně se blíží a odkrývají informace o spiknutích mezinárodního rozsahu, ale není jisté, zda a do jaké 
míry jsou nově objevené a zda vůbec jsou důvěryhodné. Vše vrcholí nalezením klíčové výpovědi, ale ani u 
ní si nikdo nemůže být jist mírou její pravdivosti. Tato hra se směsí skutečností, nejistot, domněnek a 
mystifikací je zneklidňující hrou na dokument. Podobný typ provokativního a „nespolehlivého“ dokumentu se 
v české distribuci často neobjevuje a má potenciál v české distribuci zaujmout a najít si své publikum.  
Distribuční strategie je pro hledání těchto diváků racionálně a uměřeně nastavená, předpokládá souběh 
cílené a limitované kinodistribuce a VOD s předchozím uvedením na přehlídce severských filmů. Případná 
účast režiséra na slavnostní premiéře má potenciál film podpořit v médiích i oslovit členy cílových skupin. 

 

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

Tým realizující distribuci filmu 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) 

S dokumentem Odložený případ Hammarskjöld přichází do tuzemských kin film, který tento žánr pojímá 
nezvyklou a velmi provokativní formou. Film získal značný počet ocenění na předních festivalech a může 
být pro české tvůrce i fanoušky žánru objevným i inspirativním. Tento film provokuje nejen směrem 
k hledání faktů v případě smrti Hammarskjölda, ale obecně i k aktuální otázce relativizace pravdy a reality, 
vytváření fikce či lži. A to ve filmech, v médiích, společnosti a nakonec i osobní komunikaci. 

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

Předložená žádost obsahuje všechny hlavní údaje, které jsou potřebné k posouzení, jsou přehledně 
strukturované a srozumitelné.  

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

Předložený rozpočet je transparentní, jednotlivé položky a jejich náklad jsou vyčísleny realisticky, odpovídají 
rozsahu a cílům plánované distribuce a marketingu pro tento typ filmu. Bohužel u většiny položek chybí 
komentáře a bližší specifikaci by zasloužila především položka 06-03 Produkce (čeho?). 

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

Distribuční a marketingová strategie je poměrně propracovaná, využívá charakteru a vizuálu filmu s nímž si 
pohrává podobným způsobem, jakým si film pohrává s divákem. Logicky se zaměřuje na sociální sítě, kde 
jsou podobné hry nejlépe a nejefektivněji proveditelné, ostatně jsou na nich postavené a jejich obsah je 
podobně živen konspiračními teoriemi, neověřenými „pravdami“.  Nasměrování uživatelů na landing page 
pak má potenciál uživatele nasměrovat do kina či na online platformu DAFilms, kde bude film k dispozici. 
Ostatní části kampaně a náklady na ně vynaložené jsou uměřené rozsahu distribuce a cílové skupiny jimi 
budou efektivně osloveny. 

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 DARIA 

Evidenční číslo projektu 3316/2019 

Název žadatele Bontonfilm, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 1.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žánrové filmy nemají v české kinematografii příliš silné postavení. Mezi domácími thrillery je těžké najít titul, 

který by nebyl úmyslnou nebo bezděčnou parodií. Mysteriózní thriller DARIA se od běžné tuzemské produkce 

odlišuje nejen žánrem, ale rovněž vizuálním zpracováním a marketingovou strategií. Tvůrci se inspirovali 

světovým standardem filmů typu „někdo tě sleduje“. Potěší i citace slavné sekáčkové scény z film Základní 

instinkt. Výsledný koktejl je namíchán z prvků krimi, komedie, romantického, ale i psychologického či akčního 

filmu. Důležitými ingrediencemi jsou výrazné a neokoukané, resp. málo okoukané tváře. Bohužel některé 

postavy dostaly ve výsledné podobě filmu tak málo prostoru, že jsou téměř zbytečné. 

 

Pro diváka může být poněkud komplikované se orientovat v několika dějových linkách, rozvětveném scénáři 

či bizarních kulisách. Otevřený konec je v tomto žánru více méně obvyklým standardem, ale DARIA je 

otevřená až příliš. Zmateného diváka by měly uspokojit bonusové materiály, které po načtení QR kódu 

nabídnou možné konce filmu. Po 1 a půl hodině v kině a utracených 130Kč za vstupenku poněkud slabá 

útěcha… 

 

Marketingová kampaň odpovídá žánrovosti filmu. Její součástí mají být např. i guerillové scénky s herci 

v kazajkách s nalepenými kódy. Silnými stránkami filmu by měla být i hudba, vizuál a komiksový nádech. 

 

Distribuční rozpočet filmu ve výši 1,3mil.Kč tvoří především náklady na reklamu (830tis.Kč). Bez účinné 

reklamní kampaně by nebylo možné dosáhnout předpokládané návštěvnosti 30tis. diváků. 

 

Pro režiséra Matěje Pichlera je DARIA filmovým debutem, pro českou kinematografii pak rozšířením filmové 

nabídky o žánrový titul, který posílí pozici českého filmu v distribuční nabídce i programech regionálních 

jednosálových kinech. Tyto důvody mne vedou doporučení požadovanou podporu poskytnout, byť možná 

v mírně omezené výši  

 

 

 

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) 

Kvalitu filmu DARIA je třeba hodnotit v intencích daného žánru. Nečekám, že by titul bořil žebříčky 

návštěvnosti kin, ani že by aspiroval na nějakou prestižní filmovou cenu. V české kinematografii si své místo 

mohou najít i tito poněkud okrajové žánry. 

 

Film má podle mého názoru příliš komplikovanou dějovou linku, která divákovi velice komplikuje orientaci. 

Současně naznačuje mnoho možných variant řešení, ale nepřináší žádné. Škoda, že k materiálům nebyl 

přiložen některý ze zamýšlených bonusových materiálů. Docela by mne zajímalo, jak to celé vlastně bylo… 

 

 

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

Pro režiséra Matěje Pichlera je po několika studentských filmech DARIA celovečerním debutem. Scénárista 

Matěj Miňovský má na svém kontě scénáře ke dvěma, bohužel nepříliš pozitivně hodnoceným filmům 

Řachanda a Prázdniny v Provence 

 

Pod žádostí o podporu jsou za Bontonfilm podepsání pánové Palán a Kantner, jako osoba odpovědná za 

projekt je uvedena Magdaléna Derflová a jako hlavní člen realizačního týmu Ondřej Kulhánek. Kdo z těchto 

osob, či zda někdo jiný stojí za nápaditě připravenou distribuční a marketingovou strategií jsem se z materiálů 

bohužel nedozvěděl. 

 

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

Film rozšiřuje a obohacuje spektrum českých filmových titulů o nepříliš častý žánr psychologického, či 

mysteriózního thrilleru. Jisté šance na úspěch má i v okolních státech (Polsko, Slovensko). Tomu náhrává i 

částečně mezinárodní herecké obsazení. 

 

 

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

Žádost je připravena profesionálně, bez zásadních vad či nedostatků. Distribuční a marketingová strategie je 

zpracována nadstandardně podrobně a nápaditě. Oceňuji prvky SWOT analýzy s otevřeným přiznáním 

slabších stránek filmu. 

 

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

Distribuční rozpočet odpovídá plánovanému rozsahu aktivit i potenciálu filmu. Vysoké náklady na reklamu 

jsou motivovány pochopitelnou snahou zaujmout a do kin přivést diváka lačného po filmovém thrilleru. 

Požadovaná dotace ve výši 600tis.Kč je spolu s vlastním finančním vkladem distributora jediným zdrojem. 

Odhadovaná návštěvnost 30tis.diváků i tržby z kinodistribuce jsou realistické. Při dobře provedené kampani 

by výsledky filmu mohly být i lepší. Hrozí ale i opačná varianta… 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Plánované datum premiéry 30.1.2020 (v popisu projektu chybně uvede rok 2019) je rozumné s ohledem na 

jisté „ochlazení“ po předvánočním přehřátí filmového trhu. Ostatně i atmosféra filmu lépe pasuje k mrazivým 

zimním měsícům. 

Distributor vlastní práva rovněž pro Slovensko. Výnosy z kinodistribuce v zahraničí však neuvádí. 

 

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

Bontonfilm, a.s. je ryze českou distribuční společností, která do kin od roku 1994 přinesla stovky filmových 

titulů. Kromě zahraničních snímků uvádí rovněž české tituly. Z poslední doby např. oceňovaný film Já, Olga 

Hepnarová. 

Bohaté zkušenosti má v oblasti vydávání filmů na DVD či Blu-ray a v posledních letech rovněž ve službách 

VOD. 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Daria 

Evidenční číslo projektu 3316/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 21. 11. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá detailně zpracovanou žádost na českou distribuci filmu Daria. Žádost jako taková obsahuje 

všechny náležitosti a většina předložených dokumentů se svojí kvalitou vymyká průměru distribučních SFK 

žádostí. Mezi nedostatky žádosti patří drobnosti typu ne úplně dostatečného představení realizačního týmu. 

Film Daria je tak podepřen žádostí disponující nespornou kvalitou a projekt je připraven k realizaci.  

 

Problémem celého projektu je však samotný snímek, který je těžko uchopitelný z hlediska žánru, cílových 

skupin i celkového počtu diváků. Jedná se o kriminální drama s mysteriózními prvky pošilhávající po 

zahraničních vzorech, které jako celek ne úplně divácky funguje, a to včetně hereckých výkonů, atmosféry 

filmu či dějových twistů.  

 

Přesto se jedná o obsah, který se v českých kinech neobjevuje a případná podpora může žadateli pomoci 

při realizaci (detailně plánované) marketingové strategie. Proto navrhuji projekt podpořit, ovšem nižší 

částkou, než o kterou žadatel žádá.  

 

 

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 je dále rozepsáno v bodu 3 této EA, Daria je projekt, u kterého se dá tvrdit, že rozšiřuje distribuční 

nabídku v českých kinech, ovšem ne, že ji zkvalitňuje. Dle dodaných materiálů nepočítá žadatel 

s festivalovým uvedením, film bude uváděn čistě v rámci tuzemské distribuce. Jedná se o žánrový mix na 

pomezí detektivky a mysteriózního thrilleru jakých v rámci domácí produkce nevzniká mnoho, a proto je 

nutné dát velký prostor speciálně cílené marketingové kampani. Distribuční strategie je velmi detailně 

zpracovaná a pracuje se všemi základními přednostmi i nedostatky daného filmu. Marketing filmu je 

postaven na speciální transmediální kampani pracující s s mysteriózními elementy, náznaky, tajemstvím, 

vytvářením diváckého očekávání. Takto koncipovaná kampaň souzní s atmosférou i sdělením celého 

filmu. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy. 

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. Kompletní tvůrčí tým včetně obsazení jednotlivých pozic a 

kompetencí není v žádosti podrobně představen. Z dodaných materiálů tak 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) 

Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle výzvy, nicméně v tomto případě se jedná o žánrový film pro spíše 

komerčněji založeného diváka. Daria pracuje s komiksovými (Sin City), krimi či mysteriózními elementy a 

snaží se působit jako cool film pro přemýšlivého diváka, ovšem nedaří se jí úplně ústrojně zkombinovat 

klipovou estetiku a hloubku sdělení. Výsledek zůstává na půl cesty a je důvodné se domnívat, že na půli 

cesty může zůstat i celková návštěvnost – pro teenagery a mladé publikum bude film příliš 

neproniknutelný, pro starší a artové publikum zase příliš plytký. Ostatně slabých stránek celého projektu 

si je vědom i žadatel a detailně je popisuje ve SWOT analýze v rámci Distribuční strategie. Celý projekt 

tak stojí na pomezí nejen z hlediska předloženého rozpočtu, ale i z hlediska celkové kvality filmu. 

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

Žádost je vypracována pečlivě, všechny obsažené texty jsou srozumitelné a neobsahují rozpory ani 

protichůdné informace. Distribuční a marketingová strategie jsou zpracovány nadprůměrným způsobem a 

ostatní povinné formuláře a přílohy obsahují přesně ty informace, které jsou relevantní a důležité pro 

správné posouzení žádosti. Jedinou drobnou výtkou je nedostatečné představení realizačního týmu české 

distribuce filmu, neboť žádost obsahuje pouze životopis ředitele distribuce. 

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

Rozpočet projektu je správně postavený, transparentní a většinou neobsahuje nepřiměřené ani 

neodůvodněné částky. Jediná vyšší položka oproti úzu patří traileru a plakátům, nicméně obě položky jsou 

vysvětleny v komentáři k rozpočtu, a tudíž jsou obě částky akceptovatelné. Žadatel logicky zdůvodňuje výši 

nákladů a vzhledem k tomu, že do rozpočtového formuláře SFK nelze vypisovat detaily, činí tak velmi 

vhodně v rámci přílohy k Popisu projektu, kde jednoduchým, avšak funkčním způsobem vysvětluje základní 

položky. Vzhledem k charakteru filmu je ke zvážení, zda neponížit částku za outdoor a neposílit kampaň 
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v rádiích, která může mít dosah na speciální publikum. Nadsazené se mi zdají být částky za tiskovou 

projekci a pronájem sálu pro premiéru. Ostatní položky jsou adekvátní k cenám v českém distribučním 

prostředí a jejich celkový součet odpovídá predikované návštěvnosti (30 000 diváků). Je ovšem značně 

diskutabilní, zda je tento projekt predikovanou návštěvnost naplnit. Vzhledem k této důvodné obavě (projekt 

má dle mého soudu potenciál oslovit spíše 10 000 – 15 000 diváků) by podpora ze strany SFK měla být 

nižší, místo žádaných 600 000 Kč zhruba 250 000 Kč.       

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

Předložená Distribuční a marketingová strategie filmu je v rámci distribučních žádosti na SFK vysoce 

nadstandartním dokumentem, který na velkém rozsahu celkem 26 stran podrobně osvětluje záměr 

distributora se snímkem Daria. Distribuční strategie se snaží definovat celý projekt, přičemž některé 

informace jsou relevantní ale zároveň některé definice poměrně vágní („celý film je netradiční“, „Daria není 

běžným českým filmem“). Daleko lépe propracovaná je marketingová strategie postavená na ideji 

transmediální kampaně. Dále jsou jasně definovány marketingové cíle, je předložena SWOT analýza, 

prezentovány jsou cílové skupiny (se kterými projekt pracuje vhodným způsobem), klíčové prvky 

komunikace či různorodé komunikační kanály. Předložený časový harmonogram je jasně definovaný a bez 

problémů zvládnutelný.    

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

Bontonfilm je jednou z největších a nejzásadnějších českých distribučních společností, která se na trhu 

pohybuje již od roku 1994 (jako producent ovšem ještě dříve). Portfolio této distribuční společnosti obsahuje 

stovky filmů domácí i zahraniční provenience. Projekt Daria je sice menším filmem, než se kterým je žadatel 

zvyklý pracovat a jeho distribuční zajištění nebude spočívat na multiplexech, ale především na 

jednosálových kinech, přesto je nesporné, že žadatel se o film postará s maximální mírou profesionality.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Bídníci 

Evidenční číslo projektu 3322/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 1.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Filmy z policejního prostředí vždy patřily k tomu nejlepšímu z francouzské kinematografie. Francouzský film 

Bídníci (Les Misérables) na tuto tradici navazuje. Svým názvem i prostředím Montfermeilu se hlásí k odkazu 

Victora Huga, který o jeden a půl století ožívá na převážně přistěhovalci obydleném předměstí Paříže.  

 

Celovečerní prvotina režiséra Ladj Lyho si z letošního festivalu v Cannes odnesla v hlavní soutěži prestižní 

Cenu poroty a byla rovněž nominována jako francouzský vyslanec na Ceny Americké filmové akademie, kde 

má údajně nemalý „oscarový potenciál“. Kromě festivalových ocenění má film Bídnici všechny předpoklady i 

na úspěšnou kinodistribuci. Má šanci zaujmout nejen typické artové diváky, ale i širší publikum. Film viditelně 

nestojí ani na jedné straně barikády a může tak oslovit různé světonázorové proudy. Pro některé diváky může 

být drsným varováním před důsledky migrace, pro jiné klíčem k pochopení komplikovanosti soužití různých 

kultur. To vše v atraktivním až akčně svižném filmovém tempu. Svým působivě otevřeným koncem 

nevystavuje účet mezi dobrem a zlem, ale nechává prostor k zamyšlení.  

 

Film Bídníci byl v České republice v předpremiéře uveden již v říjnu na přehlídce Be2Can. Další festivalové 

uvedení pak absolvoval v listopadu v rámci Festivalu francouzských filmů. Oficiální distribuční premiéra je 

naplánována na 30. ledna 2020. Film by tak eventuálně mohl využít silný „oscarovský doping“, neboť 

nominace na Oscara budou vyhlášeny 13. ledna 2020, vlastní ceny pak 9. února. I bez tohoto úspěchu mají 

Bídnici v českých kinech větší potenciál než v žádosti uváděných 4tis. diváků. 

 

Distribuční rozpočet je přiměřený, nejvyšší položku tvoří náklady na získání práv. Vzhledem k výše 

uvedenému je i tato částka překvapivě nízká. Požadovaná výše dotace je v intencích stanovených Radou 

Fondu pro distribuci zahraničního titulu, proto doporučuji žádosti vyhovět a přiznat celou požadovanou 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) 

Ocenění na prestižních filmových festivalech je dostatečnou garancí kvality filmu Bídníci. I mé subjektivní 

hodnocení dává filmu ty nejvyšší známky. Atraktivní téma, zpracované se zjevnou znalostí problémů i 

komplikovaností správného řešení. Režisér po naznačené, ale naštěstí nevyužité možnosti kýčovitého „lvího“ 

happy endu, nemilosrdně pokračuje v gradaci filmového finále směřujícího k dokonale načasovanému 

otevřenému konci. Co je dobro a co zlo si musí každý divák vyřešit sám… 

Zajímavé konsekvence pak Bídníci nabízejí divákům bydlícím v blízkosti tzv. vyloučených zón v Česku 

(Chánov, Janov apod.) 

 

 

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

Za distribucí filmu Bídníci v České republice stojí realizační tým společnosti Film Europe v čele s Ivanem 

Hroncem. Ten je zárukou úspěšné realizace distribučního projektu. 

 

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

Distribuce filmu Bídníci v České republice umožní tuzemským divákům získat informace nejen o životě na 

pařížských předměstích, ale i komplikovanosti soužití různých kultur a etnik. Nic však není černobílé… 

 

Francouzská kinematografie získala v osobě režiséra Ladj Ly (původem z Mali) zasvěceného pozorovatele i 

vypravěče. 

 

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

Žádost i distribuční projekt jsou relativně stručné, ale zároveň obsahují všechny potřebné informace a údaje. 

Překvapením pro mne je jednoduchost a formální ležérnost přiložených licenčních smluv (Lux Aeterna patrně 

s hodnoceným projektem přímo nesouvisí…). Mezi dobrými obchodními partnery jsou smlouvy patrně jen 

nutnou formalitou. 

 

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

Distribuční rozpočet odpovídá připravovaným distribučním aktivitám. V licenční smlouvě napsaná částka 

12tis. EUR za práva neodpovídá v rozpočtu uvedeným 209,250Kč. Kurz 17,50Kč za 1EUR je z říše snů… 

 Poněkud vyšší náklady na propagaci jdou vstříc vyššímu diváckému potenciálu filmu. Odhadovaných 80 kin, 

která film nasadí, je dle mého názoru příliš skromné číslo. Kromě kin sítě Europe Cinemas a klasických 

artových kin by Bídnici nezapadli ani v kinech s širokým programovým záběrem. Nevylučoval bych, že film 

zařadí i některé menší multiplexy. Odhadovaných 4tis. diváků by tak mohlo být podstatně překonáno. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Uvedení filmů v rámci festivalů (pořádaných žadatelem) a následně v široké distribuci umožňuje důkladné 

vytěžení titulu po divácké i dotační stránce. 

Kinodistribuce po případném oscarovém úspěchu by měla filmu přinést mnohem lepší, než v žádosti 

předpokládané výsledky. 

 

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

Film Europe je optimálním distributorem pro obdobný druh filmů i pro tento konkrétní titul. Společnost má 

bohaté zkušenosti s uváděním artovějšího programu a v tomto případě osvědčila i šťastnou ruku při akvizici. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu  
Distribuce filmu Bídníci  

 

Evidenční číslo projektu 3322/2019 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 8.12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel Film Europe s.r.o. překládá projekt týkající se české distribuce francouzského filmu Bídníci (r. Ladj 

Ly). Jde o standardní popis distribuční strategie, který neobsahuje inovativní přístup, není nijak rozšířen, aby 

mohl odůvodnit nutnost podpory v české distribuci. Jediným argumentem zůstává náročnost filmového díla a 

jeho kontextualizace v našem prostředí.  

 

Domnívám se, že žádost nesplňuje podmínky výzvy, tudíž ji nelze doporučit k podpoře. 

 

 

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) 

Budeme-li se držet obsahu výzvy, bohužel dojdeme k závěru, že předložený projekt 
většinu kritérií nesplňuje, nebo jich dosahuje jen ve velmi omezené míře. Nepřísluší 
zde hodnotit uměleckou kvalitu filmu Bídníci, lze se v tomto bodě bezpochyby 
odvolávat na významné ocenění z festivalu v Cannes. Avšak si stejně dobře můžeme 
klást otázku, proč není obsahem projektu film oceněný na jiném festivalu kategorie A 
dle stupnice FIAPF. Žadatel totiž v příloze B1 na straně 5 operuje oceněními i 
z jiných festivalů, které jsou bohužel ale velmi marginální. Pak lze totiž úspěšně 
všechna ocenění relativizovat – tj. je-li pro mne směrodatné ocenění ze Sarajeva či 
Melbourne a zároveň z Cannes, pak z toho vyplývá, že mezi nimi nevidím rozdíl. 
Pokud je tomu jinak, pak to žadatel nevysvětluje. Naopak tento francouzský film je 
jeden z mnoha této národní produkce, které jsou označovány v odborném tisku jako 
proud sociálního darwinismu (či jinými přívlastky). Jde v podstatě o sociálně-kritické 
filmy mísící postupy hraného a dokumentárního filmu a formálně či syžetově se 
inspirující v klasické literatuře (viz již Abdellatif Kechiche a jeho Voltairova chyba 
z roku 2000 jako jeden z průkopnických filmů). Toto uvádím proto, aby bylo zřejmé, 
že nejde o film, který by přišel s něčím radikálně novým, takže možná omezenou 
distribuční nabídku u nás rozšiřuje, ale těžko to lze považovat za průlomové.  
Jako podstatnější problém celé žádosti spatřuji fakt, že nejde vlastně o nijak výrazně 
propracovaný projekt, který by kromě obvyklého přístupu (uvedení na festivalu 
distributora, uvedení v kinosále distributora, šíření upoutávek na sociálních sítích a 
v médiích) nabízel cokoliv nového.  
Lze souhlasit, že jde o typ filmů, který by si zasloužil nějakou formu automatické 
podpory, ale takový systém bohužel u nás neexistuje. Má-li být podpora udělena 
promyšlenému projektu, kde je vidět, že s filmem se bude pracovat, pak to není tento 
případ.  
Nenašel jsem žádné argumenty, které by vedly ke zjištění, že by projekt mohl 
fungovat dlouhodoběji, aspekt filmově-výchovný je zmíněn pouze okrajově a není 
vůbec rozveden ani v náznaku. Lapidárně řečeno projekt nepředpokládá zvláštní 
práci s publikem.  

 
 

 

 

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

Je obtížné posoudit personální zajištění, protože příloha B3 obsahuje pouze seznam zaměstnanců 

společnosti. Jelikož ve finančním rozpočtu k žádosti je uveden honorář pro kurátora, bylo by vhodné se 

dozvědět, kdo bude tyto úvody zajišťovat? Filmově – výchovný potenciál filmu bude řešit jaká osoba? Na 
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základě předloženého seznamu lze říci, že po organizační a propagační stránce je projekt zajištěn 

dostatečně kvalitně. 

 

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

Uvedení filmu Bídníci nemá přínos pro českou a evropskou kinematografii. Respektive v podobě artové 

distribuce v ČR jde pouze o možnost vidět film oceněný v Cannes. Z hlediska evropského jde o podporu 

francouzské kultury. Obojí je ale zcela logické, protože distributor k filmu přistupuje z praktického 

hlediska jako k jedné z mnoha položek svého katalogu.  

 

 

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

Žádost je napsána stručně a srozumitelně.  

 

 

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

Finanční plán je velkorysý a neobsahuje položky, které by byly neobvyklé. Objevuje se zde jakýsi honorář 

pro úvod kurátora? Což není zcela zřejmé, kdo by to měl být a kurátor je v českém jazyce osoba, která 

se stará o umělecké sbírky a jejich doplňování a zhodnocování. Má-li Film Europe něco takového, bylo 

by jen ku prospěchu žádosti toto zmínit, jinak je výraz kurátor použit špatně. Dále mne zaujala položka 

programování kin, protože podle částky to vypadá, že jedna osoba bude pověřena programováním 

tohoto filmu? Celkově neshledávám, že by rozpočet odpovídal vágnímu vymezení realizační strategie.  

 

 

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

Strategie je součástí přílohy B1 na stranách 5 až 7. Jde o pouhý soupis obvyklých marketingových 

postupů, které jsou běžné využívány. Celá strategie působí jako modelový příklad z učebnice 

marketingu, což je na jedné straně v pořádku, ale jelikož se tak chová většina distributorů, vyvstává 

otázka, proč by měl být podpořen právě film Bídníci? Jinými slovy neshledávám na strategii cokoliv 

originálního, objevného nebo podporujícího potenciál snímku. 

 

 

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

Společnost Film Europe je zaměřena na evropské filmy a především snímky, které byly oceněny na 

festivalech. Její dramaturgická strategie nespočívá v objevování, ale snaží se umožnit českým divákům 

vidět filmy významné díky svým oceněním. Tudíž kredit žadatel je dostačující. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu V síti 

Evidenční číslo projektu 3362/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 18.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 Význam filmu pochopitelně je především celospolečenský, ale současně zvýší prestiž dokumentární tvorby 

a její společenské funkce, podobně jako se to podařilo filmu Šmejdi. Projekt je velmi dobře připravený. O 

mimořádném potenciálu filmu není sporu a plánovaná kampaň tomu odpovídá. Film má potenciál uspět i na 

zahraničních festivalech – jednak se věnuje problému, který je globální, jednak je výborně zpracovaný. Od 

počátku je divákovi představen ohromující rozsah online predátorství, nejprve jakoby mimoděk skrze 

vzpomínky při castingu, poté v reálném čase po vytvoření profilů dívek. Současně má film výraznou 

dramaturgickou strukturu, která mění aktérské perspektivy a strategie v přístupu k predátorům, a je ochotný 

část stopáže věnovat překvapivému odbočení od predátorů k mladíkovi, který nevyužíval chat k vyhledávání 

sexuálních obětí (čímž kromě silného emočního efektu aspoň náznakem poukázal na to, co autoři zcela 

vynechali – tedy že sociální sítě nevyužívají jen bezohlední sexuální útočníci. Zde trochu chybí nějaká 

kvantifikace jejich podílu – nevíme například, kolik vrstevníků na fingované profily zareagovalo, takže užívání 

těchto sítí nezletilými dívkami působí jako úplně nesmyslné, protože nenabízí nic jiného, než kontakt se 

staršími muži). Jde o mimořádný počin a jeho distribuce si zaslouží vysokou finanční podporu, protože film 

s takto silným, společensky významným a současně citlivým tématem vyžaduje intenzivní mediaci publiku.  

 

 

 

 

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 velmi dobře připravený. O mimořádném potenciálu filmu není sporu a plánovaná kampaň tomu 

odpovídá. Film má potenciál uspět i na zahraničních festivalech – jednak se věnuje problému, který je 

globální, jednak je výborně zpracovaný. Od počátku je divákovi představen ohromující rozsah online 

predátorství, nejprve jakoby mimoděk skrze vzpomínky při castingu, poté v reálném čase po vytvoření 

profilů dívek. Současně má film výraznou dramaturgickou strukturu, která mění aktérské perspektivy a 

strategie v přístupu k predátorům, a je ochotný část stopáže věnovat překvapivému odbočení od 

predátorů k mladíkovi, který nevyužíval chat k vyhledávání sexuálních obětí (čímž kromě silného 

emočního efektu aspoň náznakem poukázal na to, co autoři zcela vynechali – tedy že sociální sítě 

nevyužívají jen bezohlední sexuální útočníci. Zde trochu chybí nějaká kvantifikace jejich podílu – nevíme 

například, kolik vrstevníků na fingované profily zareagovalo, takže užívání těchto sítí nezletilými dívkami 

působí jako úplně nesmyslné, protože nenabízí nic jiného, než kontakt se staršími muži).  

 

 

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

− kvalitní 

 

 

 

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

Mimořádný – význam filmu pochopitelně je především celospolečenský, ale současně zvýší prestiž 

dokumentární tvorby a její společenské funkce, jako se to podařilo dokumentu Šmejdi.  

 

 

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

 Marketingová strategie a popis projektu uvádí odlišnou přístupnost filmu.  

 

 

 

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

− Rozpočet je transparentní a ve většině položek odůvodněný. Výjimky jsou dvě. První představuje 

mimořádná částka 650 000,- za outdoorovou reklamu. Vzhledem k závažnosti tématu a kvalitě filmu jsou 

nadstandardní částky za reklamu pochopitelné a oprávněné, ale outdoorová reklama za takovouto sumu 

už pravděpodobně značně překračuje hranici, do které je tato propagace ještě efektivní. Druhou pak 

částka na PR managera v rozsahu osmi měsíců práce a celkové výši 480 000,- Při takovéto sumě bych 

očekával časový harmonogram práce managera.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

 Marketingová strategie je velmi pestrá a nápaditá. S ohledem na výši nákladů a na různorodost 

plánovaných aktivit bych uvítal u některých praktik upřesnění časového rozsahu realizace a náplně (např. 

eventy). 

 

 

 

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

− Vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu V síti 

Evidenční číslo projektu 3362/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 13.12.2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

    Film V síti je sociálním experimentem dokumentaristů Víta Klusáka a Barbory Chalupové otevírajícím 

důležité a podceňované téma zneužívání dětí na internetu. Režisérská dvojice vybrala během rozsáhlého 

castingu 3 zletilé dívky s mladistvým vzhledem, aby se zúčastnily měsíčního projektu ve filmovém studiu. 

Herečky měly za úkol vytvořit na internetu falešné profily 12letých dívek, přes které komunikovaly se 

stovkami sexuálních predátorů. Film odkrývá mechanismy manipulativní komunikace dospělých mužů, kteří 

ve vztahu k mladým dívkám překračují rámce zákona, etiky i jakékoli legitimity.  

   Film je součástí rozsáhlé osvětové kampaně, která má za cíl informovat a také správně navigovat zájemce 

o sociální angažovanost v oblasti zneužívání mladistvých na internetu. Distribuční a propagační strategie 

obnáší všechny potřebné kroky od follow-up hithitové kampaně, testovacích projekcí, plánu školních projekcí 

pod záštitou MŠMT až po samotnou kinodistribuci s jasně stanovenou cílovou skupinou. Facebookový profil 

V síti má už nyní 7000 sledujících. Je evidentní, že jde o titul, který ke své propagaci nepotřebuje filmové 

festivaly, ale přichází s tématem, které samo o sobě táhne diváky mimo klasické milovníky dokumentu.   

  Distribuční strategie se logicky z velké části skládá z edukačních aktivit, kde zůstává otázkou, jakým 

způsobem bude přijímat takto sugestivní film cílová skupina dětí ve věku 12 let. Lépe řečeno, jakým 

způsobem bude film potenciálním obětem podáván a jak bude facilitován strach, který může vyvolat. 

Film 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) 

 

    Dokumentární snímek V síti můžeme vnímat jako lineární film ale taky především jako jednu z částí  

multimediálního projektu, který má jasné téma a cílovou skupinu. Projekt, který svým významem 

překračuje rámec celovečerního filmu. Ten je součástí široké kampaně bořící tabu okolo zneužívání dětí 

na internetu. Dokument sám o sobě vytvořil nový svět, jeden prostor filmového studia, obří dětský 

pokojíček, plný tajemství, připojený na internet. Na kulisách dětských hraček se odráží světlo počítačových 

obrazovek, oken do nejhrozivější špíny a dna současnosti. 

    Metoda experimentu-léčky diváky vtáhne do explicitního příběhu s veškerou tíhou a děsem, který sebou 

online diskuze s predátory obnáší. Pochopíme jak velkou újmu na psychice, vnímání sebe sama a 

sexuality, mohou takové online známosti zanechat. Internet se stává prostorem, kde se volání o pomoc 

proměňuje v násilí na těch nejzranitelnějších. Tito násilníci jsou konfrontovány až na samotném konci 

filmového příběhu. Krom několika intervencí specialistů (právníka, sexuoložky apod.) nechápeme plně 

systémový a institucionální rozměr tohoto fenoménu. Je to důsledek doby nebo tu byl tento fenomén vždy 

přítomný? Závěrem však vystupuje na povrch nutnost kontroly nad poskytovateli těchto služeb a také 

prevence u násilníků i obětí. 

  Také předchozí film Víta Klusáka vyvolal mnoho kontroverze okolo filmové formy. Snad nebude i v tomto 

případě metoda experimentu kritizovaná na úkor obrovského potenciálu plánované social impact kampaně.  

 

 

 

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

− Personální zajištění projektu je naprosto odpovídající plánovaným aktivitám. Tým je sestaven z těch 

nejzkušenějších ve filmové distribuci v České republice. Své filmy vyhledávají na relevantních 

festivalech a finální selekci tvoří na základě hluboké znalosti lokálního trhu. Orientují se dobře v 

mezinárodních projektech a současných trendech v arthouse distribuci. K propagaci a distribuci 

přistupují inovativně, ale vždy s realistickými nároky.  

 

 

 

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

 

Nejvýznamnějším přínosem filmu V síti je otevření tématu, které do této doby bylo lidem naprosto 

neznámé či minimálně bylo ve společnosti vnímané jako marginální tabu. Experiment ukazuje, že 

zneužívání mladistvých na internetu je obrovsky rozšířený fenomén, který se odehrává v uzavřených 

světech dětských pokojíčků po celé republice. V síti aspiruje na prosazení sociální změny jako se to 

povedlo například filmu Šmejdi. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Žádost je zpracována naprosto srozumitelně a transparentně. Prezentuje jasnou představu o distribuční 

a marketingové strategii, která odpovídá rozpočtu.  

 

 

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

− Rozpočet na projekt tvoří 2 685 000Kč, požadovaná podpora od Státního fondu kinematografie činí 39% 

celkových nákladů projektu. Nenákladnější položkou v rozpočtovém plánu je outdoorová a tištěná 

reklama, ve které se dle částky odhaduji počítá i s billboardy. V této oblasti by potenciálně šlo snížit 

náklady, omezit se například pouze na citylighty. Nicméně při aspiraci na 50 000 diváků jde o přiměřený 

rozpočet, srovnatelný s kampaní na velký hraný film. 

 

 

 

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

 

Realizační strategie je propracovaná do detailu a obnáší aktivity, které dokážou širokou osvětovou 

kampaň uskutečnit. Klasickou propagační strategii doplňuje distributor nadstandartními výstupy typu 

kniha či píseň. Nejzásadnější však bude vypracování správných edukačních materiálů a také spolupráce 

s neziskovými organizacemi, které se tématem zneužívání mladistvých zabývají.  

 

 

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

−  

− Společnost Aerofilms své aktivity začala už v roce 2006 a od té doby do českých kin přinesla téměř 150 

titulů. Od roku 2012 také spravují VOD portál Aerovod.cz. Ve své selekci se orientuje na artové a 

dokumentární filmy, do českých a středoevropských kin ale také přináší alternativní obsah. Svou znalost 

českého trhu a chování diváků staví na zkušenostech z vlastních kin. Spolupodílí se na distribučním 

projektu Kviff Distribution a také přehlídky aktuálních titulů z festivalu, tzv. Šary Vary.  
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Věc:	Reakce	na	expertní	analýzy	projektu	distribuce	filmu		

„Psi	nenosí	kalhoty“	

	

V	Praze	dne	10.1.2020	

	

Vážení	členové	Rady	Státního	fondu	kinematografie,	

	

dovolte	mi,	 abych	 touto	 cestou	 reagoval	 na	 expertní	 analýzy	 projektu	 distribuce	 filmu	 „Psi	 nenosí	

kalhoty	“	a	zároveň	doplnil	aktuální	informace.	

Film	byl	poslední	den	roku	2019	uveden	v	kině	Aero	v	rámci	speciálního	silvestrovského	programu	a	

navštívilo	 ho	 přes	 120	 platících	 diváků.	 I	 po	 této	 projekci	 si	 film	 drží	 velmi	 vysoké	 hodnocení	 na	

csfd.cz	(aktuálně	82%).	

Byla	rovněž	zveřejněna	česká	verze	traileru	(https://www.youtube.com/watch?v=-Q0LHdg5IYU)	a		do	

30	 vybraných	 kin	 rozeslány	 plakáty.	 V	 průběhu	příštího	 týdne	 pak	 bude	 rozeslán	 email	 s	 nabídkou	

materiálů	 pro	 prezentaci	 filmu	 na	 sociálních	 sítích	 (gify,	 záhlaví	 pro	 facebook,	 fotosky).	 V	 plné	

přípravě	je	i	premiéra	v	Kině	Pilotů	s	doprovodným	programem.	

	

Jakkoli	 bych	 rád	 reagoval	 na	 zamítavý	 a	 velmi	 kritický	 posudek	 jedné	 z	 expertek,	 je	 to	 pro	 mě	

poměrně	 složité,	 protože	 se	 dle	mého	 názoru	 jedná	 spíše	 o	 emotivní	 reakci	 na	 prožitý	 šok,	 než	 o	

strukturovaný	 text.	 Dozvídáme	 se	 například	 překvapivě	 mnoho	 informací	 o	 rodinných	 poměrech	

hodnotitelky	(dospělý	syn,	dospívající	vnučky),	víme,	že	by	si	nepřála,	aby	její	rodinní	příslušníci	film	

viděli,	bohužel	ale	nemáme	možnost	se	dozvědět,	co	by	takové	zhlednutí	filmu	mohlo	způsobit.		

Rovněž	 není	 jasné,	 proč	 hodnotitelka	 považuje	 divácký	 potenciál	 filmu	 za	 již	 vyčerpaný.	 Dává	 jen	

tušit,	 že	 se	 opírá	 o	 svou	 více	 než	 patnáctiletou	 zkušenost	 ve	 filmové	 distribuci,	 neposkytuje	 však	

možnost	polemizovat	s	jejím	závěrem.	I	doporučení	film	uvádět	v	erotických	salonech	a	porno	kinech	

je	natolik	nepodložené	 jakýmikoliv	argumenty,	 že	 jej	nejsme	schopni	uvést	ani	 v	náznaku	do	praxe	

nebo	se	jím	inspirovat.	

	

Považuji	nicméně	za	důležité	se	ohradit	vůči	tvrzení,	že	film	má	perverzní	vyznění.	Když	jsme	s	kolegy	

řešili,	jaké	by	vlastně	mělo	být	sdělení	naší	kampaně,	dospěli	jsme	k	pracovnímu	sloganu	"50	odstínů	

šedi	pro	inteligentního	diváka".	Zamyslí-li	se	totiž	člověk	nad	vyzněním	komerčně	úspěšného	hitu	"50	

odstínů	 šedi",	 nasazeného	 rovněž	 na	 svátek	 zamilovaných,	 dojde	 k	 závěru,	 že	 vypráví	 příběh	
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sekretářky,	 která	 se	 nechává	 týrat	 sadistickým	 miliardářem	 a	 u	 toho	 doufá,	 že	 se	 stane	 jeho	

vyvolenou.	 Těžko	 bychom	 hledali	 stereotyp,	 který	 je	 ve	 větším	 rozporu	 s	 dnešním	 bojem	 za	

rovnoprávnost	 společenského	 postavení	 žen.	 Naproti	 tomu	 "Psi	 nenosí	 kalhoty"	 ukazuje	 pár	

dospělých	 lidí,	 kteří	 si	 k	 sobě	hledají	 cestu	poněkud	neortodoxním	způsobem.	V	 žádném	momentě	

ale	nedochází	k	exploataci	jednoho	druhým.	Paradoxně	tak	můžeme	dojít	k	závěru,	že	finský	snímek	

vypráví	příběh	normálnějších	a	sympatičtějších	lidí	než	americký	hit.	

Není	předmětem	této	reakce	a	ostatně	ani	filmu	samotného	do	hloubky	popisovat	BDSM	komunitu	a	

psychologii	 jejich	 členů.	 Uvedu	 tedy	 jen	 jeden	 z	 mnoha	 článků	 (Psychology	 Today:	

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-wide-wide-world-psychology/201502/the-

surprising-psychology-bdsm),	 který	 ukazuje,	 že	 praktikování	 BDSM	 ani	 zdaleka	 neimplikuje	 duševní	

poruchu.		

Naší	 hlubokou	motivací	 je	 ukázat	 divákům	 film,	 který	 otestuje	 jejich	 vlastní	 hranice	 a	 přiměje	 je	 k	

zamyšlení	a	možná	i	k	otevření	se	jistému	druhu	jinakosti.	Předem	děkuji	za	posouzení	naší	žádosti.	

	

	

	

Jan	Macola	

jednatel	společnosti	
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Psi nenosí kalhoty 

Evidenční číslo projektu 3391/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 03/01/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá projekt kinodistribuce koprodukčního finsko-lotyšského snímku s českou účastí Psi nenosí 

kalhoty, na který má také práva VOD a TV distribuce. Jedná se o artový film, který měl premiéru na 

prestižním paralelním festivalu Quinzaine de réalisateurs v Cannes, obdržel několik cen a nominací v rámci 

mezinárodních festivalů.  

Jeho distribuce plánovaná na únor tohoto roku má pro českou společnost význam z několika úhlů pohledu. 

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

nabídky na distribučním trhu o artovou severskou produkci s tématikou partnerských vztahů, jinakosti a 

sexuálních menšin. 

  

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

marketingová strategie jsou v žádosti podány a odpovídají profilu plánované distribuce.  

 

Cílové skupiny jsou uvedeny a popsány, distributor představuje propagační plán. Počet kopií není upřesněn, 

oslovena budou jedno- a dvousálová kina, ale jejich výčet nebo seznam měst uvedeni nejsou předloženy. 

Odhadovaný počet diváků je realistický. 

 

Pozitivně lze ohodnotit načasování premiéry, spolupráci s festivalem Mezipatra, komunikační strategie a 

doprovodné akce, a uvedení na za účasti tvůrců, což může velmi dobře doprovodit film na cestě k divákovi.  

 

Žádost je oprávněná, plně odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje ucelené a jasné informace, které 

si neodporují a přinášejí dostatečnou 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 rozšíří nabídku trhu o finskou lotyšskou koprodukci, málo zastoupenou v českých 

kinech. Distributor má představu o cílovém publiku a práci s ním. Projekt naplňuje kulturní funkci, lze říct, že 

přináší inovace vyuzitim tématu pro širši debatu a performace. Navrhovaná distribuční strategie v projektu 

je odpovídající a má předpoklady být funkční, chybí vsak popis jak a kde konkretne budou probíhat názorná 

predstavení. 

Žadatel zvolil tradiční formu kinodistribuce, ale o distribuci VOD a TV se v žádosti nedozvídáme téměř nic. 

 

Odhad návštěvnosti je pro tento typ filmu realistický.  

Projekt dobře naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

 

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.  

V projektu žadatel také uvádí režisérův pohled na jinakost filmu, která je nosným elementem projektu. 

Chybí však presnejší popis jeho implikace v doprovodných akcích.  

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

Prezentovaný titul zastupuje současnou severoevropskou artovou kinematografii. Finské filmy tohoto typu 

jsou v české distribuci velmi ojedinělé. Tato kategorie se těžko dostává do distribučního oběhu, protože jí 

konkuruje komerční produkce, a diky evropským fondům může film zaujmout kina site Evropa cinemas. Je 

třeba film divákům zpřístupnit, protože rozšiřuje kulturní horizont má edukativní přínos a napomáhá 

toleranci k jinakosti ve společnosti. Hlavní přínos tohoto počinu spočívá tedy v diversifikaci distribuční 

nabídky a kultivaci diváka.  

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

udělena. 

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

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

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

celkově srozumitelná. 

Projekt neobsahuje rozpory ani protichůdné informace. 

Uvedené cílové skupiny, jakož i plánovaná marketingová strategie jsou adekvátní k danému projektu. 

Obsah žádosti ji 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 či webové stránky. Jinak se zdá projekt dobře zajištěn, náklady jsou přiměřené a odpovídají 

standartu při podobných distribucích.  

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

prezentoval rizika. 

Distributor nedisponuje vícezdrojovým financováním, ale některé položky jsou pokrytu bartrově. 
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Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a jeví se realisticky. Podíl veřejné podpory je 37,5%. 

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

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

Popis projektu dává dobrou představu o jeho realizaci. Marketingová strategie je propracována, zahrnuje 

také účast na prestižním festivalu Mezipatra, využívá také sociálních sítí a vybraných médií, obvykle 

konzumovaných cílovou skupinou typickou pro tohoto distributora. V projektu není detailnější distribuční 

plán, co se týká mest a výběr kin, zbytek je v této fázi projektu popsán jen rámcově. 

Cílové skupiny jsou popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní. Harmonogram je 

zvládnutelný. 

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 aktérů na poli distribuce artových a náročných filmů, působí ve sféře, kde 

má konkurenci, ale přesto 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 Psi nenosí kalhoty 

Evidenční číslo projektu 3391/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 14. 12. 2019 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Věnovala jsem se filmové distribuci aktivně  bezmála patnáct let a vím , že komerční stránka filmu, tedy  

odhadovaný ekonomický efekt,  je velmi důležitým momentem  při zvažování, zda film do našich kin uvést či 

nikoliv.  Důležitým, nikoliv jediným. Roli tu hrají ještě další aspekty –  umělecká kvalita, uvedení na 

prestižních festivalech,  případná spolupráce českých filmařů ad. 

 

Finsko-lotyšský film Psi nenosí kalhoty byl uveden v Cannes  a v sekci Jiný pohled, na MFF v Karlových 

Varech´19  (promítal se i na „béčkových“  festivalech  v Austinu, Sitges a Štrasburku – jak připomíná 

předložený materiál) a v rámci minoritní  koprodukce se na něm podílela společnost Bionaut. 

 

To jsou všechno argumenty pro uvedení a přesto bych v tomto konkrétním  případě distribuci filmu odmítla, 

neboť je pro mne za hranicí toho, co považuji za únosné pro program běžného kina. Jistě by se  uplatnil 

v erotických salonech a v porno kinech, protože tato černá komedie/drama, jak je žánrově film Psi nenosí 

kalhoty  v materiálu vymezen,  má pro mne  perverzní  nikoliv komediální vyznění. Počítám s tím, že budu 

shledána nesnesitelně  konzervativní a staromódní, neschopnou odhodit předsudky, ale s jistotou vím, že 

bych si skutečně nepřála, aby film, v němž hlavní hrdina (mimochodem špičkový lékař!!!) zahání po letech  

stesk po mrtvé manželce v sadomasochistickém vztahu, zhlédl můj dospělý syn či dospívající vnučky. 

Vnímám ho totiž jako zvrácený.  

 

Za uvedení filmu do běžné distribuce by měl nést plnou odpovědnost distributor, tedy v tomto případě Pilot 

Film s.r.o..  Pokud Fond podpoří distribuci filmu Psi nenosí kalhoty (i když k vlastní žádosti nelze vznést 

výtky a navíc  požaduje skutečně zcela minimální částku), zbavuje žadatele do značné míry zodpovědnosti 

za mravní či morální stránku  tohoto díla, která je přinejmenším sporná. A to je pro mne  hlavní argument, 

proč NEDOPORUČUJI jeho distribuci  finačně podpořit.  

 

Udělení podpory  Nedoporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Film Psi nenosí kalhoty má nesporně kvalitní herecké výkony především v představitelích Mony, tedy oné 

sexuální Dominy (Krista Kosonen) a vdovce Juhy (Pekka Strang). Odvolávání na hereckou účast Ester 

Geisterové, která je na plátně Juhovou ženou, je spíš úsměvné, protože se stačí utopit ještě před úvodními 

titulky a její tvář se na plátně opravdu jen mihne. 

 

Horší je to s psychologickým prokreslením ústřední dvojice. Tady ani kvalitní herecké obsazení nemůže 

zachránit absenci věrohodné a přijatelné dramatické linky.  On je špičkový kardiochirurg, tedy člověk 

s nadprůměrným IQ a muž, který se ve své profesi musí běžně vyrovnávat se smrtí. Navíc otec dospívající 

dcery (ta zůstává v roli nicnechápajícího pozorovatele). Mona je fyzioterapeutka, která z důvodů nepříliš 

jasných po večerech sexuálně trýzní muže. Juha  je na ni vysloveně závislý,  protože  je mimořádně 

náročným klientem,. Vyžaduje – kromě hry na  psa, který logicky nenosí kalhoty – ještě pravidelné 

přidušení, které mu (kromě jiného) navozuje velice živou reminiscenci na marný pokus o záchranu utopené 

manželky. A právě ony sadomasochistické milostné hrátky tvoří zásadní část děje filmu.  (Scéna, kdy  Juha 

poslední přidušení  vykupuje vytržením zubu kleštěmi kombinačkami je fakt  jen pro otrlé). 

 

Takže snaha režiséra J-P V (omlouvám se, nedokážu jeho jméno napsat, natož skloňovat) , který se 

„pokusil natočit herce v sadomasochistickém kontextu tak, aby to nepůsobilo jako softcore porno“ (jak ho 

cituje materiál), se příliš nezdařila. Zůstal přesně na půl cesty. Softcore porno to sice není, ale romantické 

černé komedii/dramatu  je také na hony vzdálen a nebo mám o filmovém humoru naprosto odlišnou 

představu..  

 

Navíc, a to je velmi podstatné, materiál sice specifikuje cílovou skupinu, ale neuvádí věkové omezení, tedy 

přístupnost filmu..V tomto případě je to dost zásadní informace, protože může mít přímý vliv na celkovou 

návštěvnost. 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Podle mého soudu čtyři karlovarské  festivalové  projekce filmu Psi nenosí kalhoty v sekci Jiný pohled  (v 

kinech Čas, Husovka a 2 x Drahomíra) do značné míry vyčerpaly potenciál zájmu o film,  který bude zřejmě 

lákat distributorem odhadovaných  3.500 diváků právě zobrazením sexuálních aberací. Uvedení na sv. 

Valentýna se sloganem „Večer splněných přání“ je  už zcela mimo mé chápání zdaleka nejen humoru. 

Z toho také plyne, že v tomto případě vlastně nedokážu odpovědět na pomocné otázky, které formulář 

nabízí. 

 

Ale vzhledem k různorodým distribučním aktivitám záměrům žadatele (např. na  After Party kde by shiburi 

umělci z Estonska předvedli umění svazování)  je o uvedení do kin, tedy především kina Pilotů a jemu 

spřízněných biografů, rozhodnuto.  

 

 

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

Bez připomínek. 

 

 

 

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

Podle mého názoru, který  žadatele  nepřekvapí,  film Psi nenosí kalhoty hlavní cíle Výzvy nenaplňuje. Mám 

na to zkrátka  jiný pohled.  
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Jen poznámka spíše pod čarou:. I obsahový popisek v karlovarském katalogu, podobně jako shrnutí děje 

v předloženém materiálu, je spíše výpovědí čím se film chtěl a  měl stát, než shrnutím obsahu, který film 

skutečně nabízí.  

 

 

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

Žádost je přehledná, srozumitelná a jasná. Její jediný problém spočívá v tom, že do značné míry popisuje 

jiný film, než jaký  jsem zhlédla. Jistě, každé hodnocení je více či méně subjektivní záležitostí.  

 

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

Rozpočet je naprosto transparentní, protože zcela jednoduchý a minimalistický. Je zřejmě stavěn na několik 

desítek projekcí, takže pokud se jich opravdu uskuteční odhadovaných 150, Fond v případě schválené 

podpory bude každou z nich dotovat částkou 1.000,- Kč. 

 

 

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

Předložený projekt dává poměrně jasnou představu o realizaci, jenže se domnívám, že v materiálu 

definovaný cíl , tedy „představit film v kontextu místní Fetish/BDSM scény…“ je zcela mimo záměry a 

poslání Fondu kinematografie 

−  

 

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

Pilot Film s.r.o. za dobu svého působení , tedy od roku 2015, uvedl řadu zajímavých a originálních filmů, 

které by jinak jen obtížně hledaly distributora To je nesporně důvod k pochvale. Film  Psi nenosí kalhoty  

do této kategorie .- podle mého přesvědčení – rozhodně nepatří. . 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Žáby bez jazyka 

Evidenční číslo projektu 3420/2019 

Název žadatele Cineart TV Prague 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 4.1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel podává opakovaně žádost na podporu distribuce snímku Žáby bez jazyka. Vzhledem k minulé 

žádosti jde bezpochyby o kvalitativní posun. Ačkoliv distribuční strategie nepřináší nic nového, je vysvětlující 

část strukturovaná, jasně formulovaná a alespoň obecně z ní vyplývají cíle a marketingové přístupy. 

 

Také finanční rozpočet je nyní výrazně lépe rozložený, úspornější a snadněji pochopitelný. 

 

Vzhledem k množství zahraničních podpor, které projekt získal, doporučuji RSFK žádost posoudit v kontextu 

všech žádostí daného dotačního okruhu. Důležitý je také kredit žadatel a spolupracujícího distributora, který 

považuji za podstatný vzhledem ke kontinuitě jejich aktivit přispívajících naprosto zásadním způsobem 

k rozvoji české kinematografie. 

 

Jako jednotlivou žádost ji lze určitě doporučit k podpoře v plné výši požadované částky. 

 

 

 

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) 

Jelikož jsem shodou okolností posuzoval také první žádost, pojal jsem částečně analýzu jako srovnání 

s minulým stavem. Již podle hlavní přílohy B1 Popis projektu je vidět kvalitativní změnu. Žadatel jasně 

strukturuje své záměry, i když některé části popisuje obecněji, než by možná bylo vhodné. V minulé žádosti 

šlo více o esejisticky pojatý popis založený spíše na domněnkách. 

Nyní předkládaný projekt, jeho popis, profily žadatelů a ostatní přílohy působí soudržně a jsou přehlednější. 

Samozřejmě některé části nebylo nutné měnit vůbec. Změny v základní části – rozdělení publika, vypuštění 

pouze nahozených nápadů, stručný výčet strategických kroků jsou více méně standardním přístupem pro 

většinu žadatelů obecně, ale žádost tak získal srozumitelnější formu. 

Distribuce je tedy zaměřena na konkrétní cílové skupiny a jejich subsegmenty viz strana 6 přílohy B1. Ty 

jsou stanoveny na základě zkušeností distributora a rozvedeny do konkrétních reklamních kategorií - jak 

s nimi postupovat. Data společnosti CinemArt jsou možná nejstarší, které lze v ČR takto získat, tudíž 

spolehlivost jejich relevance je maximální možná.  

Za důležité je třeba považovat také mezinárodní podpory projektu od institucí ze Slovenska nebo EU. 

Celkově nyní hodnotím projekt jako vysoce kvalitní a splňující podmínky výzvy.   

 

 

 

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

Žadatel pro tentokrát vynechal většinu konkrétních jmen a zaštiťuje se pouze produkční a distribuční 

společností a jménem režisérky, což v důsledku považuji za strategičtější, pokud není jasná spolupráce 

s jinými konkrétními osobami. Cinart TV Prague a CinemArt jsou spolehlivými subjekty, jejichž činnost je 

také mimo jiné zaměřena na dlouhodobou podporu české kinematografie. Ačkoliv není opět jasné, proč 

distributor volí tento film, lze předpokládat z jeho historie, že tak činí z hlediska vlastní strategie a důvody 

jsou asi také neobvyklé komunikační příležitosti snímku (viz příloha B1 strana 8). 

 

 

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

Zde se moje stanovisko příliš nezměnilo a jsem poněkud skeptický k většímu dopadu. Nicméně 

vzhledem k popsané strategii propagace lze asi očekávat ohlas u různorodých skupin diváků. Zároveň je 

vlastně dostatečným argumentem, že jde o film podporující českou kinematografii, jde o spolupráci se 

slovenským filmovým prostředím a že pojednává o tématu, které je třeba neustále udržovat v podvědomí 

veřejnosti. Mezinárodní dopad bych nijak radikální neočekával.  

 

 

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

Jak již bylo uvedeno výše, je žádost připravena na obvyklé úrovni ve srovnání s jinými žádostmi. Je 

tentokrát také lépe strukturovaná a argumentačně vhodněji formulovaná. Jelikož srozumitelnost byla 

v minulém případě poněkud horší, lze nyní předkládanou verzi hodnotit jako uspokojivou. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Bezpochyby jsou finanční plán a rozpočet věrohodnější a lze je jako takové přijmout.  

 

 

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

Realizační strategie je tentokrát součástí přílohy B1 Popis projektu. Ačkoliv nejde o nijak originální 

přístup, lze takto popsanou a strukturovanou strategii přijmout jako vhodnou a dostačující. Nejde 

v žádném případě jen o mechanické převzetí obvyklých reklamních nástrojů, o čemž svědčí i smysluplný 

výběr mediálních partnerů nebo site specific projekce.   

 

 

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

Příloha B5 je prezentací distribuční společnosti CinemArt. Jde o jeden z nejdéle působících subjektů na 

českém trhu. Jeho aktivity jsou dosti všeobjímající, což je ale spíše ku prospěchu věci. Nelze pominout 

zásadní úlohu, kterou společnost hrála již v případě distribuce jiných českých filmů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pro Samu 

Evidenční číslo projektu 3454/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o.  

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 31. 1. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
O událostech v Sýrie a městě Aleppu byla většina veřejnosti informována ze stručného neosobního 
zpravodajství, v současné době ani to ne. Mezinárodní organizace jednaly, představitelé mocností se přeli, 
lidé v Sýrii umírali.  Film velmi autentickou osobní formou ukazuje oběti války, občanské války v Sýrii. 
Nejsme s filmařkou v první linie, ale v nemocnici, kde je lékařem její manžel - otec jejich dcery Samy. 
Režisérka/protagonistka v jedné osobě představí sebe jako studentku univerzity v Aleppu a novinářku 
zachycující počátky nepokojů v Sýrii proti autoritářskému režimu Bašára al-Asada v roce 2011, kdy jejich 
účastníci usilovali o politické změny. Filmová forma je syrovým deníkem přibližně pěti let bez filmových 
efektů. 
Film byl uveden a oceněn na několika významných festivalech (například Hotdocs, Cannes, Sheffield Doc 
Fest) a je nominován na Oskara 2020 v kategorii dokument. 
Distributor připomíná, že pozvat českého diváka do kina na takovýto film není lehké, ale je to potřebné. Pro 
vstup do distribuce zvolil vhodně festival Jeden svět, a jeho projekce v regionech, které navštěvují diváci se 
zájmem o takováto témata. Ve spolupráci s Jedním světem nastane synergie v propagaci filmu – bude 
pozvána delegace k filmu – to také zvýší zájem medií. V další etapě distribuce zamýšlí opět ve spolupráci 
s Jedním světem projekce zkrácené verze filmu pro školy. Distributor bude cíleně oslovovat jednosálová 
kina, s kterými má zkušenost, že je navštěvují diváci se zájem o artové a angažované filmy. 
Distribuci VDO plánuje po 3měsících v kinodistribuci prostřednictvím čtyř distributorů. 
Spolupráce s festivalem Jeden svět je již v procesu.  
Distribuce filmu Pro Samu si zaslouží podporu v žádané výši. 
 
 
 

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  

 
Film je silnou autentickou osobní výpovědí obyčejného života - studium – novinářská práce - láska – svatba 
– narození prvního dítěte – očekávání druhého dítěte, ale to vše v době občanské války, při odstřelování a 
bombardování jednoho z největších měst Sýrie Aleppa, kdy manžel je lékař a do nemocnice jsou přiváženi 
a přinášeni ranění civilisté, mezi nimi mnoho dětí. Autorka (režisérka, kameramanka) a protagonistka filmu 
Waad chce ochránit své dítě a chce pomáhat spoluobčanům Aleppa – to však nejde zároveň – je nutno se 
rozhodnout. 
Forma filmu jsou filmové deníkové záznamy událostí osobního života a událostí v nemocnici a 
rozhodováním zůstat - odejít. Filmové vyjádření je velmi silné, ale přitom nesklouzává k citovému vydírání.  
Příprava a zahájení distribuce ve spolupráci s festivalem Jeden svět dává filmu větší distribuční potenciál 
než běžné uvedení do kinodistribuce. Artcam má distribuci během ½ roku rozdělenu do několika etap.  

2. Personální zajištění projektu  

Tým zajišťující distribuci filmu Pro Samu má dobré a dlouholeté zkušenosti v oblasti distribuce a marketingu 
artových a dokumentárních filmů. Spolupráce s týmem festivalu Jeden svět na distribuci Pro Samu dává 
předpoklad úspěchu v oslovení diváků a v dobrou návštěvnost.  
 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii  

 
Film Pro Samu je jasným přínosem pro českou kinematografie a českou kinodistribuci jak svým tématem 
tak formou. Je přínosem pro světovou kinematografie což dokazuje jeho uvedení a ocenění na několika 
mezinárodních filmových festivalech a jeho nominace na Oskara 2020 v kategorii dokument.  
 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  

 
Žádost má všechny požadované přílohy, které jsou sepsány přehledně a srozumitelně, informace v nich 
si vzájemně neodporují.  

5. Rozpočet a finanční plán  

Rozpočet je uměřený, střídmý. Jednotlivé položky jsou v souladu s předloženou distribuční strategii a jsou 
ve standartní výši. Komentář k rozpočtu je věcně stručný – dostačující k tomu jak je rozpočet sestaven. 

Žadatel pro pokrytí rozpočtu vkládá vlastní finanční prostředky (cca 41%), předpokládá prodej licence na 
Slovensko. 

Kdo sestřihne hodinovou verzi filmu, která bude promítána na školách? 
Výše žádané podpory ze SFK je pro tento film potřebná a žádoucí. 
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6. Realizační strategie  

Distribuční a marketingová strategie je dobře nastavena ve spolupráci s festivalem Jeden svět, na kterém 
bude film premiérově uveden. Diváci Jednoho světa jsou potencionálními zájemci o téma a dokumentární 
film. Díky tomuto uvedení a přítomnosti filmové delegace a diskusí po filmu je větší šance mediálního 
ohlasu. Film bude promítán v pokračování Jednoho světa v regionech. Díky zkušenosti a spolupráci 
společnosti Artcam s kinaři, kteří si již vytvořili okruh diváků se zájmem o artové a dokumentární filmy 
bude tento divák cíleně osloven. Snahou distributora bude zajistit po projekcích diskuse s odborníky 
k dnešní situaci v regionu.  
PR k filmu je s důrazem na formu online zacílenou k potencionálním zájemcům o téma a dokumentární 
film. Printová média a rozhlas jsou též vybrána aby zasáhla zájemce o tento filmový žánr.  
 
Časový harmonogram je rozdělen do několika etap, které na sebe navazují nebo jsou vhodně v souběhu 
- premiéra na festivalu Jeden svět – Jeden svět v regionech – jednosálová kina, případně alternativní 
prostory – projekce zkrácené verze pro projekt Jeden svět na školách – VOD distribuce prostřednictvím 
4poskytovatelů. 
 
 

 

7. Kredit žadatele  

 
Žadatel má dvacetiletou úspěšnou distribuční zkušenost. Uvádí do české kinodistribuce kvalitní artové a 
angažované filmy. Je producent několika filmu – poslední Sólo - uvedený v Cannes a oceněný na MFDF 
Ji.hlava 2019 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pro Samu 

Evidenční číslo projektu 3454/2019 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení  20. ledna 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Uvedení filmu Pro Samu do české distribuce přináší českému divákovi oceňovaný dokument, který se 
intenzivně a velmi autenticky věnuje velmi současnému tématu – konfliktu v Sýrii. Ve formě filmového 
osobního deníku, osobního svědectví a prožitku autorky je intenzivním diváckým zážitkem, který má 
potenciál otevřít mnoho diskusí a zároveň otevřít oči, aby viděly, co to znamená žít každodennost 
v obleženém a bombardovaném městě jménem Aleppo a to v současném světě násilných mocenských 
zájmů, ale také ve světě intenzivních mocenských nezájmů, bezradnosti i lhostejnosti. 
Předložená žádost obsahuje všechny potřebné údaje i popis strategie uvedení filmu, která je smysluplná a 
má potenciál splnit nastavené cíle. 

 
 

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) 

Artcam Film do kin přináší oceňovaný dokumentární film Pro Samu, který vedle mnoha festivalových 
vavřínů byl ve své kategorii právě nominován i na Oscara. Potud by tedy vše nasvědčovalo, že film má 
cestu k divákovi umetenou a přímou. Leč jedná se o dokument, který přináší osobní a autentickou výpověď 
ze syrského Aleppa a v tom okamžiku se z něj stává distribuční oříšek a uvedení tohoto filmu do tuzemské 
distribuce nelze považovat za snadné uvedení následované počítáním diváků a výnosů. 
Tento film rozhodně otevírá zásadní historické, politické nebo sociální téma a to velmi aktuální. Příběh 
protiasadovké vzpoury, příběh syrského města Aleppa a jeho obyvatel v průběhu jeho obležení a 
bombardování syrskými vládními vojsky a později ruskými letadly je minulostí i současností, pohled ze 
středu Evropy je vzdálený, názorově rozrůzněný a často propojen obavami s velkou uprchlickou vlnou, 
která se u nás prohnala jen v protichůdných politických prohlášeních a stejně tak v médiích a na sociálních 
sítích. Film Pro Samu pak přináší osobní svědectví přímo z Aleppa, které můžeme znát v podobné podobě 
pouze od různých novinářů a reportérů, kteří však do města přijeli, pobyli a zase po nedlouhém čase odjeli 
domů a přinesly různě nezúčastněná svědectví. Toto je však filmový deník režisérky, které byla v Aleppu 
doma a události zachytila od prvních nepokojů spojených s nadějemi až po konec, kdy se zdevastované 
město hroutí a jeho obyvatelé napůl prchají a napůl jsou ze svých domovů vyháněni. Její výpověď je díky 
tomu velmi zúčastněná, intimní a velmi autentická. Zaměřuje se na své pocity, osudy a výpovědí osob jí 
blízkých, především na manžela, který je na začátku příběhu studentem medicíny a končí jako šéf aleppské 
kliniky, v níž končí oběti bombardování a sama se stává terčem náletů. Film se zaměřuje intenzivně na 
osudy dětí, které jsou nejhorší obětí této války. Film rozhodně obohacuje a zkvalitňuje tuzemskou 
distribuční nabídku. 
Žadatel si je vědom, že získat běžného návštěvníka kin pro tento snímek není snadné a distribuce vyžaduje 
specifickou práci s kiny i při oslovení diváků. Plánuje uvedení v časovém vztahu s udílením Oscarů, ale 
správně pak především ve vztahu s uvedením na festivalu Jeden svět – včetně zapojení do projektu Jeden 
svět na školách. Propagaci a představení filmu pak podpoří plánovaná návštěva tvůrců filmu, kteří mají 
potenciál se mediálně prosadit a propagovat efektivně film a jeho české uvedení. 
Projekt určitě naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

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

Tým realizující distribuci filmu 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 Pro Samu je dokumentem, který ve formě filmového osobního deníku zachycuje jednu z děsivých 
kapitol současného světa a intenzivně diváky vtahuje do situace osobního prožitku bezmocné obyvatelky 
města, které se stalo hřištěm vrcholného stavu diplomacie, tedy války. Určitě je přínosná nejen jeho 
kinodistribuce, ale i uvedení v rámci festivalu Jeden svět, ale především v rámci projektu Jeden svět na 
školách, kdy jej ve zkrácené verzi dostanou příležitost prožít i mladí diváci, kteří by jej jinak neměli možnost 
či vůbec důvod vidět. Film svou intenzitou, věcnou přirozeností a autentičností má silný potenciál pro 
následné otevření diskusí na téma současného světa a jeho násilných konfliktů.  

 

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

Žádost je vypracována srozumitelně a obsahuje všechny požadované údaje i přílohy, které umožňují 
seznámit se záměry a strategií žadatele při distribuci filmu. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Předložený rozpočet je transparentní, podrobný, přehledný. Výše nákladů na jednotlivé položky a jejich 
struktura odpovídají potřebám plánovaného rozsahu distribuce i nákladům připravované marketingové 
kampaně. Odhadovaná návštěvnost v kinech i další výnosy z distribuce jsou realistické stejně jako finanční 
plán. Výše požadované podpory je oprávněná. 

 

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

Distribuční a marketingová strategie je přehledná a odpovídá charakteru a rozsahu projektu. Načasování 
termínu uvedení do kin s udílením Oscarů a pak především společná strategie s festivalem Jeden svět je 
logická a smysluplná, má potenciál oslovit cílové skupiny i zajistit studentské publikum v rámci projekcí 
projektu Jeden svět na školách. Soustředění především na vybraná kina schopná pracovat s cílovým 
divákem a nabídka případných diskusí je smysluplná - zejména u tohoto aktuálního tématu.  Tato jistá 
exkluzivita v první vlně projekcí určitě podpoří vybraná kina k intenzivnější marketingové spolupráci při 
uvedení filmu v jejich kině. 
Rozhodnutí oslovit diváky především kampaní na sociálních sítích je správné a věřím, že se distributorovi 
podaří zvládnout moderování diskusí spojenými s jeho příspěvky. Pokud se mu podaří rozšířit příspěvky i 
mimo cinefilní bublinu, určitě se dočká značného zájmu různých více či méně agresivních haterů a různých 
samozvaných ochránců nejrůznějších „národních zájmů“.  
Zvolená média pro inzertní a rozhlasovou spotovou kampaň jsou vhodně nastavená a cílí na příslušné 
potenciální diváky. Stejně tak je správně strukturována komunikace s redakcemi a různými typy redaktorů 
s přesahem i na ty, kteří se věnují tématu dokumentu – tedy syrskému konfliktu a Blízkému východu. 
V žádosti jsem jen nenašel termín, kdy bude film novinářům a ambasadorům představen, aby novináři měli 
dostatek času o filmu referovat na základě kinoprojekce a ne pouze na základě zhlédnutí filmu z prolinku na 
monitoru – rozdíl ve vnímání filmu bude celkem podstatný. 
Velkou PR podporou pro film pak bude i plánovaná osobní účast tvůrců, zapojení uvedených ambasadorů a 
také zmíněných neziskových organizací, které mají na sebe navázané početné zástupce cílových skupin 
filmu. 

 

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 Distribuce pásma Ta animace! 

Evidenční číslo projektu 3457/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 3. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Aerofilms, s.r.o. žádá o podporu distribuce pásma 8 krátkých animovaných filmů 

z produkce FAMU nazvaného TA ANIMACE! 

 

Jedná se o pilotní díl plánované dlouhodobé spolupráce FAMU a Aerofilms. Pásmo TA ANIMACE! Je 

kombinací úspěšných animovaných krátkých filmů z minulého roku a zcela nových, nedávno dokončených 

snímků talentovaných mladých tvůrců.  

 

Žadatel se v distribuční strategii projektu soustřeďuje na jednosálová kina ve větších regionálních městech 

(čím naplňuje jeden z cílů výzvy) a eventovou formu projekcí, s úvody a doprovodním programem. Plánuje 

úzkou spolupráci s Famufestem, Anifilmem a společností Girls in Film, které mají vybudovanou vlastní 

komunitu návštěvníků, fanoušků a partnerů.  

 

Projekt plní několik důležitých funkcí: 

-Seznamuje publikum s nejlepšími studentskými krátkými animovanými filmy minulého roku, které byly 

vybrány do programů významných mezinárodních festivalů a oceněny prestižními cenami – a podílejí se na 

budování dobrého jména českého filmu v zahraničí.  

-Upozorňuje domácí diváky a média na nové talenty české kinematografie  

-Pomáhá novým talentům v propagaci a medializaci a rozšiřuje možnosti distribuce jejich filmů 

-Umožnuje divákům seznámit se s jinak těžko dostupnými filmy 

-Vzdělává publikum v nedostatečně propagované oblasti kinematografie  

- Rozšiřuje možnosti distribuce žánru krátkých filmů 

 

 

 

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) 

Pásmo TA ANIMACE! přináší výběr kvalitních, umělecky ambiciózních filmů, ze kterých některé už 

rezonovaly na mezinárodních festivalech. Dramaturgie výběru je zajímavá i z tematického hlediska. Mladí 

tvůrci se často zabývají důležitými „ženskými“ tématy, ale také všeobecně aktuálními společenskými a 

osobními problémy dnešního člověka. Žadatel chce tuto různorodost témat využít k rozšíření cílové skupiny.  

 

Projekt, který by každoročně seznamoval publikum s nejzajímavějšími studentskými krátkými animovanými 

filmy předchozího roku by jistě obohatil distribuční nabídku, zejména v menších kinech. Ve spojení 

s prezentací filmů samotnými tvůrci by přinesl mladým talentům příležitost k medializaci a propagaci. 

Promyšlená práce s publikem může mít dlouhodobý dopad na české prostředí, žadatel se chce věnovat i 

filmové výchově a pořádat projekce pro školy. Jedním z důležitých cílů projektu je prolomit stereotypní 

vnímaní animace – jako žánru určeného především dětem. 

 

Distribuční strategie je dobře zvolená, načasování distribuce i mediální kampaně je plánováno v synergii 

s dvěma důležitými festivaly, které se specializují na stejný žánr: Famufestu a Anifilmu.  

 

 

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

Realizační tým projektu tvoří zkušení profesionálové a propojení s dalšími subjekty a organizacemi vnáší do 

projektu další zajímavé pohledy a možnosti, jak pro tvůrce filmů, tak pro publikum. 

 

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

Český krátký film (i ten animovaný) slaví v posledních letech velké úspěchy, ale v domácím prostředí nemá 

dostatečné možnosti pro distribuci, a tak publikum často tvůrce, které v zahraničí dělají českému filmu 

dobré jméno, vůbec nezná. I proto je tento projekt významný – zejména pokud se stane začátkem nové 

spolupráce mezi FAMU a Aerofilmem, díky které budou moci diváci vidět to nejlepší z tvorby mladých 

filmařů z předchozího roku a vytvoří se určitá kontinuita v prezentaci tohoto žánru. 

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

Žádost je po formální stránce v pořádku.  

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

Rozpočet je přehledný, přiměřený projektu, neobsahuje žádné neodůvodněné náklady. 

Komentáře k jednotlivým položkám rozpočtu jsou srozumitelné.  

Finanční plán je jednoduchý – odhad výnosů realistický. Výše podpory i její podíl na financování projektu 

obhajitelné. 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Distribuční i marketingová strategie je zvolena vhodně, dobře využívá marketingový potenciál pásma, 

komunikace se opírá kromě jiného i o témata jednotlivých snímků, která jsou poměrně různorodá a umožní 

oslovit širokou škálu médií, resp. Diváků. Vzhledem k věku cílové skupiny je marketingová kampaň 

zaměřená zejména na online prostředí. 

 

Projekt splňuje cíle a kritéria výzvy a je připraven k realizaci. Realizační harmonogram je zvládnutelný.  

 

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

Aerofilms je zkušený distributor, zejména pro náročnější žánry. Při prezentaci filmů věnuje tradičně velkou 

pozornost filmové výchově a práci s divákem a je proto vhodným realizátorem předkládaného projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce pásma Ta animace! 

Evidenční číslo projektu 3457/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 29. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

65minutová kolekce animovaných filmů FAMU je ohromným osvěžením a potěšením. Obsahuje osm 

krátkých autorských filmů, mezi nimi festivalově a oscarově ověnčenou Dceru, přičemž jde o autorsky i 

kurátorsky plně ženskou kolekci (až na jedinou částečnou výjimku spoluautorství) s mezinárodním složením, 

což dodává projektu další specifické dispozice. Témata jsou různá, spojnicí je osobní pohled na svět a 

zájem o společenskou problematiku. Jsou to osobní, osobité a společensky odpovědné filmy. 

 

Distribuční strategie je promyšlená, šitá na míru specifickému formátu a příslušným cílovým skupinám, 

zvlášť vhodnými a efektivními nástroji jsou online kampaň, spolupráce se specializovanými festivaly a 

platformami a eventové projekce navázané na „Měsíc animace.“ V kinodistribuci se předpokládají na daný 

projekt poměrně vysoká čísla: 150 projekcí a 3 tis. diváků (plus 1 tis. na VOD), tyto odhady jsou pouze 

konstatovány, není zřejmé, jak se k nim dospělo. 

  

Projekt je koncipován jako ekonomicky minimalistický: rozpočet činí 311 tis., žádá se přiměřených 150 tis. 

(48%). O zbytek se dělí FAMU (16%) a žadatel (36%). Závazek FAMU se deklaruje jako potvrzený, v žádosti 

ale chybí doklad. Žadatel vkládá budoucí příjmy z distribuce. Přinejmenším formálně schází projektu krytí. 

 

Žadatel je důvěryhodný, zkušený a vynalézavý, umí pracovat s projekty na míru. Zaslouží zvláštní ocenění, 

že se žadatel ujal tohoto nelehkého distribučního podniku a že se díky tomu dostanou tyto filmy k širší 

divácké obci a do kinodistribuce, kam by jinak hledaly cestu těžko.  

 

Doporučuji zvážit název: tak originálnímu počinu by slušel originálnější a přitažlivější titul s odpovídající 

vypovídací hodnotou, stávající titul vypadá spíš jako pozvánka na dopolední dětské pásmo nebo na dětskou 

dílnu animace. 

 

Projekt přináší vysokou přidanou hodnotou: nejenže obohacuje aktuální distribuční nabídku o unikátní 

formát, ale také podporuje další rozvojový potenciál animované kinematografie. Projekt je dobře připraven, 

žadatel a předložená strategie jsou zárukou úspěšné realizace. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

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) 

Projekt je odvážný a inovativní, obohacuje distribuční nabídku o nezvyklý obsah i distribuční formát. 

Distribuční strategie odpovídá danému dílu a záměru, využívá specifické nástroje a cílenou práci 

s publikem. 

Projekt má inspirativní, rozvojovou, potenciálně dlouhodobou hodnotu jak pro animovanou kinematografii, 

tak pro distribuční praktiky.  

 

 

 

 

 

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

Personální zajištění je plně kompetentní a zkušené, je zárukou úspěšné realizace projektu. 

 

 

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

Projekt přináší originalitu a mezinárodní přesah: je umělecky svébytný, kulturně a společensky hodnotný, 

má mezinárodní a festivalový potenciál. 

 

 

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

Žádost je formálně v pořádku, chybí doklad o finančním vkladu, který je deklarován potvrzený. 

 

 

 

 

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

Rozpočet je přiměřený a zdůvodněný, rezerva je ve finančním plánu, zajištěno je jen 16% rozpočtu a toto 

zajištění není doloženo. Požadavek na podporu je oprávněný. 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Distribuční strategie je vysoce sofistikovaná a šitá na míru specifickému obsahu a formátu, je podrobně a 

přesvědčivě zpracovaná. 

 

 

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

Žadatel je důvěryhodný, zkušený a vynalézavý, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je zárukou 

úspěšné realizace projektu.  

 

 

 

 

 

 



AEROFILMS s.r.o. 

Jirečkova 8, 170 00 Praha 7 
tel. / fax: 224 947 566 

info@aerofilms.cz / www.aerofilms.cz 
 

 
 

 

 
Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 
 

Č.j.: SFKMG/1883/2020-SK 

 
V Praze dne 7.2.2020 

 
Vážená Rado SFK, 

 

dovolte mi, abych reagoval na analýzu k projektu 3457/2019, název projektu: Distribuce pásma Ta 
animace! Projekt v rámci výzvy 2020-3-1-2 na podporu distribuce předložila distribuční společnost 

Aerofilms s.r.o. 
 

Jiří Voráč ve své analýze zmiňuje, že formálně nebylo k žádosti dodáno potvrzení o vkladu FAMU do 
projektu, který je ve finančním plánu projektu deklarován jako potvrzený. V příloze k tomuto dopisu 

tak přikládáme potvrzení tohoto vkladu (finančního i věcného) formou čestného prohlášení děkana 

FAMU Mgr. Zdeňka Holého. 
 

S pozdravem, 
 

 

 
 

 
 

 

Radim Habartík 
Aerofilms s.r.o. 

 
 

 
Příloha: čestné prohlášení Mgr. Zdeňka Holého, děkana FAMU 

mailto:info@aerofilms.cz
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Expertní analýza 
 

Název projektu  Distribuce filmu Můj otec Antonín Kratochvíl 
 

Evidenční číslo projektu 3458/2019 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 31.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Aerofilms předložila projekt na podporu distribuce českého 
celovečerního dokumentárního filmu Můj otec Antonín Kratochvíl, který natočila popřední 
česká režisérka Andrea Sedláčková. Jde o vizuálně propracovaný, velice osobní a nadčasový 
snímek. 
 
Žadatel předložil svoji žádost ve standartní formě se všemi náležitostmi, které umožnily 
realizovat komplexní analýzu distribučního projektu. Přílohy jsou úplné a srozumitelné až na 
odsek předpokládané výsledky distribuce 
 
 
Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, v žádné položce není kalkulováno 
s nadměrnou sumou. Finanční plán je přijatelný. Výhrady lze mít jenom proti 
předpokládaným výsledků distribuce. 
 
Marketingová a distribuční strategie je na dobré úrovni, cílená na divácké skupiny a 
předpokládá rovněž spolupráci s významnými institucemi a mediálními partneři filmu. 
 

− Aerofilms je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 
předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
 
Žádost reflektuje cíle a kritéria výzvy-distribuce filmů 2020-3-1-2. 
 
Udělení 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) 

Můj otec Antonín Kratochvíl je celovečerní dokumentární film, který má v sobě hodně 
dramatických zápletek hlavních hrdinů, jako by byl filmem hraným. Popřední česká režisérka 
Andrea Sedláčková vypráví prostřednictvím fotografií a osobních výpovědí rozdílné a 
turbulentní osudy tří fotografů z jednoho rodu, přičemž jeden z nich, Antonín Kratochvíl, 
dostál svou tvorbou světového věhlasu. Režisérce se podařilo vytvořit vizuálně 
propracovaný, velice osobní a nadčasový snímek, který je zároveň i společenskou reflexí o 
historických proměnách, které zobrazované fotografy zasáhly, no zejména o lidské 
nespoutanosti a svobodě. Tento projekt zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech, i když nelze 
počítat s jeho širším nasazením, protože není typem filmu určeným většinového publika. 
Spojení daného filmu s distribuční strategii je funkční. Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy 
2020-3-1-2 k podávání žádosti o podporu kinematografie – Distribuce filmů, především 
v oblasti náročných kinematografických děl a posílení pozice českého filmu v distribuční 
nabídce. 
 

 

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

Tvůrčí tým projektu distribuce filmu Můj otec Antonín Kratochvíl ze společnosti Aerofilms již 
podobné projekty realizoval a je zárukou realizace i tohoto projektu. 
 

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

Uvedený film svým pojetím a ztvárněním lze považovat za přínos pro současnou českou 
kinematografii. 
 

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

Žádost Aerofilms o podporu distribuce filmu Můj otec Antonín Kratochvíl je po formální 
stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní analýzy vyhovující. Žadatel předložil popis 
projektu, marketingovou a distribuční strategii, cílové skupiny, marketingový plán a 
specifikaci kampaně, životopisy členů týmu projekt, rozpočet projektu, komentovaný 
rozpočet, finanční plán projektu, časový harmonogram realizace projektu, čestné prohlášení 
o díle a prezentaci distribuční společnosti. K žádosti je přiložena Distribuční smlouva o 
podmínkách distribuce filmu s produkční firmou Punk Film. Přílohy jsou úplné a srozumitelné 
až na odsek předpokládané výsledky distribuce. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Rozpočet projektu počítá s náklady 496 000 Kč, obsahuje reálné standartní položky, v žádné 
položce není kalkulováno s nadměrnou sumou. Finanční plán vychází z předpokladu, že 
projekt lze považovat za kulturně náročný kinematografický projekt a bude financován ze 
57,06 % procenty z veřejných zdrojů – tj. požadovaná dotace ze Státního fondu 
kinematografie ve výši 283 000 Kč. Zbývající zdroj má být – finanční vklad z vlastních zdrojů 
distributora (předpokládané budoucí tržby z distribuce) 213 000 Kč tj. 42,94 %. 

− Předpokládané celkové tržby z distribuce (kinodistribuce ČR, výnosy DVD/VOD a další výnosy 
v ČR) jsou naplánovány na úrovni 213 000 Kč, z toho předpokládané čisté příjmy žadatele by 
měli představovat 44 100 Kč. Konstrukce předpokládaných výsledků distribuce neodpovídá 
tvrzení žadatele, že pokryje svůj finanční vklad a ještě získá 18% distribuční fee a 50 % 
z prodeje VOD. Projektovaný příjem 213 000 Kč postačí jenom na pokrytí nákladů, i tak je u 
tohoto typu konstrukce diskutabilní, co se stane, když se předpoklady tržeb nezrealizují. Při 
těchto příjmech by žadatel nenaplnil uváděný vlastní finanční vklad ve finančním plánu. Výše 
finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 0 %. 
 

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

− Žadatel vypracoval marketingovou a distribuční strategii na dobré úrovni. V distribuci filmu 
se bude orientovat na jednosálová kina, velice omezeně na multikina. Marketingová kampaň 
zahrnuje – PR komunikace, reklamu v kinech, outdorovou reklamu, inzerci, online kampaň, 
přímou komunikaci a speciální eventy, TV a rádio spoty, tiskové správy a novinářskou 
projekci s tiskovou konferencí. Žadatel má zabezpečenou rozsáhlou spolupráci s mediálními 
partneri filmu – ČT, Český rozhlas, Respekt, Fotovideo a dalšími. K významným partnerům a 
spolupracujícím institucím patří i Leica Gallery Prague, Centrum Foto Škoda, Nakladatelství 
Kant a Galerie Hlavního města Prahy. Předložený harmonogram je realizovatelný. 

 
 

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

− Aerofilms je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 
předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu FREM 

Evidenční číslo projektu 3459/2019 

Název žadatele Doc-Air, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 4.2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

FREM je divácky náročným, ambientním filmem tematizujícím stále problematičtější vztah člověka a přírody. 

Jedná se o formálně výjimečné dílo s velkými nároky na divákovu pozornost. Ze své podstaty tak jde o film 

jen obtížně distribuovatelný. Výhodou je jeho silná pozice v rámci domácích i mezinárodních festivalů 

(MFDF Jihlava, Berlinale, Jeden svět) – festivalová uvedení mohou pomoci vypracovat povědomí o celém 

filmu a předem „připravit“ jeho diváky. Projekt je postaven logicky, dokumenty jsou zpracovány detailně a 

obsahují všechny náležitosti. Kromě cílení na ta správná kina, zřejmému důrazu na VOD distribuci (se 

kterou má žadatel extrémně bohaté zkušenosti), jasně definovaným cílovým skupinám či dobře postavené 

marketingové strategii stojí za zmínku organizačně náročná site-specific event v podobě speciálního pop-up 

iglú FREM kina.   

 

Slabé stránky projektu se skrývají pouze v rozpočtu, který obsahuje některé neadekvátně vysoké a 

nezdůvodněné položky.  

 

Projekt je bezesporu připraven k realizaci a je vysoce pravděpodobné, že jej žadatel bude schopen 

uskutečnit v zamýšlené podobě. Z důvodů rozpočtu a podílu dotace SFK na jeho celkové výši navrhuji 

projekt jednoznačně podpořit, avšak částkou nižší, než je definována v žádosti, tedy ne 350 000 Kč, ale 

částkou kolem 220 000 Kč. 

Udělení podpory Doporučuji  

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) 

Film FREM dostal potvrzení na prestižní áčkový festival Berlinale, jeden ze tří nejzásadnějších světových 

filmových festivalů. Česká kinematografie na těch největších světových festivalových jevištích skomírá, a 

proto je zařazení celovečerního filmu s majoritní CZ účastí do oficiálního programu samo o sobě zásadní 

událostí, kterou je nutné podporovat všemi možnými prostředky. Sekce Forum je pro experimentující FREM 

ideální platformou, neboť se jedná o část programu Berlinale věnovanou autorským dílům zkoumajícím 

hranice filmového média, jeho formu i obsah. Z výše napsaného je zřejmé, že projekt jednoznačně zaujal 

na tom největším světovém festivalovém jevišti. Film navíc otevírá zásadní enviromentální a ekologická 

témata spojená s globálním oteplováním a věkem antropocénu. FREM také přináší osobitý autorský styl 

filmu-meditace blízký ambientním dílům, u kterých je zásadní složkou divácké prožívání v reálném čase.    

 

Distribuční a marketingová strategie odpovídají specifickému typu filmu – žadatel správně pracuje s faktem, 

že film sice disponuje velkou silou festivalových uvedení, zároveň se však jedná o divácky náročné, subtilní 

dílo vzpírající se tradiční zkušenosti při sledování filmů. Projekt plánuje pracovat s artovými kiny, klade 

velký důraz na VOD distribuci a přináší jeden velký, několikadenní event v podobě pop-up iglú kina, čímž 

naplňuje potřeby specifické práce s publikem. 

 

Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.   

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

Tvůrčí tým po vedením Niny Numankadić a Diany Tabakov disponuje obrovským množstvím zkušeností 

v oblasti dokumentárního filmu a jeho produkce, distribuce či prezentace. Složení týmu je bezesporu 

odpovídající a dostatečné tomu, aby mohl být prezentovaný projekt úspěšně realizován. Samotný tým je 

představen jednoduchým jednostránkovým dokumentem, který však obsahuje všechny podstatné a 

relevantní informace. 

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

Film FREM přispěl ke zviditelnění české kinematografie už pouze prostým faktem, že zaujal dramaturgy 

Berlinale natolik, že dostal prostor v oficiálním programu festivalu v roce 2020. Vzhledem k mizivé české 

stopě na největších světových festivalech v posledních dekádách je pozvání do sekce Forum na Berlinale 

oceněním nejen samotného filmu Viery Čákanyové, ale také fungování SFK (který projekt podpořil) či 

producentů filmu. Samotný fakt uvedení na Berlinale dostává tento tuzemský projekt do evropského 

kontextu na jednom z nejzásadnějších festivalových jevišť světa. Když odhlédneme od uvedení na Berlinale 

a všech dalších aspektů s tímto uvedením spojených, je nutné ocenit i film samotný. Jedná se o dílo se 

zásadním tématem, které ve společnosti stále více rezonuje (budoucnost planety Země, role člověka 

v rámci současného směřování planety, věk tzv. antropocénu). Nejedná se však o tradiční dokumentární 

zpracování této tématiky – naopak jako diváci sledujeme ambientní dílo na pomezí experimentálního filmu 

pracující s filozofickým (až ontologickým) přesahem, subjektivní kamerou, rytmem a ruchy. Sledování filmu 

FREM je tak intenzivním, náročným a ve své podstatě nezapomenutelným diváckým zážitkem. Případnou 

podporu lze určitě vnímat jako odůvodněnou. Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle výzvy.   

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

Rozpočet je postaven transparentně a většina položek je adekvátní velikosti projektu a jeho distribuci.  

 

Problematické položky, které neúměrně navyšují rozpočet jsou následující: 

Plakáty – v rámci distribuce se většinou tisknou stovky či tisíce plakátů s jednotkovou cenou kolem 10 Kč – 

zde žadatel uvádí počet pouhých 150 plakátů s jednotkovou cenou 185 Kč zdaleka přesahující běžný 

úzus 

Outdoorová kampaň – vzhledem k distribuční strategii a specifičnosti filmu jsou outdoor a jeho reálný dosah 

velmi diskutabilní, navíc za situace, kdy outdoor může nahradit pop-up kino 

 

Komentář k rozpočtu má rozsah pouhého jednoho odstavce a není v něm obsažena detailní explikace 

problematických položek.  

 

 Finanční plán projektu je postaven na základě poněkud přemrštěného rozpočtu – je nesporné, že 

FREM spadá do položky „kulturně náročné kinematografické dílo“, a tudíž je v tomto případě 

relevantní podpora větší než 50% rozpočtu projektu, zároveň je však nutné konstatovat, že celkový 

výše rozpočtu je vzhledem k danému projektu příliš vysoká.  

 

Vzhledem k některým problematickým položkám rozpočtu, velikosti filmu, správně predikovanému 

počtu projekcí (50) a nadsazené predikci počtu diváků (3000) je výše požadované podpory nadnesená 

a reálně by se dle mého uvážení měla pohybovat kolem 220 000 Kč.    

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

Předložená distribuční strategie dává představu o realizaci projektu – jsou v ní jasně a zřetelně popsány 

jednotlivé typy distribuce, realizační harmonogram či marketingové aspekty. Uvedení v českých kinech je 

precizně načasováno v souvislosti s festivaly (MFDF Jihlava – první projekce, Berlinale – zahraniční i 

tuzemský mediální zájem, Jeden svět – festival s tématikou komunikující s filmem těsně před zahájením 

distribuce). Žadatel logicky cílí na jednosálová a klubová kina, predikovaná návštěvnost se ovšem zdá být, 

vzhledem k současné realitě distribuce náročných CZ dokumentů, poněkud nadsazená. Silnou stránkou 

žadatele je online distribuce, kde může mít díky dosahu portálu Doc Alliance dlouhý život a větší počet 

diváků než v kinech. Zásadním eventem je pop-up kino ve tvaru iglú, které může v centru Prahy přilákat 

množství diváků a které může film zásadním způsobem zviditelnit. Cílové skupiny jsou dobře definovány a 

projekt s nimi pracuje vhodným způsobem. Časový harmonogram je logicky postavený a zvládnutelný.  

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

Žadatel Doc-Air stojí za etablovaným projektem Doc Alliance Films, který představuje celoroční aktivitu na 

poli VOD a online distribuce. V této oblasti je Doc Alliance v rámci českého kontextu nezastupitelným 

projektem s širokým portfoliem aktivit. V oblasti filmové kinodistribuce nemá žadatel žádné zkušenosti, ale 

vzhledem ke know-how na poli dokumentárního filmu lze důvodně předpokládat, že nebude mít s uvedením 

projektu FREM do českých kin zásadnější problémy.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu FREM 

Evidenční číslo projektu 3459/2019 

Název žadatele Doc-Air, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 31.1.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

V tomto případě považuji za nutné jasně oddělit kvalitu filmu a kvalitu distribučního projektu. Snímek je 

festivalově úspěšný, bude uveden na Berlinale, jedná se o velmi zajímavý audiovizuální experiment, 

postavený na provokativním a invenčním konceptu. To ale z něj nedělá objekt vhodný pro sebelépe 

organizovanou kinodistribuci v několika desítkách kin a pro „tisíce středoškoláků“, právě naopak. Tuto 

námitku nestavím na podceňování publika, ale na tom, že kinodistribuce individuálního filmu (sebelépe 

kontextualizovaného např. úvodem a diskuzí s tvůrci) představuje jiný typ události a „instituce“, než jakou je 

divácky mimořádně náročný audiovizuální experiment FREM. Domnívám se (jistě, je to jen odhad), že i 

velká část z oněch kompetentních diváků, kteří film viděli např. na jihlavském festivalu, by na tento snímek 

promítaný mimo rámec festivalové události do kina nešla. Film je možné se zaujetím sledovat jako invenční 

sebereflexivní mediální experiment, jako aktivistický environmentální komentář, nejlépe jako obojí současně 

– ale ani jeden typ recepce neodpovídá tomu, co si třebas i mediálně velmi kompetentní divák spojuje 

s návštěvou individuální (nefestivalové) projekce. Způsob oslovení středoškoláků není detailně vysvětlen: 

jsou zmíněny „tisíce středoškoláků“, ale i autoři projektu si zřejmě uvědomují, že tento snímek může být sice 

pro 95% středoškoláků na intelektuální rovině srozumitelný, ale jako estetický zážitek, mírně řečeno, 

naprosto nezajímavý. Zřejmě proto se také zmiňuje pouštění ukázek v rámci nějakého – blíže 

neupřesněného – programu. Je to ale možné považovat za součást distribučního projektu? A je to možné 

chápat jako propagaci? Skutečně můžeme předpokládat, že účastníci programu ve stanu poté na film 

půjdou do kina? Přes veškerý obdiv k samotnému filmu nemohu projekt jako celek doporučit k podpoře. 

V případě upřesnění náplně týdenní akce na Mariánském náměstí (včetně upřesnění podílu dalších 

organizátorů) by si tato část projektu podporu zasloužila, ale uvedení do kinodistribuce považuji za 

kontraproduktivní. 

 

 

 

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) 

V tomto případě považuji za nutné jasně oddělit kvalitu filmu a kvalitu distribučního projektu. Snímek je 

festivalově úspěšný, bude uveden na Berlinale, jedná se o velmi zajímavý audiovizuální experiment, 

postavený na provokativním a invenčním konceptu. To ale z něj nedělá objekt vhodný pro sebelépe 

organizovanou kinodistribuci v několika desítkách kin a pro „tisíce středoškoláků“, právě naopak. Tuto 

námitku nestavím na podceňování publika, ale na tom, že kinodistribuce individuálního filmu (sebelépe 

kontextualizovaného např. úvodem a diskuzí s tvůrci) představuje jiný typ události a „instituce“, než jakou je 

divácky mimořádně náročný audiovizuální experiment FREM. Film je možné se zaujetím sledovat jako 

invenční sebereflexivní mediální experiment, jako aktivistický environmentální komentář, nejlépe jako obojí 

současně – ale ani jeden typ recepce neodpovídá tomu, co si třebas i mediálně velmi kompetentní divák 

spojuje s návštěvou individuální (nefestivalové) projekce. Pop-up kino nabízí sice originální způsob 

uvádění, ale v projektu je představeno jako nástroj propagace, ne jako svébytná distribuční aktivita. 

 

 

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

− Kvalitní. 

 

 

 

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

− Kvalita filmu je vysoká, snímek ale není vhodný pro běžnou kinodistribuci – a plánované site-specific 

projekce jsou zmíněny spíše okrajově jako propagační nástroj.  

 

 

 

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

− Postrádám dvě důležité informace: 

−  film byl podpořen částkou 150.000,- na propagaci; stávající projekt většinu rozpočtu směřuje také na 

propagaci, aniž by objasnil, jestli zde nedochází k překryvu. 

− Pop-up kino FREM je prezentováno jako marketingový nástroj a není upřesněno, zda  a v jaké výši se na 

organizování podílí další instituce – dá se ale z popisu projektu předpokládat, Hl. město Praha, resp. 

CAMP, nějak na akci v Praze participuje. 

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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− Jednotlivé částky jsou realistické a přiměřené. Problematičnost rozpočtu souvisí jednak s otázkami 

vznesenými v bodě 4, jednak s potřebností a účelností nákladů na propagaci v případě takto specifického 

snímku. Jen přímé propagační náklady představují investici téměř 100,-Kč do každé prodané vstupenky, 

a to ještě za velmi optimistického předpokladu, že by se podařilo dosáhnout cíle 3 tis. platících diváků. 

 

 

 

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

− V návaznosti na to, co bylo řečeno v bodě 1, vidím realizační strategii jako problematickou ze dvou 

důvodů:  

− pop-up kino nabízí sice originální způsob uvádění, ale v projektu je představeno jako nástroj propagace, 

ne jako svébytná distribuční aktivita – a kontext, ve kterém se má film promítat na Mariánském náměstí, 

není podrobně představen: jestliže projekce má ukončovat celodenní program, je patrné, že jde o akci 

s širším záměrem a zázemím, které není vysvětlené 

− záměr uvádět takto specifický snímek do kinodistribuce považuji za nerealistický z hlediska 

předpokládané návštěvnosti a neefektivní z hlediska poměru nákladů na propagaci a diváckého 

potenciálu. 

 

 

 

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

− Vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vysoká dívka 

Evidenční číslo projektu 3460/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o.  

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Dr Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 2/2/ 2020  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

    

Žadatel chce do kin uvést film Dylda = Vysoká dívka ruského režiséra Kantěmira Balagova, který byl c 

Cannes znovu vybrán do sekce Un Certain Regard.   O dobrém vkusu žadatele svědčí i skutečnost, že byl 

následně zařazen do užšího výběru kandidátů na cizojazyčného Oscara.  Film se zabývá problémem 

návratu člověka po válce do života (tedy jde o paralelu mužsky vnímané situace v knize Cesta zpátky E.M. 

Remarqua), ovšem ukazuje toto téma na problematice ženských hrdinek v poválečném Leningradě.  

 

Ruských filmů v české distribuci je jen málo a z tohoto hlediska považuji podporu kvalitnímu snímku z této 

oblasti za žádoucí.  

 

Žadatel si je dobře vědom toho, že není rozumné v českých podmínkách postavit film na tématu blokády 

Leningradu a poválečné obnovy. Volí proto rozumně jinou strategii, postavenou na mezinárodním úspěchu 

filmu a jeho kvalitě. Současně chce využít zařazení v rámci Febiofestu.  

Volba cílových skupin je podle mne správná a prostředky k jejich oslovení jsou zvoleny vhodně. Rozpočet je 

postaven rozumně a odpovídá zvolené strategii.  

Souhlasím naprosto i s volbou traileru a plakátu i zdůvodněním ne zcela běžného postupu.  

Doporučuji proto podporu 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) 

 Projekt jasně obohacuje nabídku českých kin, jde o málo uváděné téma z málo uváděné oblasti, navíc u 

(po)válečných filmů s ne zcela běžným zaměřením na ženské hrdinky.  Uvedení v Cannes i nominace do 

výběru na ceny Akademie v USA dokládají i vysokou kvalitu díla.   

 Navíc jde o adaptaci knihy autorky rovněž významně mezinárodně oceněné.   

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

  

Myslím, že tým je odpovídající  

 

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

Mezinárodní přínos je jasně doložen účastí v Cannes i nominací na Oskary.  

 

 

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

Bez problémů, jen bych použil kontrolu pravopisu před odesláním žádosti.   

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

Myslím si, že rozpočet odpovídá. V reklamě je hlavním zaměřením  online a outdoor,  ostatní kanály jsou 

spíše doplňkové. Očekává se nastartování WoM, což by mělo podpořit uvedení na Febiofest u, vyžaduje 

to ovšem trochu delší čas.  

 

 

 

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

Už jsem uvedl na začátku, že považuji za rozumné uvést film jinak než v zemi původu, kde je téma blokády 

Leningradu a poválečné obnovy vnímáno dodnes citlivě a s emocemi hrdinství, což dnešní český divák 

bude vnímat spíše ojediněle.  

Opřít se o estetickou hodnotu a mezinárodní ocenění předlohy i díla je proto rozumné, myslím, že správná 

je i volba US traileru.   

Cílové skupiny jsou zvoleny rozumně, doporučil bych ještě se zamyslet nad tím, zda volba ženských 

hrdinek neotvírá cestu i genderově orientovaným divákům a divačkám (míním lifestylové vymezení, divačky 

jsou jinak hlavní cílovou skupinou) a oslovit i tuto skupinu.  
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.  

 

 

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

Nemám výhrady.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Vysoká dívka 

Evidenční číslo projektu 3460/2019 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Hana Cielová 

Datum vyhotovení 21.I.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se zaměřuje na distribuci náročného uměleckého filmu Vysoká dívka mladého ruského režiséra 

Kantěmira Balagova, který byl úspěšně uveden v Cannes v sekci Certain regard a byl také zařazen do 

výběru kandidátů na cizojazyčného Oscara. Režisér patří k nejvýraznějším talentům současného ruského 

filmu. Snímek, inspirovaný knihou laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové Válka nemá ženskou tvář, 

se odehrává v Leningradu těsně po válce a přináší silné téma. Intimní psychologický příběh se stává 

metaforou o tom, že válka a její utrpení nekončí, když se uzavře mír. Silná obrazová stránka se snoubí s 

přesvědčivými hereckými výkony, a také věrohodným vykreslením doby s její morální devastací. Snímek se 

silným přesahem do současnosti má značný festivalový potenciál. Díky svému modernímu a zároveň 

nadčasovému zpracování obohacuje současnou evropskou tvorbu a může být inspirativní i pro tvorbu 

domácí.  

Žadatelem je ambiciózní distribuční společnost Pilot Film, která provozuje kino U Pilotů, jenž se vyprofilovalo 

jako jedno z předních arthousových pražských kin. Snímek Vysoká dívka dobře zapadá do portfolia 

společnosti, jejíž ambicí je náročná umělecká dramaturgie. Personální zajištění projektu je silné, a žadatel 

předložil jasnou a konkrétní realizační strategii. Distribuční a marketingová strategie jsou dostatečně 

propracované a velmi vhodné pro daný typ filmu. Žadatel dobře charakterizuje cílové divácké skupiny, a má 

jasnou představu o potenciálu snímku i o jeho limitech. Promyšlená je i festivalová strategie včetně aktivní 

spolupráce s Febiofestem. Rozpočet je transparentní a adekvátní charakteru snímku. Finanční plán je 

realistický a náklady jsou dostatečně zdůvodněny. Příspěvek SFK činí pouze 38,46% celkového 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) 

Jedná se o výjimečný a velice náročný umělecký film mladého ruského režiséra Kantěmira Balagova, který 

byl úspěšně uveden v Cannes v sekci Certain regard a byl také zařazen do výběru kandidátů na 

cizojazyčného Oscara. Režisér patří k nejvýraznějším talentům současného ruského filmu. Snímek, 

inspirovaný knihou laureátky Nobelovy ceny Světlany Alexijevičové Válka nemá ženskou tvář, se odehrává 

v Leningradu krátce po válce a přináší silné téma: pováleční trauma hlavní hrdinky i jejího okolí, celého 

města a potažmo i celé země. Až nemilosrdně krutý psychologický příběh „vysoké dívky“ a její přítelkyně se 

stává metaforou o tom, že válka a její utrpení nekončí, když se uzavře mír. Film je výjimečný tím, že 

popisuje toto téma z pohledu ženských hrdinek. Charakteristická je pro něj silná obrazová stránka se 

specifickou barevností, sugestivní zvuková stránka, neobvykle přesvědčivé herecké výkony, a také 

věrohodné vykreslení doby. Jedná se sice o historický film, ale se silným přesahem do současnosti. Snímek 

má značný festivalový potenciál, o čem svědčí i zájem Febiofestu uvést ho v hlavní soutěži. Velmi vhodná 

distribuční strategie odpovídá charakteru filmu, předpokládaná je i práce s publikem.  

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

 

Žadatel uvádí kompletní tým, se kterým hodlá snímek distribuovat. V jeho čele stojí Jan Macola, jenž je také 

úspěšným producentem náročných dokumentů i hraných filmů, které jsou své povahou podobné Vysoké 

dívce. Kromě něho tým tvoří dalších 6 lidí – ti mají zkušenosti jak s distribucí, tak s marketingem i v jiných 

oborech. 2 z nich se specializují na sociální sítě, které mají sehrát v marketingu snímku klíčovou roli.  

 

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

 

Jedná se o výjimečně kvalitní snímek obohacující současnou evropskou kinematografii: i když se jeho téma 

může zdát otřepané, jeho zpracování je moderní a naprosto specifické a přináší nový, neobvyklý pohled, 

který je zároveň výrazně nadčasový – a může být inspirativní i pro českou filmovou tvorbu. Kvalita snímku 

je natolik vysoká, že přesvědčila žadatele, aby jej uvedl i v našich kinech, a to navzdory zřejmé nepopularitě 

tématu, země původu, a u nás (zatím) neznámému jménu režiséra. Podporu lze rozhodně vnímat jako 

odůvodněnou.    

 

 

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

 

Žádost je dobře připravena: je dostatečně podrobná, konkrétní a věcní a dává komplexní obraz o projektu, 

který je díky tomu možné bez problémů posoudit. Neobsahuje rozpory a přílohy jsou úplné a srozumitelné. 

Vedle profesionálního zpracování z ní cítit i osobní zaujetí a silný osobní vztah k projektu, který je v tomto 

případě nevyhnutný pro jeho úspěšnou realizaci.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní a adekvátní charakteru snímku. Velkým plusem je výše minimální garance, která 

činí je 3000 eur. Vedle příspěvku SFK ve výši 150 000 Kč, který činí pouze 38,46% celkového rozpočtu, 

bude rozpočet financován už jen věcným a finančním vkladem samotného žadatele. Žádné jiné zdroje 

nejsou uvedeny. Finanční plán je realistický a náklady jsou dostatečně zdůvodněny.  

 

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

 

Žadatel předložil jasnou a konkrétní realizační strategii. Distribuční a marketingová strategie jsou 

dostatečně propracované a detailní a velmi vhodné pro daný, umělecky náročný typ artového filmu. Žadatel 

dobře charakterizuje cílové divácké skupiny: primárně se jedná o návštěvníky artových filmů, chce ale 

oslovit také jiné segmenty, např. fanoušky ruské kultury, čtenáře beletrie nebo posluchače klasické hudby. 

Za tímto účelem se žadatel spojil s nakladatelstvím, které vydalo knihu Válka nemá ženskou tvář, jenž 

inspirovala uváděný snímek, a chce tuto spolupráci využít ve své strategii, což je dobrý nápad. Promyšlená 

je i festivalová strategie: žadatel plánuje aktivní spolupráci s Febiofestem, jenž film uvede ve hlavní soutěži 

a pozval také režiséra. Po uvedení v Praze by měl snímek zamířit také do regionálních ozvěn Febiofestu. 

Distribuční premiéra je sladěná s festivalovým uvedením a počítá s intenzivním předpremiérovým týdnem, 

doplněným různými diskusemi. Žadatel má jasnou představu o potenciálu filmu i o jeho limitech pro 

českého diváka. O dobrém strategickém myšlení svědčí i promyšlená práce s trailerem nebo plakátem 

filmu. Marketing by měl být založen především na intenzivní práci se sociálními sítěmi, což se odráží i 

v rozpočtu. Časový harmonogram je zvládnutelný a správně počítá se zhodnocením projektu až do konce 

roku 2020. 

 

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

 

Žadatelem je ambiciózní distribuční společnost Pilot Film, která vznikla jako sesterská společnost produkční 

společnosti Mimesis Film. Produkce a distribuce jsou logisticky provázány a patří k nim i provoz 

dvousálového kina U Pilotů, které se úspěšně vyprofilovalo jako jedno z předních arthousových pražských 

kin. Snímek Vysoká dívka dobře zapadá do portfolia společnosti, jejíž ambicí je náročná umělecká 

dramaturgie.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mlsné medvědí příběhy v kinech 

Evidenční číslo projektu 3461/2019 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 3.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Bionaut s.r.o. požaduje na distribuci kinematografického díla částku 350 tisíc korunčeských z celkového 

rozpočtu, který dělá 930 tisíc korunčeských. 

 

PLUS 

+Jedná se o netypický středometrážní animovaný dětský film určený nejmladším divákům. Podobné typy 

filmů nejsou v české distribuci běžné. Špičková výtvarná kvalita. 

+Výroba byla podpořena Fondem (2 mil) 

+Typ distribuce: kromě kinodistribuce (Aerofilms) také VOD distribuce, site-specific projekce 

+Povedená výtvarná stránka (Filip Pošivač) 

+Vstup do distribuce zároveň v ČR, SR a Francii. 

+Zkušenost s podobným pásmem v kinech. 

+Premiéra bude na letošním Febiofestu. 

+Na podzim je plánován vstup do polských kin. 

+Česká televize je partnerem filmu. 

+Marketingový plán je velmi dobře promyšlený. 

+Cílová skupina je dobře zvolená. 

+Rozpočet je realistický.  

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Kvalitní film s krásnou výtvarnou stránkou a s velmi promyšlenou distribuční strategií. 

Vhodně zvolená cílová skupina. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se jednoznačně o projekt, který zkvalitňuje nabídku v kinech a posléze na internetu a v TV. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt posiluje žánrovou pestrost distribuční nabídky. 

 

 

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

− Složení týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován. 

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

− Film je přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii. 

− Kvalita filmu je vysoká a žádost o podporu je odůvodnitelná. 

− Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

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

Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a protichůdné informace a navíc jsou 

nádherně výtvarně pojednané 😊 

Zpracování projektu umožňuje správně posoudit žádost. 

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

− Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

− Žadatel zdůvodnil srozumitelně a logicky výši nákladů. 

− 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 propracovaná, realistická a vhodně zvolená pro daný typ projektu. 

− Projekt pracuje vhodným způsobem s cílovými skupinami. 

− Časový harmonogram je zvládnutelný. 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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− Jedná se o kvalitního distributora a producenta s velkou zkušeností s obdobnými projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Mlsné medvědí příběhy v kinech 

Evidenční číslo projektu 3461/2019 

Název žadatele Bionaut s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 9. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žadatel předkládá 40 minut dlouhé pásmo medvědích grotesek, který svým stylem a stylizací volně navazují 

na klasiky české animace. Celkové pojetí je velmi hravé, vkusné a srozumitelné pro cílovou skupinu. 

Dramaturgicky se jedná o logicky postavený projekt. I když nepracuje s ústředním příběhem, vyprávění 

spojuje nejen motiv medvědích protagonistů, ale i vděčné téma lesního kulinářství. Závěrečné dva příběhy 

navíc díky většímu množství postav gradují. Povídková struktura díky tomu působí podstatně soudržněji a 

méně účelově než antologie Pata a Mata.   

 

Při stavu současné nabídky pro segment nejmenších diváků se jedná o originální, zábavný a vhodně 

distribučně pojatý snímek, který má v distribuci jasně definované a potřebné místo.  

 

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) 

Předkládaný projekt tvoří pásmo krátkých animovaných filmů spojených ústředními postavami – 

dospělého Nedvěda a malinkého Mišky – a také jednotícím tématem, kterým je medvědí kulinářství. 

Výtvarné pojetí, které se vyznačuje vysokou stylizací a úmyslně hrubou, „temperovou“ linkou, odkazuje 

volně k hravému a úspornému stylu Břetislava Pojara či Zdeňka Smetany, působí však velmi současně. 

Elegantní práci s objekty podporuje podmanivý soundtrack brněnského samorosta Prokopa Holoubka, 

známého např. ze skupiny Midi Lidi. Pětice příběhů má prosté, nekomplikované půdorysy s důrazem na 

„fyzické“ gagy a poetickou oslavu přátelství. Zvolená dramaturgie je velmi šťastná, první příběh je 

expoziční, závěrečné dva pak přidávají do hry více postav, pásmo vrcholí medvědí písní a nemá tak 

problém udržet pozornost. Zvolená stopáž 40 minut je adekvátní.  

 

 

 

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

Realizační tým, který v tomto případě vzniká spojením žadatele, distribuční společnosti Aerofilms a 

externí PR agentury je dostatečným příslibem úspěšné realizace, i s přihlédnutím k tomu, že tento projekt 

navazuje na úspěšný středometrážní cyklus Hurá na pohádky. 

 

 

 

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

Inteligentní animace určená pro nejmenší diváky je v českých kinech stále nedostatkovým zboží. Na 

rozdíl od rychlokvašené evropské low cost CGI animace nabízí Medvědí příběhy originální a hravý styl, 

který odkazuje k české tradici animace. Ačkoli jasně cílí na lokální trh, díky univerzálnosti a znamenitému 

výtvarnému pojetí by neměla být žádná překážka ani v uplatnění na evropském trhu.  

 

 

 

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

Žádost je srozumitelně a uceleně formulovaná.  

 

 

 

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

Rozpočet je nastavený racionálně, jednotlivé položky kampaně i materiálového zajištění odpovídají 

zamýšleným distribučním a marketingovým intencím.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Strategie projektu vychází z předchozí distribuční zkušenosti s podobně laděným středometrážním 

cyklem a může tak využít data, kinařské kontakty a osvědčené PR strategie. Eliminuje se tak nákladné 

experimentování při hledání optimálního kanálu, kterým distributor a producent osloví cílové publikum a 

kina schopná s tímto publikem pracovat. Žádost by mohla obsahovat přesnější popis doprovodných 

materiálů a akcí, kterou jsou pro kinaře vždy velmi vítaným pomocníkem a doplňkem.  

 

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

Aerofilms patří ke špičkovým distributorům indie filmů a inteligentního středního proudu s progresivní 

marketingovou strategií a skvěle fungující sítí spřízněných kin a akcí, které se zaměřují na dětské 

publikum. Pro daný projekt jsou ideálním partnerem producenta, který se zaměřuje i na distribučně méně 

vytěžené formáty a žánry.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Afrikou na pionýru 

Evidenční číslo projektu 3462/2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Dr. Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 2/2 2020  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Žádost se týká podpory kinodistribuce slovenského celovečerního cestopisného filmu, navazujícího na 

„trabantí“ cestopisy, které měly dobrou odezvu. Film má extrémně vysoké hodnocení na %CSFD, zdá se, že 

pro svou cílovou skupinu naplňuje očekávání velmi dobře.  

 

Humorných cestopisů je sice televizní program podle mého dojmu skoro plný, ale v kinech jich tolik není. 

Další silnou stránkou jsou krásné (podle žadatelů přímo bechderoucí ) kamerové záběry na krajinu, snad i 

poměrně reálný pohled na život Afričanů. 

Trochu problémem, jak sami žadatelé, upozorňují, je jazyk, nicméně souhlasím, že to není problém tragický.  

Stejně tak správně upozorňují, že film není určen mainstreamovému divákovi, hlavní cílovou skupinou jsou 

proto muži 15-50 se zájmem o motorky, cestování atd. To je rozumné, reklamní kampaň je na cílové skupiny 

zaměřena zdá se mi dobře, ale není mi ovšem jasné, proč je v PR aktivitách zahrnut iBlesk, AHA, Metro a 

další. Pokrytí automoto titulů, lifestyle, online atd. se mi zdá rozumné, ale tady bych doporučil, aby žadatel 

vysvětlil, jak tyto tituly pokrývají cílovou skupinu. Dost o jejich funkčnosti pochybuji.   

  

Celkově s touto minoritní výhradou se mi rozpočet jeví odpovídající a výše podpory přiměřená. Film může 

obohatit nabídku v kinech a DVD i VOD si při slušné reklamní a PR kampani může cílová skupina najít, mezi 

motorkářskou komunitou by mohl fungovat i WoM.  

-   

 

 

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) 

Jak jsem již řekl, obohacení kinonabídky zde je, kombinace zábavné formy s určitou edukativní funkcí je 

také kladná.  

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

Ano, tým Bontonu je zkušený  

 

 

 

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

Myslím, že film je přínosný v kontextu české a slovenské tvorby.  

 

 

 

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

V pořádku  

 

 

 

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

žádá se 150 000 z necelých 450 000, rozpočet je v souladu s marketingovou strategií více zaměřen na 

jednosálová kina a regiony, pro multiplexy není tato cílová skupina atraktivní.  

Tomu podle mne odpovídá tisk plakátů, fotosek, mobilní stojiny a podobně, zkušenost týmu je z toho 

vidět.  

 

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

Mediální strategie je pestrá a v oblasti automoto a podobně je v pořádku (Lidé a země, Svět motorů, 

Koktejl, Esquire, National Gegraphic ad.), jak jsem uvedl již na začátku, nechápu jen blok PR strategie, 

kde se hovoří o kulturních, auto-moto a lifestylových titulech, druhá a třetí skupina je dobře pokryta, ale u 

první se najednou z „kulturní“ stane na slide 23 společenská/obecná media, ale nedělní Blesk, AHA, 

Metro a další uvedené tituly tedy kulturní media opravdu nejsou a hlavně se mi zdá, že je muži 15-50 let 

motorkáři a cestovatelé asi moc číst nebudou.  
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7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

bez výhrad  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Afrikou na pionýru  
 

Evidenční číslo projektu 3462-2019 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2012-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 02/02/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Bontonfilm předkládá žádost o podporu distribuce slovenského víceméně amatérského snímku, ze 
série cestovatelských přejezdů po různých kontinentech. Hlavní protagonista, cestovatel a dobrodruh Marek 
Slobodník dříve figuroval v dokumentech obsahujících v názvu jinou značku vozidla, a to Trabant, a které 
odvysílala Česká televize. 
Z čistě formálního hlediska na první pohled překvapí, že žadatel nedodal zpracovaný Popis projektu, tak jak je 
toto požadováno v příslušné příloze. K dispozici je samostatná příloha Distribuční strategie, která byla vyrobena 
jako universální propagační podklad, shrnující některé aspekty bodově, a ve kterém tudíž chybějí relevantní 
informace a zdůvodnění pro SFK.  
Jen těžko lze tedy ohodnotit, do jaké míry je projekt připraven k realizaci, a zda žadatel vskutku bude schopen 
projekt provést v zamýšlené podobě, když tato není ani popsána.  
Distribuční a marketingová strategie jsou v žádosti podány, ovšem vykazují vícero nedostatků, a jejich účinnost 
pro úspěšné uvedení filmu do distribuce je sporné.  
 
Slabou stránkou projektu se jeví jeho podobnost s již výše jmenovanými cestopisy, a také fakt, že jako cílové 
skupiny žadatel vidí v podstatě jen různé kategorie mužů. O ženských divácích, o studentech, seniorech atd. se 
v projektu vůbec neuvažuje, a jako by byly z tématiky vyloučeny. Distributor si ani neklade otázku jak oslovit jiné 
publikum, jak valorizovat edukativní hodnoty filmu. Komunikační plán odráží tuto orientaci na mužské publikum, 
mužské hodnoty a bulvární tisk. 
 
Počet kopií je upřesněn, v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu vyjit vstříc různě vybaveným 
promítacím místům. Projekt nenabízí seznam měst, či kin, kde by film měl být promítán. Jeho alternativní 
distribuce v jiných promítacích místech, v televizi či na VOD není popsána a kromě spanilé jízdy formát distribuce 
nevykazuje žádný inovativní element.  Odhadovaný počet diváků je nad rámec reálného ohodnocení. 
 
Z hlediska rozpočtu se tento jeví jako mírně nadhodnocený vzhledem k očekávané návštěvnosti i ve srovnání s 
projekty podobného charakteru. 
 
Žádost je oprávněná, do určité míry odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje informace, které si 
neodporují a přinášejí částečnou  prezentaci plánované aktivity. 
 

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) 

Jedná se o projekt, který do jisté míry měl rozšířit distribuční nabídku v kinech.   
Film je zpracován v částečně amatérském stylu, a jeho potenciál zaujmout na festivalovém i distribučním 
okruhu je nízká. Za jeho specificitu lze označit, že otevírá geograficko-sociální téma, navazuje na tradici 
dobrodružných a cestopisných reportážních snímků svého protagonisty.  Formát spojující reportážní dokument 
a zábavu je vhodný spise na televizní obrazovku, popřípadě na menší distribuci založenou na eventu s hosty a 
debatou.  
Dramaturgická koncepce projektu je téměř neexistující. Atraktivní elementy, které jsou k dispozici ve filmu, jsou 
žadatelem nedostatečně valorizovány.  
O spojení filmu s distribuční strategií v projektu není přesvědčivě popsáno.  Chybí zde zcela pojetí práce 
s mladým divákem, se seniory a s dalšími cílovými skupinami.  Motivace realizačního týmu pro tvorbu filmu a 
veřejný zájem z projektu nejsou jasné. Specifická práce s publikem není kompetentně připravena a vzhledem k 
povaze filmu nelze očekávat dlouhodobý dopad na české prostředí. 
 
Kritéria a cíle Výzvy jsou naplněny  částečně. 

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

Žádost přináší životopis pouze jednoho z hlavních zástupců společnosti, ovšem profil osob, které budou na 
projektu přímo pracovat, nejsou přiloženy.  Z CV lze vyčíst zkušenosti v tradiční filmové distribuci, z hlediska 
inovace však jsou ještě rezervy v implikaci alternativních technologií, v organizaci komunikačních 
strategií a doprovodných akcí. 
 

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

Projekt bude zajisté mít při své originalitě určité publikum, k tomu je třeba cílové skupiny lokalizovat a správně 
je oslovit. Pokud bude v marketingu využito zkušenosti z předchozích distribucí cest v Trabantu, takto získané 
publikum může být osloveno.  Inovativnost by měla sloužit k získání nových cílových skupin. Tuto schopnost 
žadatelé v projektu neprokazuje, a to je zásadní slabina žádosti.  
Nelze říci, že by film přinášel něco originálního pro evropský filmový trh, ovšem může mít význam pro českého 
diváka, s ohledem na možnost otevření se vůči jiným kulturám z jiných kontinentů. 
Z žádosti lze usoudit, že film byl přínosný zejména pro jeho tvůrce a sponzory, žadatel by měl lépe zdůvodnit, 
jaký bude přinos pro českou kinematografii, protože v této formě není udělení podpory zdůvodnitelné. 

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

Žádost je částečně odprezentována, ovšem některé informace, které obsahuje, nejsou vysvětlené.  
Ze žádosti se dozvídáme o předchozí filmografii režiséra. Není však jasné, jestli tento má filmové vzdělání, jaké 
jsou jeho motivace pro tvorbu, a jestli za ní stojí i něco jiného než vlastní touha po dobrodružství. 
Popis marketingové strategie i projektu jsou velmi strohé. 
Výše uvedené nedostatky však nebrání možnosti žádost posoudit. 
Přílohy a přílohy jsou celkově srozumitelné, až na chybějící část Popis projektu. 
Projekt neobsahuje závažné rozpory ani protichůdné informace. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Z hlediska rozpočtu se projekt zdá být mírně nadhodnocen. Lze si položit otázku, zdali rozpočet dosahující půl 
milion korun je adekvátní investicí pro tento typ dokumentu, který má generovat 9 tisíc diváků (což se jeví jako 
nadhodnocené).  Rozpočet je okomentován. Jeho transparentnost by mohla být lepší. Distributor nedisponuje 
vícezdrojovým financováním. Poněkud překvapí, že film, který byl mnohými financován sponzory, pro distribuci 
u nich podporu nenašel.  Ani spolupráce se zastupitelstvími Slovenska a procestovaných zemí nespadá do 
okruhu zájmů distributora. 
 
Finanční zajištění projektu v době podání je uvedeno jako 66%. 
Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a podíl veřejné podpory je tak 34%. 
Částka požadovaná od SFK je přiměřená pro tento typ distribuce. Výše požadované podpory a její podíl na 
celkových nákladech projektu jsou obhajitelné. 
Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou sděleny rámcově, časový harmonogram je zvládnutelný. 

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

Popis projektu nedává dostatečnou představu o jeho realizaci. Marketingová strategie není propracována a v 
projektu není detailnější distribuční plán, co se týká měst. Výběr kin počítá s kiny a multiplexy, do kterých se 
distributor chystá i přes neúměrně vysoké VPF. Zbytek je v této fázi projektu popsán jen rámcově.  
Projekt zmiňuje doprovodný program, setkání se slovenskými protagonisty a spanilou jízdou.  Není však jasné, 
jak toto bude konkrétně organizováno. 
Cílové skupiny nejsou dobře popsány, a chybí popis postupu práce s nimi. Harmonogram je zvládnutelný. 
 

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

Z hlediska renomé a dosavadní činnosti žadatele lze tohoto kvalifikovat jako známého v oblasti distribuce 
mainstreamových titulů posledních třiceti let.  V žádosti jsou jeho aktivity prezentovány velmi obecně, a výčet 
některých filmů je do roku 2016. Jakým způsobem pracuje distribuční společnost v posledních letech není 
odprezentováno.   
Menší je kompetentnost společnosti v oblasti nových inovačních postupů a práce s autorskými projekty. Jeho 
kvalifikovanost v oboru filmu dává šance pro tento projekt získat jakousi pozornost u publika. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Corpus Christi 

Evidenční číslo projektu 3463/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 7.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

Poľský sugestívny a zároveň dosť kriticky vyznievajúci film Corpus Christi v réžii známeho poľského režiséra 

Jana Komasu sa zaoberá v súčasnosti v Poľsku veľmi chúlostivou témou, ktorou je cirkev a zneužívanie jej 

autority. Na základe skutočnej udalosti, podľa ktorej sa neznámy mladík v malej obci vydával za kňaza a 

miestni veriaci mu to uverili, natočil v poradí už niekoľký film, ktorý sa kriticky vyjadruje k rešpektovanej 

inštitúcii.  

 

Aj napriek tomu, že Česká republika nepatrí medzi kresťanské krajiny, má tu film dobrý distribučný potenciál. 

Nejde vôbec o to, či je človek veriaci alebo nie, aby dokázal vnímať negatívne procesy objavujúce sa v 

súčasnom kresťanskom svete. Ide o neustále diskutovanú tému, pretože škandálov v cirkvi (po celom svete) 

sa v poslednom čase udialo hneď niekoľko. Je preto dobré túto tému otvoriť a komunikovať aj tuzemskému 

divákovi. 

 

ŽIadateľ má veľmi dobre nastavenú distribučnú stratégiu - nasadenie do kín po Oscaroch, po Febiofeste, 

pred Veľkou nocou -, čo by z hľadiska témy a zviditeľnenia filmu v zahraničí v krátkom predstihu mohlo 

pomôcť zvýšenej návštevnosti. Marketing smeruje na artového diváka s miernym presahom do katolíckych 

komunít. Zišlo by sa možno trošku všeobecné PR, pretože film má dosah aj na mimo-artového diváka. 

 

Celkovo projekt napĺňa kritériá výzvy a ja ho doporučujem na udelenie finančnej 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) 

Distribučne to má predkladateľ dobre premyslené. Začiatok distribúcie má napojený na koniec Febiofestu, 

čo je obdobie konca marca a do istej miery môžeme hovoriť o veľkonočnom období. Nesúhlasím úplne s 

tým, že na film budú chodiť kresťania či len artoví diváci. Skôr si myslím, že spomínané veľkonočné obdobie 

je pre každého spojené s istými tradíciami a preto by pri dobrej exponovanosti mohol zaujať aj mimo-artové 

publikum. S filmom plánuje AČFK pracovať aj po premierovom uvedení a to či už na LFŠ retrospektívou 

režiséra či inými projektami a eventami, na ktorých počas roku participuje. 

O filme sa bude dosť rozprávať aj v spojení s nomináciou na Oscara, kde sa prebojoval do finálnej päťky. 

Verím, že "buzz" či "hype", ktorý to vyvolá ostane živý dostatočne dlho, aby prežil do premiéry filmu. (Na 

druhej strane je to dobrý nástroj pre distribútora, s ktorým môže pracovať aj do budúcna.) Každopádne 

distribúcia tohto filmu by nemala byť náročná a mala by dosiahnuť žiadateľom stanovené ciele (5k divákov), 

ba možno ich aj prekonať, pretože sa jedná o kvalitný, dobre spracovaný film plný kontroverzie, no zároveň 

nejde o žiadne náročné pozeranie, čo by mohlo mať vplyv na zvýšené množstvo ľudí, ktorí si ho pôjdu 

pozrieť. 

Projekt plnohodnotne spĺňa podmienky výzvy. 

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

Personálne zaistenie distribučného projektu je rovnaké ako v desiatkach iných predošlých prípadov u tohto 

subjektu. Realizačný tím tvoria ľudia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s artovou distribúciou a možno sa 

spoľahnúť na úspešnú kontinuitu aj v tomto konrétnom prípade, čomu nasvedčuje aj predložený projekt. 

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

Corpus Christi je formálne veľmi tradične nakrútený film, ktorý však prináša veľmi dôležitú tému - 

kesťanstvo (inštitucializovaný katolicizmus, aby sme boli presnejší). Režisér sa síce zameriava len na malú, 

uzatvorenú societu, no to, čo ukazuje a hovorí sa dá aplikovať naprieč všetkými spoločenskými vrstvami, do 

ktorých náboženstvo zasahuje. Z tohto hľadiska bol a bude veľmi diskutovaným filmom, čo dokazujú aj jeho 

úspechy na medzinárodnom poli. Nejde o ojedinelý prípad, skôr o ďalší kúsok skladačky, ktorú sa 

posledných pár rokov snažia demaskovať tvorcovia po celom svete. Musíme teda v tomto prípade hovoriť o 

prínose aj keď možno nie pre kinematografiu ako skôr pre všeobecnú spoločnosť. 

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

Predložená žiadosť je úplná a bez problémov zrozumiteľná. Obsahuje všetky informácie a materiály, ktoré 

sú potrebné k správnemu posúdeniu. Žiadateľ vhodne štrukturuje text, ktorý sa tým stáva prehľadnejší a 

ľahšie sa na jeho základe posudzujú predkladanú informácie. Tu je evidentné zlepšenie oproti niektorým 

minulým projektom žiadateľa. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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ŽIadateľ predložil viacmenej prehľadný rozpočet. Mnohé položky sú len v paušálnej podobe, pričom 

niektoré uvedené čiastky môžu byť vyššie oproti štandardným cenám, napr. výroba DCP. Bohužiaľ chýbajú 

komentáre k rozpočtu, ktoré by objasnili niektoré sporné miesta. Napríklad cenu za práva - 3000€ v čom je 

započítané aj územie Slovenska, kde bude film distribuovaný a predpokladám, že k nejakému finančnému 

vyrovaniu zo slovenskej strany prišlo alebo v budúcnosti príde; logicky by preto uvedená cena mala byť 

nižšia. 

 

Poväčšinou sa inak jedná o štandardné položky, ktoré sú viacmenej v každom prípade obhájiteľné a 

celkový rozpočet sa drží v rozumnej (štandardnej) výške pre podobný druh filmu a aktivity spojené s jeho 

propagáciou a distribúciou. Požadovaná výška podpory je z hľadiska celkového rozpočtu obhájiteľná. 

 

Vo finančnom pláne sa počíta len s podporou Fondu a tržbami z distribúcie, takže nie je veľmi čo 

komentovať.  

 

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

Žiadateľ má projekt dobre pripravený k realizácii. Distribučnú stratégiu si nastavil vhodne jednak s ohľadom 

na tému - začiatok pred Veľkou nocou, nadväzujúc na filmový festival Febiofest a jednak vhodne z hľadiska 

odovzdávania Oscarov, kde je film v úzkej nominácii. 

Žiadateľ sa so svojou marketingovou stratégiou bude pokúšať osloviť najširšie možné spektrum ľudí. K 

tomu využíva štandardné mediálne pokrytie ako aj možnosti ktoré ponúkajú katolícke komunity v ČR. 

Stratégia sa zdá byť vhodná pre tento typ filmu, aj keď bude skutočne zaujímavé sledovať, či sa 

distribútorovi podarí prehovoriť zástupcov cirkvi k nejakému zmysluplnému komentáru k filmu. (Ono 

akákoľvek kontroverzia, ktorá by z toho vznikla bola pre promo veľmi pozitívna.) 

Ďalším pozitívom je, že promo aktivity budú pokračovať aj po premiérovom uvedení v kinách a to vďaka 

LFŠ a chystanej retrospektíve režiséra. 

Celkovo sú obe stratégie nielen z časového ale aj obsahového hľadiska dobre naplánované a v konečnom 

dôsledku splniteľné. 

 

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

AČFK sa od svojho vzniku zameriava na distribúciu náročnejších filmov na našom území. Za obdobie svojej 

činnosti distribuovala desiatky filmov, ku ktorým vymýšľala rovnaké množstvo projektov, našla množstvo 

stálych partnerstiev s kinami a preto sa jej mnohé tituly distribuujú ľahko - niekedy stačia dobré ohlasy vo 

svete a kontroverznosť témy ako v tomto prípade. Kredit AČFK je v distribučnej oblasti veľmi dobrý a dá sa 

predpokladať, že tento titul dosiahne dokonca lepšie výsledky ako distribútor očakáva. 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Corpus Christi 

Evidenční číslo projektu 3463/2019 

Název žadatele Asociace českých filmových klubů, z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2  

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. 

Datum vyhotovení                         1. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Grantová žádost projektu „Distribuce filmu Corpus Christi“ je zpracována přehledně. Žadatel předložil střídmý 

a detailní rozpočet. Projekt zapadá do mantinelů výzvy. Kredit žadatele považuji za dostatečný pro naplnění 

předložené distribuční strategie. Ta pro film vytváří poměrně dlouhý distribuční horizont, ve kterém je reálné 

naplnit cílovou diváckou návštěvnost, jak si žadatel vytyčil.  Strategie počítá s uvedením na dvou filmových 

festivalech, s programováním snímku v rámci autorovy retrospektivy i tematického cyklu polských filmů. 

Některé z projekcí se odehrají za účasti autorů. S ohledem na téma (jakkoliv je filmový příběh vyprávěný 

napínavě až efektně a určitý potenciál diváckého snímku tu nepochybně je) by distribuční nasazení v našich 

kinech nemusilo dopadnout nejlépe. Podaří se distributorovi oslovit komunitu katolických diváků, která netvoří 

snadno uchopitelný homogenní celek? Bude téma atraktivní i pro tu část publika, která necítí k otázkám víry 

žádný vztah? Asociace českých filmových klubů se může opřít o síť filmových klubů. Nicméně bude do značné 

míry záležet na odvaze dramaturgů jednotlivých kin konfrontovat diváky s filmem, který má velmi zajímavý 

námět, ale dá se jen obtížně odhadovat jeho přijetí u nás. Téma, jež v polském kulturním ovzduší působí 

poutavě a odvážně, by se mohlo v našich kinech setkat toliko s vlažným přijetím. Corpus Christi působí 

v současné době jako poměrně výrazný autorský snímek, který si získal určité renomé v mezinárodním 

kontextu. Je proto na místě vytvořit podmínky k tomu, aby se film dostal i k českým divákům.  

 

Doporučuji projekt 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) 

Námět je výtečný: chlapec z nápravného zařízení, který by chtěl být farářem, ale kvůli své kriminální minulosti 

nemůže, se dostává do situace, kdy faráře na malé vesnici dělá. Je jasné, že to brzy praskne, ale on si nejprve 

získá popularitu. Pak samozřejmě někoho pobouří svými netradičními metodami etc.   

Klady: námět, nápaditě a originálně rozvíjená a budovaná dramatická situace, znamenité herecké výkony, 

intence budovat portrét celé současné polské společnosti na půdorysu zmíněné situace s nepravým farářem-

hříšníkem. Zápory: častá neuvěřitelnost vývoje situací - scénář pracuje s poměrně velkým množstvím náhod, 

kdy se postavy vynořují přesně ve chvíli, kdy to má největší dramatický účinek. Bohužel tento model 

náhodného vynoření postavy se několikrát opakuje, až rozbíjí uvěřitelnost celého nastavení vyprávění. 

Výhody: snímek je divácký, dravý, napínavý, má šmrnc a na dnešní publikum může působit efektně.   

Emocionálně mne film „nevtáhl“, na to je v něm až příliš náhodně se vynořujících postav a chtěných zvratů.  

Ale námět s „nepravým farářem“ je hodný ocenění, jakkoli realizace působí občas jakoby poněkud 

vykonstruovaná. Navzdory zmíněným výhradám jde v současné době o zřetelně nadprůměrný film.  

Dramaturgické ukotvení projektu považuji za pestré a poměrně promyšlené. Distributor plánuje prezentovat 

film na dvou filmových festivalech. Distribuční premiéra bude realizována ruku v ruce s medializací pražského 

Febiofestu. Oceňuji dramaturgickou invenci v podobě site-specific uvedení v Pražské křižovatce. Letní 

filmová škola uvede snímek v retrospektivě společně s dalšími filmy Jana Komasy. Završení distribučního 

cyklu prodlouží začlenění titulu do tematické distribuční kolekce, ve které AČFK představí několik polských 

filmů. Kontext a šíře projektu nabízí českým divákům určitou cestu k získání většího povědomí o současných 

trendech v polské kinematografii, která je schopna – navzdory nebezpečím politické stagnace 

konzervativního establishmentu - vytvářet filmy, které se pouští do hlubší kritické reflexe témat, jež byla 

dlouhodobě tabuizována. Corpus Christi nebude mít k českým divákům úplně lehkou cestu. Z předložené 

distribuční strategie, pokud bude naplněna v postulovaných parametrech, může distributor vytěžit maximum 

možného. Jaké jsou jeho cíle? Poměrně střídmé a střízlivé. Čtyři až pět tisíc diváků. 

 

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

K personálnímu zajištění projektu nemám jiné výrazné výhrady kromě těch, které uvádím v kolonce 7. Kredit 

žadatele. Navzdory tomu bych se o avizované zajištění námětově zajímavého projektu Corpus Christi 

neobával. 

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

Předkládaný film nevykazuje masový komerční potenciál. Témata spjatá s reflexí pozice katolické církve 

mohou v sousedním Polsku přivést do kin poměrně značné množství diváků. V českém prostředí převládá u 

většinové populace spíše chladnější postoj k církvi a příběhy spjaté s podstatnými otázkami víry 

nepředstavují u nás mimořádně výbušné celospolečenské téma. Film Corpus Christi má však nicméně 

výborný námět a další klady – viz kolonka 1. Snímek se již dokázal prosadit v mezinárodním měřítku, což 

stvrdil svou nominací na Ceny americké filmové akademie. Poměrně do velké míry lze souhlasit s tvrzením 

žadatele, že Jan Komasa představuje výrazného zástupce evropského filmu. Z této perspektivy považuji 

žádost o podporu za opodstatněnou. Námět a částečně také filmové zpracování si zaslouží vytvořit prostor 

k tomu, aby snímek zhlédlo také tuzemské publikum. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost je zpracována přehledně, srozumitelně a věcně. V předložených materiálech jsem neobjevil žádná 

protichůdná tvrzení či rozpory. Obsah žádosti poskytuje dostatek podnětů ke kvalitnímu posouzení projektu. 

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

Rozpočet je transparentní, podrobný a střídmý. Nejsou v něm žádné položky, které bych považoval za 

přehnané či neadekvátní. Výše požadované částky vyplývá ze zavedených parametrů průběžné distribuční 

výzvy. Rozumnou výši nákladů jistě umožnila synergie prostředků plynoucí z uvedení snímků na filmových 

festivalech i v tematickém distribučním cyklu prezentujícím polské filmy. Nemám závažné výhrady, které by 

bylo třeba akcentovat.  

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

Realizační strategie, resp. distribuční plán je strukturován přehledně a promyšleně. Žadatelé zvažují možné 

cesty k oslovení cílových skupin, které si pro projekt pojmenovaly. Cílové skupiny přitom rozepisují v pečlivém 

výčtu. Realisticky až střídmě odhadují návštěvnost filmu. AČFK se přitom může částečně spolehnout na síť 

klubových kin. Projekt počítá s distribuční synergií navázanou na uvedení filmu v průběhu Febiofestu i Letní 

filmové školy, na které proběhne navíc retrospektiva filmů režiséra předkládaného projektu Jany Komasy.  

AČFK chce film následně zařadit také do tematické přehlídky polských filmů, kterou připravuje s obměnami 

již několik let v řadě. Strategie počítá s poměrně dlouhým a časově rozvrstveným distribučním nasazením, 

což považuji za rozumné s ohledem na námětovou specifičnost díla i jeho u nás dost těžko odhadnutelný 

komerční potenciál. V žádosti je dobře zřetelná konkrétní podoba propagačních materiálů i hrubý půdorys 

marketingové strategie. Distributor slibuje i účast autorů na vybraných projekcích.   

 

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

Dlouhodobý kredit Asociace českých filmových klubů v oblasti distribuce je sice vynikající, za pochvalu však 

stojí především její působení v minulých dekádách. Již za tzv. husákovské normalizace se AČSFK stala 

„štikou v rybníce“ – právě díky ní se k nám i za totalitního režimu dostávaly výjimečně kvalitní filmy. To platilo 

do veliké míry také o práci AČFK v devadesátých letech. Její současnou distribuční politiku považuji – právě 

v kontrastu s minulostí i s některými našimi konkurenčními distributory – za spíše stagnující. Slovy filmového 

historika a kinaře Václava Březiny se do vedení AČFK v nedávné minulosti dostali (s výjimkou ředitele 

produkce Michala Surmy, nar. 1961) mladí lidé, kteří takříkajíc „nemají nakoukáno“, a podle toho vypadá také 

až příliš často i jejich výběr zahraničních snímků do naší distribuce. Osobní ambice jako kdyby převažovaly 

nad opravdu nadšeneckou láskou k filmu. Držitel Výroční ceny AČFK v roce 2011 Aki Kaurismäki to 

v interview s Petrem Procházkou na LFŠ 2011 charakterizoval slovy: „V Karlových Varech mne tenkrát (v 

roce 1995, pozn. VH) úplně fascinovala tamní atmosféra, kde snad všichni včetně číšníků žili filmem. 

Nepoklonkovali mi jako v Cannes nebo tady v Uherském Hradišti, kde jsou všichni hlavně manažeři a s filmem 

nemají moc společného.“ Navzdory těmto výhradám lze nicméně věřit, že s námětově 

pozoruhodným projektem Corpus Christi si AČFK jakožto zavedený distributor poradí v zásadě solidně. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Šarlatán 

Evidenční číslo projektu 3464/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 28. 1. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Předmětem projektu je česko-irsko-polsko-slovenské životopisné drama Agnieszky Holland podle scénáře 

Marka Epsteina. Film na pozadí dějin 20. století exponuje pohnuté osudy proslulého léčitele Jana Mikoláška 

jako osobní příběh složité osobnosti, obdařené i zatížené svým léčitelským géniem, homosexualitou, 

psychologickou rozporuplností a sociální izolací a vržené do víru neblahých společenských dějů. Námět 

samotný je strhující, provedení zůstalo poněkud konvenční. Režisérka odvedla standard, účinek staví 

zejména na evokaci dobové atmosféry. Slabinou je scénář co do propracovanosti postav, vztahů a vývoje 

motivů, u scenáristovy práce je už tradičně zřejmé, že trpí nadprodukcí, což snižuje i silné a skutečné 

příběhy. Vyprávění je mnohdy zbytečně explicitní a ilustrativní, zejména v homosexuálních výjevech. 

Výsledkem je konvenční a poněkud rozvláčné dílo o nekonvenční dramatické osobnosti. Tematický, 

umělecký a tvůrčí potenciál díla zůstal nevyužit.  

   Projekt se týká kino a VOD distribuce, zmiňuje se také alternativní distribuce mimo kina. U kinodistribuce 

se očekávají poměrně optimistická čísla – 1500 projekcí a 90 tis. diváků, což je opřeno o test zájmu u 

provozovatelů kin i o statistiky srovnatelných titulů. Pro naplnění cíle se předpokládá masivní nákladná 

kampaň zaměřená na širší divácké spektrum a plošné nasazení. V podstatě se bude kulturně náročné dílo, 

jak jej označuje sám žadatel, prodávat jako většinové dílo. U tak specifického díla bych ale přece jen 

očekával specifičtější a cílenější postupy, ty ale rozpracovány nejsou. Celkově působí strategie sofistikovaně 

a cílevědomě. Důležitým marketingovým faktorem je účast filmu na Berlinale, s ohledem na téma a na jméno 

autorky lze předpokládat další festivalový oběh. 

   Rozpočet ve výši 2,5 mil. je přiměřený náročnosti projektu a odpovídá srovnatelným titulům (Tlumočník 2,7 

mil., Toman 2,3 mil.). Požadavek na podporu ve výši 1,2 mil. přesahuje obvyklou výši požadavků a násobně 

i výši udělovaných podpor, což není odůvodněno žádnými specifickými náklady. Zbylých 52% rozpočtu je 

zajištěno finančním vkladem žadatele, což je deklarováno ve finančním plánu, ale není ničím doloženo. 

Nedostatečné zajištění a malá diverzifikace zdrojů představují problematický bod projektu. Žadatel je 

důvěryhodný a zkušený (distribuce, respektive návštěvnost předchozího díla A. Holland, Přes kosti mrtvých, 

ovšem dopadla neslavně, což se v žádosti nijak nezmiňuje). 

   S jistou rezervou vůči uměleckému zpracování (zejména scenáristickému), s dílčí výhradou k distribuční 

strategii (postrádá specifičtější postupy) a s výhradou k finančnímu plánu (nedostatečné zajištění) doporučuji 

projekt k podpoře, neboť předmětný film je kulturně a společensky hodnotným dílem, které tematicky 

obohacuje distribuční nabídku. Udělením podpory na distribuci, byť ve snížené míře, se se také zhodnotí 

předchozí podpory udělené na vývoj a výrobu. 

   Projekt naplňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

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 má vyšší kreativní potenciál, než jakého se podařilo ve výsledku dosáhnout. 

Otázkou je autorská motivace: není úplně jasné, proč ten vznikl a co se chtělo naléhavě sdělit. 

Nicméně jde o dílo kultivované, kulturně a společensky hodnotné, které obohacuje programovou nabídku a 

které má distribuční i festivalový potenciál. 

Distribuční strategie posouvá film ze sféry umělecké kinematografie do sféry většinového diváka, postrádá 

specifické prvky, které by naopak zdůraznily specifické prvky filmu.  

 

 

 

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

Personální zajištění je plně kompetentní a zkušené, je zárukou úspěšné realizace projektu. 

 

 

 

 

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

Film je zajímavý spojením osobních a společenských dějin na evropském půdorysu 20. století, v tom má 

společenskou hodnotu i mezinárodní potenciál. 

 

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

Žádost je formálně v pořádku, chybí doklad o finančním vkladu žadatele deklarovaném ve finančním plánu. 

 

 

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

Rozpočet je přiměřený, rezervy jsou ve finančním plánu, který postrádá odpovídající zajištění a větší 

rozložení. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je propracovaná, ale poněkud jednostranně zaměřená na většinovou kampaň, 

neobsahuje specifičtější a dlouhodobější postupy ani konkrétní práci s cílovými skupinami, časový 

harmonogram je přiměřený. 

 

 

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

Žadatel je důvěryhodný a zkušený, projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je zárukou úspěšné realizace 

projektu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu ŠARLATÁN 

Evidenční číslo projektu 3464/2019 

Název žadatele Cinemart, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 28.I.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o distribuci českého hraného snímku Šarlatán, inspirovaného osobností slavného léčitele Jana 

Mikoláška (1889 – 1973). Vedle obyčejných lidí, kterých bylo přes 200 denně, léčil i řadu celebrit 1.republiky, 

ale také protektorátu a komunistického režimu. V padesátých letech nad ním držel ochrannou ruku prezident 

Zápotocký, jeden z jeho pacientů. Po jeho smrti byl však Mikolášek zatčen a souzen ve vykonstruovaném 

procesu společně se svým asistentem.  

Film přináší fascinující téma, které by mohlo obohatit nabídku v našich kinech. Osobní drama hlavního 

protagonisty se protíná s „velkými“ dějinami, a to od 1.světové války přes německou okupaci až po padesátá 

léta. Snímek přináší také vynikající výkon Ivana Trojana v roli nejednoznačně pojaté hlavní postavy, která 

zápasí se svými osobními démony. Biografický film bývá pro tvůrce nesnadným oříškem a také tady trpí 

výsledek některými obvyklými problémy. Přes dílčí výhrady je ale snímek pokusem o uchopení hlubšího 

tématu než je v současné české tvorbě obvyklé.   

Žadatelem je etablovaná distribuční společnost Cinemart, která v první řadě zastupuje americká studia, 

vedle toho se ale věnuje i distribuci českých filmů. Kvalitně připravená a propracovaná distribuční a 

marketingová strategie odráží bohaté zkušenosti žadatele, zároveň je ale také šita na míru filmu, který je 

předmětem žádosti. Dobře je analyzován potenciál projektu, včetně jeho možných slabin. Analýza cílových 

skupin je detailní a konkrétní, projekt nechce cílit pouze na klasické diváky artových filmů, ale hledá i jiné 

podskupiny. To je vhodně zvolená strategie vzhledem k charakteru filmu, jenž má také mainstreamový 

potenciál. Požadovaná podpora SFK je poměrně vysoká a tvoří až 48% celkového 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) 

 

Film přináší fascinující téma, které by mohlo obohatit nabídku v našich kinech. Osobní historie hlavního 

protagonisty se protíná s „velkými“ dějinami, a to od 1.světové války přes německou okupaci až po 

padesátá léta. Osobní drama hlavního hrdiny je často ovlivněno dějinnými zvraty a jejich dopady. Film 

přináší také vynikající výkon Ivana Trojana v roli nejednoznačně pojaté hlavní postavy, která zápasí se 

svými osobními démony, i když jí místy chybí jasnější motivace a jejich ozřejmení. Biografický film je 

obecně pro tvůrce nesnadným oříškem a také tady trpí výsledek některými obvyklými problémy, jako je 

roztříštěnost, snaha obsáhnout příliš mnoho témat najednou a chybějící jasnější dramatický oblouk. 

V důsledku toho není zcela jasné ani celkové vyznění snímku a jeho poselství. Forma zůstává věrná 

klasickému pojetí žánru biografického filmu a nepřináší nic zásadně osobitého, tradiční je i použití 

retrospektiv ve formě flashbacků. Přes dílčí výhrady je ale snímek pokusem o uchopení hlubšího tématu 

než je v současné české tvorbě obvyklé, a řada motivů má univerzální platnost a může rezonovat i u 

současného diváka doma i v zahraničí.  

 

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

   

Tvůrčí tým tvoří zkušení profesionálové, v žádosti jsou uvedena tři jména: Marek Jeníček, Aleš Danielis a 

Irena Kobosilová, která je uvedena také jako kontaktní osoba. V Cinemartu se za 10 let velice dobře 

etablovala a má na starosti marketingové aktivity, přičemž se často věnuje nestandardním, ambicióznějším 

projektům. Další jména nejsou uvedena, společnost ale zaměstnává dostatečně silný tým, pokrývající 

veškeré aktivity související s distribucí. 

 

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

 

Z hlediska přínosu pro českou kinematografii se dá mluvit o tématu, které je objevné a nebylo u nás zatím 

zpracováno. Z formálního hlediska ovšem snímek nepřináší nic zásadně nového, nicméně jméno režisérky 

Agnieszky Holland zaručuje z mezinárodního hlediska minimálně festivalové uplatnění, o čem svědčí i to, 

že snímek bude mít zřejmě mezinárodní premiéru na Berlinale.  

 

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

 

Žádost potvrzuje dosavadní zkušenosti žadatele: je profesionálně připravena, neobsahuje žádné rozpory, 

řada příloh je kvalitně a detailně zpracována. Umožňuje projekt správně posoudit. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Distribuční náklady na projekt byly vyčísleny na 2,5 mil Kč. Rozpočet je transparentní a vychází 

z předešlých zkušeností žadatele. Neobsahuje neodůvodněné nebo nepřiměřené částky. Nicméně náklady 

na propagaci jsou vysoké, týká se to zejména 720 000 Kč na outdoorovou reklamu nebo 275 000 Kč na 

internetovou reklamu. Požadovaná podpora SFK ve výši 1,2 mil je také vysoká a tvoří 48% celkového 

rozpočtu. Jediným dalším zdrojem financování je vklad žadatele.  

 

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

 

K žádosti je připojena rozsáhlá, detailní a kvalitně propracovaná distribuční a marketingová strategie. 

Z jedné strany se v ní odráží bohaté zkušenosti žadatele a standardní postupy, na druhou stranu je ale také 

šita na míru filmu, který je předmětem žádosti. Dobře je analyzován potenciál projektu, včetně jeho 

možných slabin. Analýza cílových skupin je detailní a konkrétní, pozitivní je, že projekt nechce cílit pouze na 

klasické diváky artových filmů, ale hledá i jiné podskupiny. To je vhodně zvolená strategie vzhledem 

k charakteru filmu, jenž má také mainstreamový potenciál. Zahraniční festivalová strategie měla jako hlavní 

cíl premiérové uvedení na Berlinale, což se ukázalo jako dobrý odhad. Vzhledem k plánované distribuční 

premiéře 26.3.2020 ale poněkud zaráží, že se žadatel nezmiňuje o možnosti uvedení na Febiofestu (kde 

byla režisérka v minulosti oceněna), což by mohlo snížit i některé náklady. Časový harmonogram, který 

počítá s 5-měsíční kinodistribucí, je zvládnutelný.  

 

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

 

Žadatelem je zkušená a etablovaná distribuční společnost Cinemart, která v první řadě zastupuje americká 

studia. Vedle toho se ale věnuje i distribuci českých filmů, z nichž některé v poslední době také 

koprodukovala (v tomto případě ale koproducenty nejsou). Má s touto činností bohaté zkušenosti a dokáže 

projekt bez problémů zrealizovat.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Dokud se tančí 

Evidenční číslo projektu 3467/2020 

Název žadatele Mezipatra z.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 7.2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokud se tančí je výrazný festivalový film se silným společenským přesahem patřící do současné queer 

kinematografie. Kvalitního queer obsahu je v současnosti v českých kinech stále velmi málo, a proto jsou 

distribuční aktivity žadatele v rámci kinodistribuce jednoznačně obohacující. Žadatel nezahlcuje nabídku pro 

česká kina množstvím filmů a postupuje přesně opačnou cestou – každý rok si vybere jeden výrazný artový 

queer film (na který je navíc schopen finančně dosáhnout), pro PR efektivně využije vlastní festival 

Mezipatra a následně jej vyšle do českých kin. 

 

Zkušenostem s tímto typem filmu dokládá propracovaná distribuční strategie do hloubky charakterizující 

výrazné aspekty daného filmu a důvody jeho akvizice a distribuce. Žádost je celkově zpracována kvalitně, 

obsahuje všechny náležitosti a klíčové souvislosti. 

 

Mezi slabší stránky žádosti patří některé drobné chyby (uvedení dřívějšího filmu distribuovaného žadatelem 

v jednom z předložených materiálů), pár diskutabilních položek rozpočtu (outdoor, tiskové projekce) a 

především nedostatečně propracovaná marketingová strategie, která není strategií v pravém slova smyslu, 

ale elementárním deskriptivním popisem jednotlivých PR a marketingových aktivit. Chybí také popis cílových 

skupin projektu. 

 

I přes tyto nedostatky, především vzhledem ke kvalitě filmu a komplexní činnosti žadatele na poli prezentace 

LGBTQ+ obsahu doporučuji podpořit projekt částkou, o kterou žadatel usiluje.     

 

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) 

Dokud se tančí je filmem, který obohacuje nabídku v českých kinech, a to hned z několika důvodů – jedná 

se o jeden ze zásadních titulů festivalového okruhu v uplynulém roce, analyzuje zásadní společenská 

témata a přináší do našich kin alternativní queer obsah (všechny důvody jsou detailněji rozepsány v bodu 

3 této EA). Film zaujal desítky festivalových dramaturgů po celém světě, stal se oficiálním švédským 

vyslancem do boje o Oscara ze nejlepší neanglicky mluvený film a jeho třaskavé téma upozorňuje na 

nelichotivou situaci gayů a leseb v některých zemích světa. Distribuční strategie je nadstandardně 

propracovaná a detailně popisuje specifika filmu a konkrétní práce s ním. Jedním z důležitých aspektů 

uvedení filmu je organické propojení žadatele s festivalem Mezipatra a možnost promovat film mezi 

queer komunitou na tomto specializovaném festivalu. Projekt jednoznačně cílí na queer publikum a 

Mezipatra i Queer kino mají ty nejlepší předpoklady zasáhnout tuto cílovku „přímo na komoru“. Zároveň 

však žadatel s filmem správně pracuje jako s vhodným obsahem pro jednosálová kina a filmové kluby, 

protože téma filmu, jeho zpracování i společenské souvislosti mohou efektivně zasáhnout i milovníky 

artové kinematografie jako takové. Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

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

Tvůrčí tým projektu částečně kopíruje realizační tým festivalu Mezipatra, což je logické a synergické 

spojení. Všechny osobnosti představené ve velmi dobře koncipovaném dokumentu mají bohaté 

zkušenosti buď s filmovými festivaly (Mezipatra, KVIFF), nebo s kinodistribucí (Artcam), nebo s obojím. 

Složení týmu je bezpochyby dostatečné k tomu, aby mohl být projekt úspěšně realizován.  

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

Dokud se tančí je výjimečným mezinárodním projektem, který byl poprvé uveden na MFF v Cannes 2019. 

Film má silné politicko-sociální pozadí, neboť byl natočen jako přímá reakce na nelichotivou situaci queer 

menšiny v současné Gruzii. Snímek režíroval švédský režisér Levan Akin (který ovšem má gruzínské 

kořeny), ovšem herci i velká část štábu jsou gruzínské národnosti. Přínos filmu je nesporný ze 3 hlavních 

důvodů: 

1) Jedná se o silný politický statement, což dokazují odmítavé reakce oficiálních gruzínských 

kulturních míst a jejich snaha o pomyslné vymazání filmu z obecného povědomí – kromě 

samotného queer tématu je pro místní autority kontroverzní především spojení dvou gay hlavních 

postav a gruzínského národního tance jako výkladní skříně místního kulturního dědictví 

2) Jedná se o film takřka bezvýhradně pozitivně přijatý velkými i menšími festivaly, kritiky i diváky 

(více než 30 světových festivalů, oficiální vyslanec Švédska v oscarovém boji apod.) – jde tedy o 

jeden z nejzásadnějších artových filmů minulého roku 

3) Jedná se o queer obsah, který je v rámci české distribuce stále marginalizován a každý kvalitní 

queer film s přesahem rozšiřuje distribuční nabídku v tuzemských kinech. Žadatel drží systém 

distribuce jednoho (menšího) queer filmu ročně, čímž nepřehlcuje, ale naopak zkvalitňuje 

alternativní distribuční nabídku v této oblasti.  

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. Žádost obsahuje drobné 

chyby typu nepřepsání předchozího filmu Matthias & Maxime na aktuální Dokud se tančí v prezentaci 
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dosavadní činnosti žadatele. Větším problémem je absence detailního komentáře k rozpočtu i 

propracovanější marketingové strategie.  

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

Rozpočet je postaven transparentně a většina položek je adekvátní velikosti projektu a jeho distribuci.  

 

Problematické položky jsou následující: 

Outdoorová kampaň – vzhledem k distribuční strategii, specifičnosti filmu a predikované návštěvnosti jsou 

outdoor a jeho reálný dosah velmi diskutabilní 

 

Tisková projekce – v době, kdy řada distributorů řeší, zda tiskové projekce vůbec dělat, vykazuje žadatel 

hned 2 plánované tiskové projekce 

 

Komentář k rozpočtu má rozsah pouhé jedné věty a neobsahuje žádné konkrétní relevantní informace.  

 

 Finanční plán projektu je postaven na základě adekvátně postaveného rozpočtu, a navíc je nesporné, 

že Dokud se tančí spadá do položky „kulturně náročné kinematografické dílo“, a tudíž je v tomto 

případě relevantní podpora větší než 50% rozpočtu projektu. Požadovaná podpora ze strany SFK 

v maximální výši v rámci distribuce zahraničních filmů (150 000 Kč) a v objemu 58% z celkové výše 

rozpočtu je adekvátní a odpovídající predikovanému počtu projekcí a predikované návštěvnosti. 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci. Distribuční strategie jasně charakterizuje daný film, jasně 

popisuje jeho specifika a přednosti. Text je logicky postavený, dobře stylizovaný, informačně naplněný a 

jasně strukturovaný. Marketingová strategie již není tak detailní a popis cílových skupin je vyloženě 

vágní. Jednoduše řečeno, distribuční strategie se v rámci distribučních pohybuje lehce v nadprůměru, 

marketingová strategie pak lehce v podprůměru. Popis cílových skupin je omezen na jednu větu, proto 

z dodaného materiálu nelze určit, jak žadatel s cílovými skupinami pracuje. Časový harmonogram 

projektu je logicky postavený a bez problémů zvládnutelný.  

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

Žadatelem dodaný Přehled dosavadních aktivit na začátku chybně obsahuje název předešlého filmu 

uvedeného v rámci Queer kina s názvem Matthias a Maxime. Dokud se tančí je celkově třetím filmem, který 

Queer kino uvádí do české distribuce – žadatel tak již disponuje zkušenostmi s distribucí malých artových 

titulů pro speciální cílovou skupinu, s komunikací s kiny, s programováním filmů apod. I když se pro Queer 

kino jedná teprve o třetí film, důležitým faktem je skutečnost, že celý projekt spadá pod filmový festival 

Mezipatra, který disponuje nepřeberným množstvím zkušeností a kontaktů v rámci české i zahraniční 

kulturní scény a LGBTQ+ komunity.  
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Expertní analýza 
 
Název projektu Dokud se tančí 

Evidenční číslo projektu 3467/2020 

Název žadatele Mezipatra z. s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 7.2.2020 
 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Spolek Medzipatra předložil projekt na podporu kinodistribuce švédsko-gruzínsko-
francouzského filmu Dokud se tančí, který režíroval švédský režisér Lavan Akin. 
 
 
Žadatel předložil svou žádost ve standartní formě, se všemi náležitostmi, dostačujícími pro 
realizaci komplexní analýzy.  
 
Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, v žádné položce není kalkulováno 
s nadměrnou sumou. Finanční plán je přijatelný.  
 
Distribuční strategie a marketingový plán neobsahuje všechny aspekty spolupráce s kiny. 
 

- Žadatel podle předložených materiálů má malé zkušenosti s distribucí filmů do kin, doteď 
působil především v oblasti filmových festivalů. 
 
 
Žádost reflektuje cíle a kritéria výzvy-distribuce filmů 2020-3-1-2. 
  
 
 
 

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) 

Spolek Medzipatra předložil projekt na podporu kinodistribuce švédsko-gruzínsko-
francouzského filmu Dokud se tančí. Zřejmě okouzlen krásou a dynamikou gruzínského 
folklóru napsal a následně zrežíroval tento film švédský režisér Lavan Akin. Není bez 
zajímavosti, že tento kavkazský folklór je maskulinní a ženská role je v něm submisivní až 
mizivá. Romantický příběh s jednoduchou (a již tolikrát zobrazovanou) dějovou linií má 
v sobě hmatatelné napětí, které je tvořeno skutečností, že mužská homosexualita je v Gruzii 
společensky neakceptovatelná a vztah, který se mezi mladými milenci rozvíjí je pod tlakem a 
budí pocit ohrožení. Kvalitu filmu stojí a padá na autentických hereckých výkonech hlavních 
představitelů, zejména Levana Gelbakhina, který byl loni za svůj výkon nominován na 
Evropskou filmovou cenu a pak na tanci, díky kterému se obraz, pohyb a hudba stávají 
organickou součástí filmového vyprávění. 
Film má velký význam hlavně pro gruzínské prostředí, kde při domácím uvedení způsobil 
kontroverzi až odmítnutí. To rozhodně nehrozí při uvedení do českých kin, dokonce ani mezi 
mainstreamové publikum, které homosexualitu běžně akceptuje nejen na filmovém plátně, 
ale i ve společenském a kulturním životě. Tento projekt zkvalitňuje distribuční nabídku 
v kinech, i když nelze počítat s jeho širším nasazením, protože není typem filmu určeným 
většinového publika.  Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy 2020-3-1-2 k podávání žádosti o 
podporu kinematografie – Distribuce filmů, především v oblasti distribuční nabídky 
náročných zahraničních kinematografických děl. 
 

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

Tvůrčí tým projektu distribuce filmu Dokud se tančí ze spolku Mezipatra je poskládán 
z českých a zahraničních členů, kteří se pohybují ve filmovém odvětví, ale především v oblasti 
festivalů, kromě španělské poradkyně pro akvizici, která je zároveň i ředitelkou španělské 
filmové distribuční společnosti. Lze konstatovat, že tento tým má malé zkušenosti se 
zabezpečováním distribuce filmů v našich kinech. 
 
 

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

Film byl v minulém roce uveden na Filmovém festivalu v Cannes v sekci Quinzaine des 
realisateurs a byl nominován na ocenění Queer Palm. Dále byl film uveden a oceňován na 
mezinárodních filmových festivalech v Oděse, Melbourne, Sarajevě, Carlu, Chicagu a Iris Prize 
(VB). 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost Mezipatra z. s. o podporu distribuce filmu Dokud se tančí je podložena popisem 
projektu s distribuční strategii a marketingovým plánem. Dále byly předloženy životopisy 
členů týmu projektu, rozpočet projektu, finanční plán projektu, časový harmonogram 
realizace projektu, prezentace činnosti spolku a distribuční smlouva s francouzskou 
společností Totem Films Paris. Předložené materiály jsou dostačující pro potřeby 
vypracování expertní analýzy. 

 

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

- Předložený rozpočet projektu obsahuje reálné standartní položky, v žádné položce není 
kalkulováno s nadměrnou sumou. Projekt počítá s celkovým objemem nákladů počítá ve výši 
338 500 Kč. Náklady na propagaci představují 47 %, na distribuci a premiéru 37 %, zbytek 
jsou ostatní náklady včetně režijních nákladů. Finanční plán vychází z předpokladu, že projekt 
lze považovat za kulturně náročný kinematografický projekt a bude financován z 59 % 
procenty z veřejných zdrojů – tj. požadovaná dotace ze Státního fondu kinematografie ve 
výši 150 000 Kč a požadovaná dotace ze Švédského filmového institutu- 50 000 Kč.  Další 
zdroje mají být – sponzoring UPP 25 000 Kč (7,39 %) plnění – welcome drinky ABSOLUT 1 500 
Kč (0,44 %) a finanční vklad z vlastních zdrojů distributora (předpokládané budoucí tržby z 
distribuce) 112 000 Kč tj. 33,09 %. 

- U tohoto typu konstrukce je vždy diskutabilní, co se stane, když se předpoklady tržeb 
nezrealizují. Výše finančního zajištění projektu k datu podání žádosti je 13 %, z projektu nelze 
vyčíst z jakých prostředků vychází toto zabezpečení. 
 
 
 

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

- Předložené distribuční strategii lze vytknout, že přeceňuje důvody uvedení filmu v našich 
kinech, rozhodně nelze srovnávat odezvy filmu v Gruzii s přijetím na českém trhu. Rozhodně 
by bylo užitečnější pro posouzení projektu, kdyby se strategie zabývala ve větší míře 
spoluprací s kiny, už vzhledem k tomu, že žadatel má minimální zkušenosti s distribuci filmů 
do kin. Předložený harmonogram je realizovatelný. 

 
 

 

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

Mezipatra z. s. podle předložených materiálů má malé zkušenosti s distribuci filmů do kin, 
doteď působil především v oblasti filmových festivalů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Psí láska 

Evidenční číslo projektu 3469/2020 

Název žadatele Pilot Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 13.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Dokumentární film Psí láska se věnuje nepříliš známému sportu – závodům psích spřežení. Pro českou 

profesionální musherku Janu Henychovou, která je ústřední postavou filmu, však nejde jen o sport, ale o náplň 

a smysl života. Ona se psy nežije, ale žije jejich život… 

 

Filmový štáb dvakrát sleduje Janu během účasti na jednom z nejobtížnějších závodů psích spřežení v Evropě, 

na norském Finmarkslopetu. Film nesměřuje k happy-endu, Jana ani jeden ze závodů nedokončí. Postupně 

je stále patrnější, že cesta je cíl… 

 

Extrémní podmínky, úchvatná severská krajina a štěkající psí smečky jsou sledovány jak profesionálním 

kameramanem, atraktivními leteckými záběry, tak malou kamerou v ruce musherky Jany. A právě tyto intimní 

sekvence, kdy je Jana sama se svou smečkou uprostřed severské krajiny, jsou nejpůsobivější. Díky dobré 

práci ve střižně nejsou rozdílné typy záběrů nijak rušivé, jen pozornější divák možná zachytí proměnlivé počty 

psů ve spřeženích v navazujících záběrech…  

 

Společností Pilot Film předložený distribuční projekt není klasickou kinodistribucí. Páteří distribuční strategie 

je série promítání s následnou debatou. Atraktivitu těchto eventových představení má umocnit přítomnost 

musherky Jany, několika psů i saní. Akce tak trochu připomínají v kinech populární cestovatelské přednášky 

(Martin Löw, Ladislav Zibura) než standardní filmovou distribuci. Pozitivním faktem je zařazení filmu Psí láska 

do programu festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. 

 

Výroba filmu Psí láska byla podpořena Fondem kinematografie částkou 1,3mil.Kč. Další podporu film získal 

díky tzv, filmovým pobídkám. Cestovatelské přednášky jsou kiny vnímány jako součást tzv. alternativního 

programu a obvykle jsou ekonomicky zajímavé pro obě strany (kino i producenta) i bez dotací. Podporu 

předloženého distribučního projektu nemohu, vzhledem k velice omezenému rozsahu předložených 

distribučních aktivit, doporučit. Uvedení v rámci filmového festivalu a následně ve vysílání koprodukující České 

televize poskytne filmu dostatečný prostor k oslovení veřejnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Psí láska je dobrý dokumentární film z atraktivního prostředí, který diváka na plátně kin rozhodně nebude 

nudit. Mnohem větší divácký zásah ale může dosáhnout při televizním vysílání. Filmu by prospěla i mírně 

sestříhaná „televizní“ stopáž. 

 

Film dle mého názoru Fond již dostatečně podpořil v rámci výroby. Distribuční potenciál dokumentárních filmů 

je omezený, ideální je proto jejich zařazení do programu filmových festivalů či přehlídek. Podpora 

předloženého distribučního projektu by byla podporou alternativního programu kin a promítání mimo kinosály. 

 

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

Distribuční společnost Pilot Film disponuje profesionálním a zároveň i motivovaným týmem schopným zajistit 

kvalitní distribuci filmu i předložený „eventový“ projekt.  

 

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

Dokumentární film Psí láska rozšíří porfolio českých filmů v distribuční nabídce o titul s divácky vděčnou 

„outdoorovou“ tématikou. 

 

Tematické besedy s hlavní protagonistkou filmu pomohou zvýšit povědomí o relativně neznámém sportovním 

odvětví, což by se mohlo pozitivně projevit na sponzorském zájmu o mushery.   

 

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

Žádost je zpracována zodpovědně a srozumitelně. Pozitivně hodnotím soulad nákladů údajů uvedených 

v distribuční smlouvě a předloženém rozpočtu. 

 

Žadatel projekt neklasifikuje jako kulturně-náročný. Maximální míra podpory ze strany Fondu by tak neměla 

překročit 50%. Vzhledem k tomu, že předložený projekt překračuje rámec běžné kinodistribuce, mohl by být 

za kulturně-náročný považován. Toto konstatování ale nic nemění na mém názoru, že tyto aktivity by neměly 

být Fondem podporovány. 

 

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

Nákladový rozpočet ve výši 200tis.Kč je velice střízlivý a neobsahuje žádné nepřiměřené či nadbytečné 

položky. 1/3 rozpočtu tvoří náklady na besedy.  

 

Finanční plán vychází z odhadu návštěvnosti 2000 diváků, kteří by v kině měli utratit po 100Kč. Požadovaná 

dotace 150tis.Kč tvoří 75% celkových nákladů, což je možné jen u kulturně-náročných projektů. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Zařazení filmu Psí láska do programu festivalu Jeden svět je z hlediska představení filmu veřejnosti zásadní. 

Načasování standardní kinopremiéry na duben, tedy měsíc po festivalovém uvedení je z hlediska publicity 

pro film optimální. Distribuční smlouva garantuje, že film nebude vysílán v televizi před 1.7.2020 což poskytuje 

dostatečný časový prostor pro uplatnění v kinech. 

 

 

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

Distribuční společnost Pilot film s.r.o. vznikla v roce 2015 za účelem distribuce dokumentárních filmů 

vyrobených sesterskou společností Mimesis Film. Postupně rozšířila svůj záběr i na distribuci jiných titulů. 

V posledních letech uvedla do kin cca 5-10 filmů ročně. 

 

Pro distribuci filmu Psí láska je Pilot film s.r.o. optimálním subjektem. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu  PSÍ LÁSKA 

Evidenční číslo projektu 3469/2020 

Název žadatele Pilot  Film s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení                                       3. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

I snímek Lindy Kallistové Jablonské  Psí láska , jehož vznik podpořil  dotací Státní fond kinematografie, je 

pro mne důkazem „dobré kondice“ současného českého dokumentu.  Nabízí autentický, nepřikrášlený , ale 

jasně a výmluvně vykreslený  portrét  Jany Henychové, mladé ženy, která se vydala po nevyšlapané a 

sněhem zaváté životní cestě.  Je musherka, což  v zemi, kde se i v zimním období musí zasněžovat  

běžkařské dráhy a sjezdovky horských středisek,  je taková  volba mimořádně náročná po všech stránkách.                                                                                                        

 

Lindě Kallistové Jablonské se podařilo věcně a výstižně zachytit a divákům představit  mushing, jako velmi 

specifickou  a pro našince exotickou  disciplínu  extrémního sportu, v níž se Češi kupodivu úspěšně  

prosazují, zprostředkovat atmosféru nejdelšího závodu psích spřežení v Evropě  a  hlavně  postihnout  celou 

škálu  emocionálních  poloh  a charakterových rysů  „velkomajitelky psů“, jak se  Jana Henychová  

charakterizuje. Pro ostřejší slovo nejde daleko, ale vzápětí  neudrží  slzy nad  „odcházející“ fenou nebo 

proto, že pro ni závod skončil. 

.   

Svému koníčku , který je vykoupen nekonečnou dřinou,  dlouhodobou  samotou jen  ve společnosti  psího 

spřežení a fyzickým  vyčerpáním na doraz , podřídila  zcela svůj životní styl i rytmus. V létě pracuje, 

organizuje tábory  pro děti, vydělává, aby  pak mohla  vyrazit na sever za sněhem a mrazy, jaké už 

neznáme, a zúčastnit se chlapského závodu, vyžadujícího kromě jiného i obrovskou dávku odvahy, protože 

Finmarkslopet  je opravdu jen pro nejodvážnější. Velmi dobře totiž ví, kolik  předvídatelných a ještě víc zcela 

nečekaných  překážek se ji může postavit do cesty.    

 

Psí lásku  vnímám jako originální filmové sdělení o lidské vůli a nekonečném odhodlání stanovit si a 

dosáhnout cíle,  který se  všem kolem může  právem jevit jako  naprosto nedostižný  a nic na tom nemění 

fakt, že Jana Henychová už dvakrát  nejdelší, desetidenní  závod nedokončila.  Má v sobě tolik  síly a 

energie, že se jí to  příště či přespříště docela jistě povede.  A pokud by jiskra tohoto sdělení  přeskočila do 

hlediště kin, v němž bude i  mladé publikum (distribuční strategie předpokládá sérii   projekcí spojenou 

s diskusemi),  má  finanční podpora kinodiostribuce tohoto snímku mimořádný  smysl a význam. Navíc 

splňuje cíle Výzvy. 

 

Proto DOPORUČUJI                                                                                                                                                                                                          
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 Viz. Obecné hodnocení 

 

Poznámka : V předložené žádosti na str. 5 je poznámka o přijetí filmu na MFDF  Jihlava. V  programu 

uplynulého 23. ročníku jsem titul Psí láska nenalezla.  

 

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

Za mimořádnou  kvalitu   filmu považuji skutečnost s jakou otevřeností a přímočarostí o sobě  Jana 

Henychová vypovídá  do objektivu kamery Davida Cysaře, ale i kamerky, která ji provázela na sever. 

Svědčí to o důvěře hlavní  protagonistky k režisérce,  která  osobní a nejednou zcela intimní výpověď  

použila velmi  uvážlivě.   

Na druhé straně se jí podařilo postihnout mj. i to, co všechno musí musherka zvládnout,  zařídit, umět, 

nezapomenout  vzít s sebou a ještě k tomu znát do puntíku vše o každém ze psů svého spřežení, protože  

ta „chlupatá miminka“, jak je také oslovuje, se s jejími saněmi rozběhne do značné míry hlavně  kvůli ní 

samotné.  

Proto považuji za  divácky přitažlivý záměr uspořádaní sérii10 – 15  projekcí s následnou besedou s Janou 

Henychovou, která je  - jak materiál uvádí – připravena vzít s sebou nejen sáně, ale i dva až tři psy.  

Zaujala mne v souvislosti s Psí láskou  zmínka o sdružení aktivních musherů a o jednání se společností 

Artinia, která umožňuje  uvedení filmu mimo prostory  klasických jedno a dvousálových kin, kam bude film 

směřován.  Škoda, že materiál, ale ani internet o této relativně nové společnosti neříká nic bližšího.  

Vzhledem k tomu, že distribuci mimo kina  řeší samostatně producent není jasné  co se rozumí pod pojmem 

„mimo prostory klasických kin“ 

Heslovitá  je jen zmínka o klubových projekcích a projekcích pro střední školy, což je u žádosti na podporu 

na distribuci dokumentu, které mají obecně nízký divácký potenciál, tek trochu nepochopitelné. Navíc není 

zřejmé, zda se takové uvedení počítá do deklarovaných celkem 25  uvedení.  
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Na druhé straně je zřejmé, že distributor Pilot Film hledá filmu  Psí láska   co   nejefektivnější  a funkční  

způsob uvedením, což potvrzuje i zmínka o jednáních s festivalem Jeden svět.  

Osobně bych filmu  přála nepoměrně  vyšší počet „nasazení“ i diváků.  Deklarovaný odhad se jeví až příliš 

konzervativní (navíc není  alespoň odhadem specifikován poměr  uvedení v kinu Pilotů  a dalších kinech)  a 

zcela chybí zmínka o záměrech České televize, která je  koproducentem. 

V každém případě Psí láska posiluje žánrovou  diverzitu, má potenciál naplnit kulturní i vzdělávací funkci   a 

obohatit program českých kin. 

 

 

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

 I když Pilot Film není výhradně  jen distribuční společností  je právě Psí láska titul, který přesně zapadá do 

jeho distribučního portfolia. Nic nebrání, aby byl úspěšně distribuován  do kin (tedy nejen toho, které 

společnost provozuje).  

                                               

 

 

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

Jana Henychová je pro mne natolik unikátním  a inspirativním zjevem, že dodává  filmu  nadčasový a  

evropský rozměr.   I proto doporučuji cestu do kin  podpořit. 

 

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

Předložená žádost je poměrně podrobná v pasáži vysvětlující poslání či zaměření filmu – v explikacích 

producenta Pavla Berčíka a autorky Lindy Kallistové Jablonské. Nesporně stručnější je při popisu  

konkrétních distribučních záměrů. Uvědomuji si však, že materiál byl odevzdán uprostřed  příprav celého 

projektu.  

Je však srozumitelný a umožňuje správné posouzení. 

 

 

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

Rozpočet je transparentní a minimalistický. Nevysvětluje však, proč žadatel z celkového „distribučního 

rozpočtu“ požaduje od Fondu celých 75%, což  je neobvykle vysoký procentní podíl.  

V této souvislosti se pak nabízí otázka,  proč při počtu 25 nasazení činí položka za programování 20.000,-, 

což je 800,- Kč za nasazení. 

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

Navrhovaná a předložená strategie respektuje specifiku filmu  připravovaného pro kinodistribuci.  

 

Za nedopatření či opomenutí však  považuji fakt, že předložená žádost počítá s premiérou 16. 4. 2020. 

Při nahlédnutí do nejnovějšího  Plánu filmových premiér č. 5 (ze dne  31. 1. 2020) , vydávaného UFD, 

který je kinaři průběžně sledován, je  už   tento termín blokován pro tematicky velice blízký dokument     

K2 vlastní cestou distribuční společnosti Bonmtonfilm, zatímco o Psí lásce ještě není zmínka. Takové  

uvedení by samozřejmě ublížilo oběma titulům. 

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



 

 

Strana 4 

 

 

Pilot Film se v rámci  tzv. Market Share se v uplynulém roce umístil na 11. mistě s počtem 12  premiér, což 

je  rozhodně uspokojivá pozice- 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Disco 

Evidenční číslo projektu 3470/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Diana Tabakov 

Datum vyhotovení 20.02.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

  Disco je druhým celovečerním snímkem norské filmařky a umělkyně Jorunn Myklebust Syversen, která se 

ve svých dílech často věnuje náboženských kultům. V tomto případě ukazuje na příběhu 19leté Mirjam 

(Josefine Frida) psychologickou rovinu mocenských vztahů v těchto komunitách.  

  Film premiéroval na festivalu v Torontu a v Čechách svou distribuci začne premiérou za účasti hostů na 

pražském Febiofestu. Za nejsilnější stránku žádosti považuji mediální strategii, která vychází z jasně 

definovaných cílových skupin a nástrojů, kterými publikum oslovit. Nejefektivnější strategií se v tomto 

případě zdá být pracovat s profilem na sociálních sítích, které využívají především mladí - tedy na 

Instagramu a také propagace v kontextových sítích s důrazem na diváky nových seriálových formátů 

(Euphoria, Skam, Sex Education).  

  Disco představuje současnou arthouse tvorbu, svým tématem a formou otevřenou širšímu publiku. 

Doporučuji v udělení 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) 

 

  Disco vypráví příběh 19-leté Mirjam, světové šampionky ve free-style disco tanci. Její příběh je formován 

tajemstvím z jejího dětství, o kterém matka neústupně odmítá hovořit. Ta rodinné nejistoty kompenzuje 

fanatickou vírou v Boha. Spolu se svým současným mužem, nevlastním otcem Mirjam, se plně oddávají své 

evangelické komunitě, ve které hrají významnou roli.  

  Formálně a esteticky tak film osciluje mezi dokumentárně natočenými třpytivými disco soutěžemi, kde se 

dívky až rituálně "obětují porotě - Bohu" a existenciálním dramatem o mocenských vztazích v rodině i 

společnosti. Mladá dívka se snaží zorientovat ve světě, který nepostavila. Ve světě, ve kterém má Ježíš 

nahradit všechny dis-funkční mužské role v jejím životě. Kompasem je jí intuice, která ji našeptává, že něco 

je špatně a že potřebuje radikálně zasáhnout. 

Film poukazuje nejen na rétoriku a fungování náboženských kultů, ale také psychologii těch, kteří této víře 

propadají.  

 

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) 

Film Disco představuje současnou arthouse tvorbu, kterou je třeba v českých kinech prezentovat. Velmi 

významně rozvíjí téma dívčího sebeuvědomění a hledání smyslu života mezi dvěma póly - fanatickým 

evangelickým guru a třpytivým povrchním světem jejích vrstevníků. Je otázkou nakolik bude téma víry a 

náboženského kultu rezonovat v českém ateistickém prostředí. Mladé publikum však naláká vizuální 

identita a hlavní postava filmu. 

 

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

− Žádost je zpracována srozumitelně a transparentně. Prezentuje jasnou představu o distribuční a 

marketingové strategii, která odpovídá rozpočtu a vychází z realistických předpokladů. 

 

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

− Celkový rozpočet distribuce je stanoven na částku 420 000Kč, požadovaná částka od Státního fondu 

kinematografie tvoří necelých 36% tohoto rozpočtu. Výše nákladů na propagaci jsou realistické a 

konkrétně pojmenované. Požadovaná částka 150 000 se zdá pro 3000 kino + 5000 VOD diváků 

obhajitelná. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Plán realizace je realistický. Stanovuje relevantní cílové skupiny, které tvoří především arthouse diváci 

dodatečně také mladší "online" publikum a milovníci coming-of-age příběhů. PR strategie je konkrétně 

definována s ohledem na cílové skupiny, žadatel konkrétně uvádí jak práci se sociálními sítěmi 

(Instagram, FB), tak jednotlivá média.  

 

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

−  

− 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.  

 

 

 

 

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Disco 

Evidenční číslo projektu 3470/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 9.2.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Snímek Disco je svěžím příjemným překvapením ze strany skandinávské kinematografie, film se věnuje 
současné mladé generaci, jejímu tápání, hledání vlastního života, vyrovnávání se s rozdílně věrohodnými 
autoritami, vlastní i kolektivní vírou a také traumaty. 
Předložená žádost a její jednotlivé kapitoly film správě interpretují, realisticky je plánováno nasměrování 
distribuce a poměrně přesně jsou definovány i cílové skupiny. Smysluplná a realistická je i většina aktivit 
marketingové kampaně a to vše za použití uměřeného rozpočtu. Plánované předpremiérové uvedení na 
Febiofestu dává smysl a to především tehdy, pokud se této akce zúčastní pozvaná filmová delegace, která 
má především v postavě hlavní herečky potenciál silnější mediální podpory filmu. Realistický je i finanční 
plán vycházející z dosažitelné návštěvnosti a z odpovídajících výnosů ze všech forem plánované distribuce.  

 
 
 

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 Disco z norské produkce přináší téma tápání zranitelného a zraněného teenagera zpestřené 
přehlídkou nejrůznějších typů umanutých a manipulativních protestantských pastorů. Hlavní hrdinka Mirjam 
(v přesvědčivém podání nastupující hvězdy J. F. Pettersen) se pohybuje mezi dvěma exaltovanými 
polohami – v jedné je taneční disco soutěžící ve světě obsypaném blyštivými třpytkami a ve druhé je 
členkou pěveckého sboru vystupujícího na církevních shromážděních. Ty se však se svými pódiovými 
efekty, kazatelskou afektovaností a silně angažovaným fanouškovským publikem od disco soutěží až tak 
neliší. Oba světy jsou obdobně umělé a zajeté ve vlastních rituálech a Mirjam, která se těžce vyrovnává 
s traumaty, nenabízejí žádnou oporu ani odpovědi na její otázky. Stejně jako její otčím, který je v jednom 
světě kazatelem a v druhém urputným podporovatelem. V tomto kontrastu dvojí, po svém způsobu 
ukřičené, prázdnoty je film nejsilnější. Bohužel, v některých částech ztrácí tempo a pohrává si s diváckou 
trpělivostí a pozorností – především při obsáhlých kázáních, kde by méně možná znamenalo více. 
Zejména, pokud by jednou z diváckých skupin mělo být i mladší, teenagerovské publikum. 
Film jinak patří mezi ty lepší filmy ze současné severské produkce a vyjadřuje se k aktuálním pocitům 
dnešní mladé generace, byť nechává hlavní hrdinku vzdorovat a hledat samu sebe v prostředích, která jsou 
poněkud atypická (což pro ČR platí oproti protestantskému Norsku ještě výrazněji). Pettersen v hlavní roli 
podává výborný a naprosto přesvědčivý výkon a film Disco v navrhovaném rozsahu distribuce (jednosálová, 
především artová kina) určitě najde uplatnění – především, pokud se podaří dosáhnout cíle a zaujmout 
nejen fanoušky evropské kinematografie, ale i diváky z uvedené mladší „online“ cílové skupiny. 

 

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

Tým realizující distribuci filmu 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) 

Snímek Disco přináší dalšího představitele severské kinematografie a tuzemskou distribuční nabídku 
obohacuje o snímek, který oproti mnohým severským filmům není postaven na lidech na okraji společnosti 
či normálnosti nebo na do různé míry komických postavách. Přináší téma ze současnosti a zachycuje 
traumata a hledání se mladé, navenek úspěšné a šťastné dívky vsazené do dvou specifických, jen zdánlivě 
zcela rozdílných světů. Film mezi nimi osciluje přesvědčivě, jen se občas nadbytečně zdrží na přetažených 
kázáních v náboženském centru (ne nepodobném supermarketu s vírou) a ztrácí zde tempo i 
přesvědčivost. Severská tvorba si u nás vybudovala silnou a věrnou fanouškovskou základnu a tento film 
má potenciál získat mladší publikum - zejména díky mezi mládeží známé a populární seriálové herečce 
(ověřil jsem si to u několika teenagerů a všichni ji i seriál Skam znali) a zaměřením na současnost, 
dospívající hrdinku a na její příběh sebehledání a vymaňování se ze světa nevěrohodných autorit a traumat. 

 

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

Žádost je vypracována srozumitelně a obsahuje všechny požadované údaje i přílohy, které umožňují 
seznámit se záměry a strategií žadatele při distribuci filmu. 
 

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

Předložený rozpočet je transparentní, podrobný, přehledný a jeho položky odpovídají plánované 
marketingové kampani a technickým nákladům nezbytným pro distribuci filmu v uvažovaném rozsahu. 
Rozpočtované položky odpovídají cenám v dnešních časech obvyklým a reálně dosažitelným. Požadovaná 
podpora je obhajitelná, jen je škoda, že se nepodařilo získat vícezdrojové financování a distribuce filmu je 
tak závislá pouze na zdrojích z Fondu a z vkladu žadatele a nepočítá se třeba i s věcným plněním ze strany 
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mediálních partnerů, kdy – i vzhledem k širší cílové skupině než bývá u artových a severských filmů obvyklé 
– má tento film potenciál je získat. Výnosy vycházejí z realisticky odhadnuté návštěvnosti a jsou 
odpovídající plánovanému rozsahu a charakteru distribuce.  

 

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

Distribuční kampaň je představena ve stručné a obecné podobě a vyplývá z ní předpremiérové uvedení 
v rámci FebioFestu, bezvýhradné zaměření distribuce mimo plexy a tedy převážně na jednosálová a artově 
zaměřená kina. Chybí tedy například informace, jakým způsobem bude tato distribuce podpořena a 
s jakými materiály a podklady budou kina v rámci marketingu svého programu moci pracovat. 
Marketingová strategie je již o něco podrobnější a konkrétnější, ale je z ní patrné schizma, kdy kampaň míří 
na arthousové i širší tzv. „young adult“ publikum. Na jednu stranu je hlavní tagline „Věříš v boha?“ a 
zároveň je plánováno se spíše vyhýbat teologickému obsahu filmu a tématu víry a zaměřit se na film jako 
drama o dospívání. Určitým způsobem se zaměřuje na náboženské provokace a zároveň je potlačuje, což 
je trochu riskantní a hrozí nedorozumění mezi kampaní, filmem a divákem. Místo probuzení zvědavosti pak 
může nastat odmítnutí této marketingové hry a nezájem o film. 
Rozložení komunikačních kanálů a na nich plánovaných příspěvků pak v online prostoru odpovídá 
charakteru filmu a jeho cílovým skupinám, zpochybnil bych outdoorovou kampaň – efekt pouhých 10-12 
ploch je vzhledem k její časové i prostorové omezenosti minimální (až žádný) vzhledem k charakteru filmu, 
plánované dlouhodobější distribuci i jejímu vymezení na jednosálová kina. Prostředky určené ke 
krátkodobému vyvěšení několika CLV ploch by bylo možné využít efektivněji nebo ušetřit. Stejně tak si 
myslím, že zacílení na magazíny typu Vogue a Elle není úplně přesné a trochu se míjí s cílovými skupinami. 
I když pokud budou o filmu psát, ničemu to neuškodí. Úsilí o redakční výstupy bych však nasměroval na 
jiná periodika. 
PR je intenzivně propojeno s Febiofestem a silně svázáno s případnou přítomností režisérky a především 
pak hlavní herecké představitelky, které by bylo možné efektivně využít v širokém spektru médií. 
Cílové skupiny jsou jasně vymezeny, projekt je v marketingové strategii zacílen především na dvě hlavní: 
arthousové publikum a mladší publikum, které je vymezeno na 18-24 let, ale dovedl bych si představit, že 
tento film má potenciál i u mladšího publika (15+) i vzhledem k neomezené přístupnosti filmu. A rád bych se 
někdy setkal se skupinou zástupců milovníků dramat o dospívání. 

 

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 Distribuce filmu Služebníci 

Evidenční číslo projektu 3471/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 15.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Film považuji za velmi kvalitní a v daném segmentu produkce s poměrně dobrým diváckým potenciálem. 

Kinodistribuci si zaslouží z více důvodů: film stylisticky výrazný; propaguje rostoucí kvalitu a mezinárodní 

viditelnost části slovenské produkce (účast na Berlinale); prezentuje témata, která jsou společensky důležitá 

a aktuálně také poměrně aktuální a úspěšná. Film si zaslouží kinodistribuci a adekvátní propagaci a může 

pomoci udržet zájem českého publika o slovenskou kinematografii. Kromě artového publika dramaturgicky 

vyprofilovaných kin ve velkých městech může mít snímek o širší záběr díky tématu státní policie a jejích 

praktik, které je poměrně živé ve veřejném prostoru a úspěšné ve filmové a televizní produkci, a také 

tématem víry a katolické církve.  

 

 

 

 

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) 

− Vcelku standardně připravený „artový“ distribuční projekt pro snímek výrazný (až stylisticky 

exhibicionistický a místy naivně symbolický). Film považuji za velmi kvalitní a v daném segmentu 

produkce s poměrně dobrým diváckým potenciálem. Kinodistribuci si zaslouží z více důvodů: film 

stylisticky zajímavý; propaguje rostoucí kvalitu a mezinárodní viditelnost části slovenské produkce (účast 

na Berlinale); prezentuje témata, která jsou společensky důležitá a aktuálně také poměrně aktuální a 

úspěšná. 

 

 

 

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

− Kvalitní. 

 

 

 

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

− Výrazný snímek, který si zaslouží kinodistribuci a adekvátní propagaci a může pomoci udržet zájem 

českého publika o slovenskou kinematografii. 

 

 

 

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

− Žádost je připravená kvalitně (včetně aktualizovaných dat o profilu distribuční společnosti, což není u 

všech žadatelů samozřejmé).  

 

 

 

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

− Rozpočet je přiměřený a transparentní. Je tu ovšem jedna záhadná položka v nákladech na výrobu 

dalších formátů: „kratší verze pro školy“. Ani v textu projektu, ani ve smlouvě nenašel žádnou zmínku o 

nějaké kratší verzi či distribuci pro školy.   

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Není jasné, jak bude realizována „komunikace směrem ke Slovákům žijícím v ČR“ nebo „připomínání 

předchozích filmů Ostrochovského na vhodných místech“.  

Kromě artového publika dramaturgicky vyprofilovaných kin ve velkých městech může mít snímek o něco 

širší záběr tématem státní policie a jejích praktik, které je poměrně živé ve veřejném prostoru a úspěšné 

ve filmové a televizní produkci, a také tématem víry a katolické církve. To je v explikaci marketingové 

strategie zmíněno. Obecně považuji za adekvátní při propagaci artových filmů oslabovat investici do 

outdoorové reklamy. Ale určité riziko vidím v tomto konkrétním případě – díky tématu fungování katolické 

církve v normalizační diktatuře - v nevyužití potenciálu oslovit kulturně aktivní starší publikum ve středně 

velkých a menších městech. To je mnohem více závislé na efektivitě lokální propagace a v důsledku tedy 

na spolupráci s vedením daného kina.  

 

 

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

− Vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Služebníci 

Evidenční číslo projektu 3471/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Slavík 

Datum vyhotovení 15.2.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Film Služebníci je velmi kvalitním zástupcem středoevropské kinematografie, věnuje se nepříliš známé 
historii a tématu zaměřeném na období normalizace a snahu státních orgánu podmanit si církevní školství a 
církevní představitele. Film vynikající způsobem zpracovává morální dilemata, selhání i vzdor. Je 
přesvědčivý a rozhodně obohacuje distribuční nabídku.  
Je tedy škoda, že žadatel nevěnoval větší pozornost distribuční i především marketingové strategii a 
předkládá ji v podobě, která je nekonkrétní, obecná a nevyužívá zdaleka všechny příležitosti k oslovení 
potenciálních diváků, které film svou kvalitou i tématem nabízí. Distribuční rozpočet je přiměřený rozsahu 
plánovaných aktivit a odhad návštěvnosti je realistický až možná příliš střízlivý. 
Aerofilms je filmovým distributorem s vysokým kreditem a bohatými zkušenostmi s artovými filmy i s filmy 
zaměřenými na konkrétní a poměrně přesně vymezené cílové skupiny a tudíž lze předpokládat, že s tímto 
filmem bude pracovat důsledněji, než uvádí v předložené žádosti. 

 
 
 

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 Služebníci je jedním ze zástupců filmů, na kterých se podílela česká kinematografie a které budou mít 
premiéru na Berlinale, což je velký úspěch a prostor pro zviditelnění, který bude mít i dopad na české 
uvedení a to zejména v cinefilní komunitě. 
Snímek se dotýká konkrétních událostí našich moderních dějin i obecných mravních principů a morálních 
dilemat. Příběh otevírá téma vlivu a zásahů komunistických státních složek do církevních struktur – zde 
v podobě vnucovaného sdružení katolických kněží Pacem in terris, které mělo za cíl posílit státní zásahy do 
vnitřních církevních záležitostí a především pak v 70. letech provádět „normalizaci“ církve. Film se však 
nevěnuje konkrétnímu rozboru těchto událostí, ale řeší morální dilemata, které státní dozor a zásahy na 
půdě bohoslovecké fakulty vyvolávají a jakým způsobem na něj bohoslovci i jejich pedagogové reagují: 
někteří selháním ale mnozí pak pasivním i aktivním odporem. Téma vzdoru a případného morálního vzepětí 
či selhání již bylo v posledních letech nejednou zpracováno, ale v tomto případě vstupujeme do nepříliš 
obecně známých prostor naší moderní historie a to velice zdařilým a sugestivním kinematografickým 
zpracováním. 
Tento film má potenciál jak v rámci festivalových uvedení, v rámci distribuce zaměřené na cinefilní 
publikum, ale i v okruzích, kterých se téma a prostředí filmu dotýkají. Je tedy škoda, že se v žádosti 
nezmiňují možné různé formy spolupráce s náboženskými komunitami, církevními organizacemi, školami a 
bohosloveckými fakultami. Jejich členy či sympatizanty by tento film rozhodně oslovil.  

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

Tým Aerofilms má dlouhodobé zkušenosti s distribucí divácky náročnějších i opravdu náročných filmů, umí 
se filmům tohoto typu věnovat individuálně, správně zaměřit marketingovou kampaň a dostat film k divákům 
nejen v rámci běžné distribuce ale také v rámci speciálních projekcí, festivalových uvedení i cestou online 
distribuce. Na distribuci filmu Služebníci žadatel uvažuje o posílení o externí agenturu 4press, která se 
zaměřuje na kulturní a především kinematografické projekty. 

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

Film Služebníci obohacuje současnou kvalitní středoevropskou kinematografii věnující se nedávným 
dějinám se zaměřením na morálku, konkrétní události a jedince podléhající i vzdorující totalitnímu režimu. 
Svůj příběh film vypráví s velkou tvůrčí i hereckou suverenitou, ve formátu i způsobu snímání se odkazuje 
k době, o níž pojednává a to posiluje jeho sugestivnost i autentičnost. Otázky vyvolané působením Pacem 
in terris, potýkání oficiální i tajné církve se státními orgány normalizovaného Československa jsou uvnitř 
katolické komunity v ČR i v SR stále živé, bolestné a dosud nedořešené a věřím, že možné pootevření 
diskuse vyvolané i tímto filmem je více než prospěšné.  
Případnou podporu lze určitě vnímat jako odůvodněnou. 

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

Všechny předložené údaje umožňují seznámit se záměry a strategií žadatele při distribuci filmu. Jsou v šíři 
potřebné k posouzení, stejně tak jsou i přehledné a srozumitelné, nejsou v rozporu a umožňují správně 
posoudit žádost.  

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

Zpracovaný rozpočet projektu odpovídá rozsahu projektu a jednotlivé náklady odpovídají obvyklým cenám. 
Snad jen rozpočtovaná cena za tisk plakátů ve vší 16/ks při nákladu 1 000 ks je lehce s rezervou a 
předpokládám, že 70 000 rozpočtovaných za reklamu na internetu je včetně barterové složky. V jiném 
případě by tento náklad na online kampaň odčerpal v cash složce 1/3 rozpočtovaných nákladů na 
propagaci, což mi přijde trochu nepřiměřené popsaným marketingovým plánům. 
Finanční plán je realistický a výše požadované podpory i její podíl na celkových nákladech projektu jsou 
obhajitelné. 
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Marketingová a především distribuční strategie jsou v žádosti popsány poměrně stručně a pracují s filmem 
spíše standardním než individuálním způsobem a nejsou příliš propracované, nevyužívají některých 
příležitostí, které charakter filmu a jeho téma nabízejí. Obrací se téměř výlučně na příznivce artových filmů. 
V cílových skupinách zcela pomíjí skupinu věřících a omezuje se pouze na „lidi zajímající se o historii 
církve“, což je výrazně početně omezenější skupina. Nábožensky založení lidé se přitom většinou pohybují 
v propojených a kulturně aktivních skupinách a je možné je do tohoto projektu efektivně zapojit (mám s tím 
pozitivní praktickou zkušenost u obdobných projektů) a to jak v laických komunitách, v rámci církevního 
školství i ve formě doporučení ze strany církevních kruhů. 
Stejně tak bych očekával vzhledem k zapojení vlastních PR odborníků a externí PR agentury podrobněji a 
konkrétně zpracovaný plán PR komunikace, která je představena v několika velmi standardních bodech. A 
vzhledem k poměrně vysokým nákladům na online kampaň a inzerci bych očekával více podrobností i v této 
části. To, že bude akcentována kampaň na sociálních sítích je zajímavé, ale žádnou představu o formě to 
neposkytuje. Předložené strategie jsou v této podobě téměř využitelné universálně pro kterýkoliv artový film. 
 

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

Společnost Aerofilms je distribuční společností, která má s uváděním divácky náročných i dokumentárních 
filmů velké a dlouhodobé zkušenosti. Zastupované filmy umí vhodně a cíleně propagovat, smysluplně 
programovat i efektivně a individuálně spolupracovat s kiny a dalšími pořadateli filmových projekcí. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu The Farewell 

Evidenční číslo projektu 3472/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Markéta Hodoušková 

Datum vyhotovení 02/4/2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel překládá projekt kinodistribuce amerického filmu v současném čínském prostředí. Film je 
kvalitně realizován, jeho úspešnost na mezinárodním poli je v prezentaci popsána, například  světová 
premiéra na festivalu v Sundance již na dokazuje, ze film patří do americké nezávislé produkce .  
Lze konstatovat, že jeho uvedení do českých kin je žádoucí, přispěje k rozšíření kulturní rozmanitosti a 
nabídky na distribučním trhu o artovou produkci s asijskou tématikou. 
 
Po formální stránce je žádost dobře zpracována a přináší relevantní informace. Distribuční a 
marketingová strategie jsou v žádosti podány, přinášejí některé inovativní prvky a odpovídají profilu 
plánované distribuce.  
 
Cílové skupiny jsou uvedeny a popsány, distributor představuje komunikační plán. Počet kopií je 
upřesněn, v nabídce jsou různé formáty, což dosvědčuje snahu vyjit vstříc různé vybaveným kinům. 
Odhadovaný počet diváků je realistický. 
Požadovaná výše podpory je obhajitelná a nepřevyšuje obvyklé náklady na tento typ projektu.  
 
Žádost je oprávněná, plně odpovídá kritériím dotačního okruhu a poskytuje ucelené a jasné 
informace, které si neodporují a přinášejí dostatečnou 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 rozšíří nabídku trhu o asijskou tématiku, zpracovanou v americké nezávislé 
produkci. Za jakousi formu inovace lze povazovat zvláštní projekce s prezentací s nabídkou 
kulinářských specialit, k upoutání pozornosti širší veřejnosti.  Distributor má jasnou představu o 
cílovém publiku a práci s ním.  
Navrhovaná distribuční strategie v projektu je originální, počítá s konkrétními artovými kiny, které 
s distributorem dlouhodobě spolupracují  a má všechny předpoklady být funkční. 
Žadatel zvolil tradiční formu distribuční strategie, o distribuci VOD či TV se ze žádosti nedozvídáme.  
Odhad návštěvnosti je pro tento typ filmu vzhledem k vyvinuté propagační strategii realistický.  
Projekt dobře naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 
 

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

Žadatelem je v kruzích filmových fandů i odborníků dobře známá distribuční společnost, s výraznou 
arthousovou identitou, a jejíž dramaturgie se vymezuje vůči ostatním aktérům na trhu svoji 
originalitou, vysokými nároky na kvalitu titulů a úspěšným marketingem. 
Také tento projekt se zapisuje do dlouholeté koncepce práce s divákem a tříbením jeho vkusu.  
Kontinuitu lze zaznamenat jak v rozšiřování nabídky směrem k zahraniční, tak i české nezávislé 
tvorbě. 
Charakteristický je výběr originálních, nekonvenčních témat, svěžích forem zpracování a objevování 
nových tendencí a talentů. Realizační tým je kvalifikovaný na plnohodnotné provedení 
připravovaného projektu. 
 

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

Prezentovaný titul zastupuje americkou artovou kinematografii, s výrazným čínským kontextem.  
Tato kategorie se těžko dostává do distribučního oběhu, protože jí konkuruje komerční produkce, a 
na rozdíl od evropských filmů nemá přístup k podporám z evropských fondů. Je potřeba přivádět ji do 
distribuce, protože má edukativní přínos a napomáhá toleranci k jinakosti ve společnosti. Hlavní 
přínos tohoto počinu spočívá tedy v diversifikaci distribuční nabídky.  
Z hlediska obsahu a formy je projekt lze projekt ohodnotit jako dostatečně kvalitní, aby byla jeho 
podpora odůvodněna. 

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

Žádost je dostatečně prezentována, obsahuje veškeré požadované informace, jakož i popis, jak bude 
pracováno s cílovými skupinami, jak bude postupováno při propagaci například u cílových skupin, a je 
celkově srozumitelná. 
Projekt neobsahuje rozpory ani protichůdné informace. 
Uvedené cílové skupiny, jakož i plánovaná marketingová strategie jsou adekvátní k danému projektu. 
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5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Z hlediska rozpočtu je projekt dobře zajištěn, náklady jsou přiměřené a odpovídají standartu při 
podobných distribucích.  
Projekt je kvalitní jak po dramaturgické, tak po realizační stránce a nic nenasvědčuje tomu, že by 
prezentoval jakákoli rizika. 
 
Rozpočet je okomentován, a je transparentní. Uvedené částky jsou přiměřené, odpovídají 
standardům a ohodnocením na lokálním trhu.  
Distributor nedisponuje vícezdrojovým financováním, ale některé položky jsou pokrytu bratrově. 
Finanční plán počítá se zisky ze vstupného a jeví se realisticky. Podíl veřejné podpory je 41%. 
Postup při realizaci, jakož i časový harmonogram jsou podrobně sděleny, a jsou adekvátní pro tento 
typ akce. 

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

Popis projektu dává dobrou představu o jeho realizaci. Marketingová strategie je propracována a 
vykazuje velmi inovativní přístup, typický pro tohoto distributora. V projektu není detailnější 
distribuční plán, co se týká mest, výběr kin počítá s kiny spřízněnými s distributorem, zbytek je v této 
fázi projektu popsán jen rámcově. 
Cílové skupiny jsou dobře popsány, a navrhovaný postup práce s nimi je adekvátní. Harmonogram je 
zvládnutelný. 

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

Z hlediska renomé a dosavadní činnosti žadatele lze žadatele kvalifikovat jako seriózního, 
profesionálního a zkušeného v oblasti distribuce. Jeho kvalifikovanost v oboru je garanci vysoké šance 
pro tento projekt získat maximální pozornost u publika. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu The Farewell 

Evidenční číslo projektu 3472/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivan Tomek  

Datum vyhotovení 21 02 2020  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu:  

 

Žadatel chce příspěvek na distribuci nezávislého amerického snímku The Farewell, který ukazuje příběh 

americko-čínské rodiny a demonstruje na něm několik rovin od kulturních diferencí přes životní bilanci po  

roli rodinných autorit. Film získal Zlatý globus a má nadprůměrné hodnocení na IMDB i ČSFD. Za jeho silnou 

stránku považuji zejména zobrazení americko čínského vztahu nikoli v poloze konkurenční podle aktuální 

americké administrativy a jejich hlásných trub a dále samu otázku velké rodiny a role autorit v rodině v době 

oslabování rodinných vazeb.  V tom spatřuji určité obohacení distribuční nabídky na českém trhu. Pokud jde 

o samu žádost, je slušně zpracovaná, nejsem si zcela jist, nakolik je adekvátní zaměření se na artové jádro 

diváků (a jeho rozšíření) u projektu, který zase až tak artovou podobu podle mého názoru nemá. Postup 

marketingové komunikace filmu je rozumný, neuspěchaný, což odpovídá šíření informací v cílové skupině a 

komunikační nástroje jsou voleny dobře. Náklady nejsou nepřiměřené, jen snad se mi v žádosti jeví drobný 

rozpor, nebo možná nejasnost, kterou bych rád, aby žadatel vysvětlil.  Po objasnění této drobnosti  

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) 

Jak jsem uvedl, projekt obohacuje distribuční nabídku především pohledem na čínsko americké kulturní  

rozdíly a vztahy a zobrazením rodinných autorit. Správně také žadatel upozorňuje na význam realistického 

(a dodal bych nepropagandistického) pohledu na změny v dnešní Číně. Postup uvedení od eventů přes PR 

a reklamu je vhodný a využití partnerských materiálů má žadatel ověřené.  

  

 

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

Tým Aerofilms je zkušený, nemám co dodat.  

 

 

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

Přínos rozhodně vidím, jak jsem již uvedl v předchozích částech. Nejsem si jist, nakolik bude projekt 

akceptován artovým publikem, zda pro ně nebude příliš komerční, ale to musí umět posoudit tým. Pokud by 

se k tomu mohli vyjádřit,  bude to jasnější.  

 

 

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

V pořádku, nic mi nechybí.  

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

Rozpočet je transparentní, vysvětlivky k finančnímu plánu velmi názorné. Vidím tam jediný nesoulad, který 

bych rád, aby žadatel vysvětlil.  

Předpokládá se 6 000 diváků, z toho se jednou uvádí čisté příjmy žadatele 50 % z výnosů ze vstupného, co 

jest 117 000 z 234 000. Ve finančním plánu je ale vklad žadatele celých 234 000 Kč, což mi není jasné.  

Doufám, že epidemie koronaviru a její medializace nebude mít na návštěvnost vliv, ale tým by na to měl být 

připraven a sledovat vnímání situace cílovou skupinou.     

 

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Tým plánuje podle mne rozumný postup  - postupné budování povědomí od eventů, kinopropagace, PR, 

reklamy. Hlavní jádro výdajů je online reklama, Facebook, Google AdWords, ČSFD.cz, IG, soutěže, 

bannery. To je podle mne rozumné.   

 

 

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

bez výhrad, zkušený tým  

 

 



AEROFILMS s.r.o. 

Jirečkova 8, 170 00 Praha 7 
tel. / fax: 224 947 566 

info@aerofilms.cz / www.aerofilms.cz 
 

 
 

 

 
Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 
 

Č.j.: SFKMG/3112/2020-SK 

 
V Praze dne 12.3.2020 

 
Vážená Rado SFK, 

 

dovolte mi, abych reagoval na analýzu k projektu 3472/2020, název projektu: Distribuce filmu The 
Farewell. Projekt v rámci výzvy 2020-3-1-2 na podporu distribuce předložila distribuční společnost 

Aerofilms s.r.o. 
 

Expert Ivan Tomek ve své analýze žádá o vysvětlení rozporu mezi částkou uvedenou ve finančním 
plánu a v tabulce Předpokládané výsledky distribuce, která je součástí formuláře B1 Popis projektu.  

 

V obou případech se jedná o výchozí odhadovanou částku 234 000 Kč příjmů z distribuce, 
kalkulovanou při odhadované návštěvnosti 6000 diváků při průměrném výnosu z diváka 39 Kč.  

Ve finančním plánu uvádíme tuto částku celou, protože dle distribuční smlouvy se výnosy z distribuce 
filmu v kinech dělí mezi distributora a sales agenta v poměru 50:50 metodou costs off the top, tedy až 

po splacení nákladů distribuce. Proto finanční plán kalkuluje s touto částkou celou, celé tyto příjmy 

jdou na splacení nákladů. 
 

Protože k tabulce Přepokládané výsledky distribuce neexistují guidelines a není jasné, co přesně se 
myslí pojmem „z toho předpokládané čisté příjmy žadatele“, uvádíme zde teoretický podíl 

distributora na příjmech vyplývající ze smlouvy se sales agentem, v tomto případě tedy 50pct z částky 

234 000 Kč. Pokud je naše úvaha špatná, budeme rádi za upřesnění toho, co přesně se touto tabulkou 
sleduje. 

 
 

 
S pozdravem, 

 

 
 

 
 

 

 
Radim Habartík 

Aerofilms s.r.o. 
 

 
 

mailto:info@aerofilms.cz
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Expertní analýza 
 

Název projektu Naděje 

Evidenční číslo projektu 3473/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 13.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Norsko-švédské existencionální drama Naděje má všechny atributy, které se očekávají od filmu určeného 

náročnějším divákům. Silné emocionální téma vycházející ze skutečného příběhu, renomovanou režisérku a 

typickou atmosféru severské kinematografie. Nadstandardní pozici filmu dodává jeho herecké obsazení, 

především pak jedna ze dvou hlavních rolí ztvárněná Stellanem Skarsgardem. Tento filmovými cenami 

ověnčený a v Čechách známý a oblíbený herec dává tomuto titulu šanci oslovit i širší publikum. 

 

Distributor je v odhadu návštěvnosti poměrně optimistický. Předpokládá uvedení filmu v 90 biografech, které 

by filmu měly poskytnout prostor při 230 projekcích. Ty by mohlo navštívit 7tis. diváků. Pro naplnění těchto 

odhadů bude distributor zaujmout nejen dramaturgy kin, ale především potenciální diváckou cílovou skupinu. 

 

Distributor pracuje s relativně skromným rozpočtem 345tis.Kč, z něhož je necelá polovina určena na 

propagaci. Finanční plán počítá kromě vlastních výnosů z distribuce také s dotací od Fondu v obvyklé 

(maximální) výši 150tis.Kč. Dle mého názoru tak není nutné předkládaný projekt deklarovat jako kulturně-

náročný.  

 

Film Naděje obohatí tuzemskou distribuční nabídku o silný evropský titul. Podpora jeho distribuce je tak 

v souladu s cíli dotačního okruhu. 

 

 

 

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 Naděje je bezesporu silným dramatem, který režisérka natočila dle vlastních životních zkušeností. 

Náročné téma a příběh, i strach z těžké nemoci omezují divácký potenciál filmu. Hlavní cílovou skupinou jsou 

dle distributora převážně ženy ve věkové kategorii 40-75let. 

 

Dobře odhadnuté cílové publikum společně s nastíněnými klíčovými prvky komunikace jsou kvalitní, 

základem úspěšné distribuční strategie.   

 

Licenční smlouva se slovenskou společností FOXX MEDIA GROUP s.r.o., poskytuje práva pro území České 

a Slovenské republiky. 

 

 

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

Osobou odpovědnou za projekt je dle poskytnutých materiálů Magdaléna Derflová. Za společnost Bontonfilm 

žádost podepsali pánové Palán a Kantner, ale hlavním členem realizačního týmu je dle anglicky psaného!!! 

CURRICULUM VITAE Ondřej Kulhánek.  

 

V souvislosti s projektem by bylo zajímavé vědět, kdo se skrývá za rozpočtovou položkou PR manager 

s nákladem 30tis.Kč. Na této osobě bude mj. ležet tíha úkolu dostat Stellana Skarsgarda do redakčních 

článků časopisů pro ženy. 

 

 

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

Film obohatí distribuční nabídku o kvalitní evropský filmový titul. Nejen 33 kin zapojených do programu Europa 

Cinemas, ale všechny kina zaměřená i na náročnější program budou mít k dispozici film se zajímavým 

diváckým potenciálem. 

 

 

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

Žádost obsahuje všechny potřebné informace. Velice erudovaně je zpracována marketingová a distribuční 

strategie vč. definice cílového publika filmu. Otázkou je, jak se ji podaří realizovat v praxi. 

 

Některé trvalé přílohy žádosti by si však zasloužily aktualizaci. Prezentace distribuční společnosti a 

Prezentace dosavadní činnosti zadavatele (má být patrně žadatele) se obsahově silně překrývají. Profesní 

životopis hlavního člena realizačního týmu by si zasloužil překlad do češtiny. Neškodilo by ani představení 

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

Nákladový rozpočet je velice střízlivý, možná vzhledem k potenciálu filmu až lehce podhodnocený. Náklady 

na získání práv nejsou v rozpočtu zahrnuty. Dle distribuční smlouvy je MG „špecifikovaná v bode 6.5“., který 

ale ve smlouvě není. Naopak je ze smlouvy patrné, že Poskytovatel licence zapůjčí Distributorovi bezplatně 

DCP s filmem, teaserem, a trailerem. Proč jsou náklady na výrobu téhož součástí předloženého rozpočtu? 

Není mi jasné, proč je film směřovaný především do jednosálových kin podporován nákupem vstupenek do 

soutěží – CineStar. 

 

Odhadované výsledky kinodistribuce v ČR jsou reálné. Dle mého názoru by film mohlo nasadit i více než 

uváděných 90 kin (vč. 4 plexů).   

 

 

 

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

Realizační strategie chytře počítá s premiérovým uvedením filmu v rámci festivalu Febiofest s následným 

cílením na poučeného klubového diváka. Jednoměsíční odstup mezi festivalovým a širokým uvedením filmu 

by mohl být užitečný pro větší povědomí o titulu. 

Distribuce na platformách VOD je z hlediska předpokládaných výnosů (5%) okrajovou záležitostí.  

 

 

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

Bontonfilm je zkušeným distributorem s mnoholetou tradicí a s cca 5% podílem na filmovém trhu ČR v roce 

2019. Pro uvedení předmětného filmu má všechny potřebné kompetence. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Naděje 

Evidenční číslo projektu 3473/2020 

Název žadatele Bontonfilm, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 12. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Bontonfilm, a.s. žádá o podporu distribuce norského filmu Naděje. 

 

Psychologické drama Naděje, vycházející z osobní zkušeností režisérky, se dotýká složité situace 

protagonistky, které diagnostikují neléčitelný nádor na mozku v pokročilém stádiu. Kromě zdravotních 

důsledků a praktických problémů, které musí řešit v souvislosti s početnou rodinou, přináší nemoc i 

konfrontaci s životním partnerem a dost vyčpělým a přitom odcizeným partnerským vztahem, který je 

nečekaně  podroben těžké zkoušce. Film je plný emocí, ale režisérce se podařilo zcela se vyhnout 

sentimentalitě. Ke kvalitám filmu přispívá i špičkové herecké obsazení. 

 

Naděje je vzhledem k těžkému tématu nemoci a smrti filmem pro náročnějšího diváka, ale se správnou 

marketingovou a distribuční strategii si v českých kinech nepochybně najde své diváky. Přispívají k tomu, 

kromě kvalit samotného filmu, zejména dva faktory: oblíbenost severské kinematografie u nás, kterou ještě 

v případě Naděje podporuje populární herecké obsazení, a premiérové uvedení filmu na Febiofestu.  

 

Film se zabývá pro dnešního člověka velice aktuálními tématy a nenabízí žádná snadná řešení. Je proto 

ideálním titulem k vyvolání diskusí a specifickou práci s publikem – což žadatel ve své marketingové a 

komunikační strategii vhodně využívá.  

 

Žádost je vypracována podrobně a přehledně, projekt správně definuje a využívá různé stránky filmu 

k medializaci, práci s publikem a zvýšení návštěvnosti. Spolupráce s Febiofestem a důraz na prezentaci 

filmu festivalovému publiku s účastí tvůrců, by měla přinést zvýšené povědomí o filmu, a tím i širší publikum 

později v kinech. Distribuční strategie odpovídá typu filmu. 

 

Projekt 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) 

Film Naděje je divácky poměrně náročný, zejména svým vážným tématem spojeným se smrtelnou nemocí 

a smrtí. Na druhé straně je vysoce lidský a pro mnoho lidí aktuální – s problémy, jaké řeší jeho 

protagonisté, se jistě bude identifikovat mnoho diváků. Důležitým tématem je fungování/nefungování 

partnerského vztahu v období krize. Nemoc a konfrontace se smrtí nemilosrdně odhaluje pravdu o hloubce 

a pevnosti vztahu, na jakou většinou partneři nejsou připraveni. Díky autobiografickému základu a skvělým 

hereckým výkonům působí film velice autenticky a přitom nesentimentálně. A nakonec, jak naznačuje titul 

filmu vyznívá i mírně optimisticky – jak ve spojení s nemocí, tak s budoucností partnerského vztahu. Film 

Naděje má i velké umělecké kvality. Projekt tato různá témata přítomná v příběhu vhodně využívá v práci 

s publikem, i v PR a tím může vzbudit zájem u většího počtu diváků. 

 

Projekt zkvalitňuje distribuční nabídku v kinech a má potenciál zaujmout na festivalovém i distribučním 

okruhu. Start filmu na Febiofestu, kde je velký předpoklad potkat velké množství cílového publika a potěšit 

ním festivalové fanoušky tohoto druhu filmů, mu může zásadně pomoci v dalším fungováni v českém 

distribučním prostředí. 

 

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

Hlavním členem realizačního týmu je zkušený profesionál, který má za sebou mnoho úspěšných projektů. 

 

 

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

Film Naděje je obohacením nabídky v českých kinech. Svou formou i vyzněním navazuje na skandinávskou 

tradici, která je u českého náročnějšího diváka dlouhodobě ceněna a oblíbena. Představuje druhý film 

talentované norské režisérky, jejíž debut Limbo, oceněný v Montrealu, byl v ČR prezentován v rámci 

Severské filmové zimy, takže její jméno už pro příznivce skandinávské kinematografie není neznámé. Film 

se zabývá pro dnešního člověka vysoce aktuálními tématy a nenabízí žádná snadná řešení. Je také 

ideálním dílem k vyvolání diskusí na různá témata a specifickou práci s publikem – což žadatel ve své 

marketingové strategii vhodně využívá.  

 

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

Žádost je vypracována podrobně a pečlivě. Přílohy jsou srozumitelné, neobsahují rozpory a umožňují 

správně posoudit žádost. V distribuční strategii chybí informace, které VOD platformy bude projekt využívat.  

 

 

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je přiměřený projektu, neobsahuje žádné extrémní položky, jen běžné náklady spojené 

s distribucí a propagací. Komentáře k rozpočtu jsou jasné a dostatečně vysvětlující.   

Finanční plán, včetně odhadu návštěvnosti realistický, výše podpory a její podíl na celkových nákladech 

obhajitelný. Žadatel označil projekt za kulturně náročný, avšak veřejná podpora u něj nepřesahuje 50 %.  

 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční a marketingová strategie odpovídá typu filmu.  

Projekt promyšleně pracuje s cílovými skupinami, včetně PR a výběru médií. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

 

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

Bontonfilm je jedním z nejstarších distribučních společností u nás, a kromě kinodistribuce se v současnosti 

zabývá také distribucí prostřednictvím VOD. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu K2 vlastní cestou 

Evidenční číslo projektu 3474/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 19.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel žádá na distribuci celovečerního dokumentárního filmu „K2 vlastní cestou“ částku 400.000,- Kč 

z celkového plánovaného rozpočtu 964.871,- Kč 

 

PLUS 

+Fond na výrobu filmu přispěl částkou 700.000,- Kč 

+Kinodistribuce, DVD distribuce, VOD distribuce, formáty DCP,DVD, MP4 

+Kvalitní film 

+Film má velký potenciál zaujmout širší publikum než je to specializované na dokumenty 

+Výborně zvolená cílová skupina 

+Předpremiéra na Febiofestu 

+Propracovaná marketingová, distribuční i PR strategie 

+O hlavní postavě dokumentu vyjde kniha (Klára Kolouchová) 

+Spolupráce s Klubem českých turistů 

+Kampaň v ČTV a rádiích 

+Komunikovaná témata jsou velmi citlivě a pečlivě zvolená (kontrast a dvojrole Kláry, poetika snímku, 

outdoorové zasazení, sobectví a únik za dobrodružstvím 

+Skvělý výběr mediálních partnerů 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Kvalitní film s velmi promyšlenou distribuční strategií. 

Vhodně zvolená cílová skupina. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se jednoznačně o projekt, který zkvalitňuje nabídku v kinech a posléze na internetu a DVD. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt posiluje žánrovou pestrost distribuční nabídky. 

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

Složení týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován. 

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

Film je přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii. 

Kvalita filmu je vysoká a žádost o podporu je odůvodnitelná. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

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

Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a protichůdné informace. 

Zpracování projektu umožňuje správně posoudit žádost. 

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

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

Žadatel zdůvodnil srozumitelně a logicky výši nákladů. 

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 propracovaná, realistická a vhodně zvolená pro daný typ projektu. 

Projekt pracuje vhodným způsobem s cílovými skupinami. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jedná se o kvalitního distributora a producenta s velkou zkušeností s obdobnými projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu K 2 – vlastní cestou 

Evidenční číslo projektu 3474/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení 12. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

České dokumentaristky ve svých filmech nejednou soustředí pozornost k osudům či životům  výjimečných 

žen. Tak je tomu i v případě  celovečerního dokumentu K 2 – vlastní cestou , režisérky Jany Počtové.  

„Hrdinkou“ se v tomto případě stala  její vrstevnice, horolezkyně  Klára Kolouchová (roz.  Poláková) , která 

se v loňském roce  rozhodla pro další pokus o zdolání K 2, pod jejímž vrcholem  už dvakrát  uvízla a musela 

se vrátit dolů. 

 

Kamera Jakuba Freiwalda  se snaží zachytit nejen přípravy této horolezecké výpravy a vlastní výstup 

korunovaný úspěchem, ale také motivaci  k takovému rozhodnutí. Nese s sebou nejen mimořádné fyzické a 

psychické vypětí, na něž je třeba se důkladně připravit (i když některé momenty či okolnosti předvídat 

nelze), ale i nutnost opustit na relativně dlouhý čas své dvě děti, rodinu včetně  pohodlného a v jejím případě 

komfortního zázemí domova. 

 

Jednoznačnou odpověď na otázku PROČ? v tomto konkrétním případě lze jen těžko nalézt mj. i proto, že se 

jen málo dovíme např.  o organizační a ekonomické náročnosti takové výpravy. Kamera navíc  „klopí 

objektiv“ před negativní mi důsledky hromadného „dobývání“ velehor  a některé záběry jsou až barvo tiskově 

krásné. Ale nic to nemění na faktu, že vznikl pozoruhodný dokument o mimořádně zajímavé, ale i zdatné a  

podnikavé  „čtyřicítce“, pro níž se v určité  životní etapě  stane mimořádně důležité podstoupit  obrovské 

útrapy  a vystoupit  do výšky 8.611 m, kde chybí všechno včetně kyslíku, aby mohla říci :“My jsme to 

dokázali“ a radovat se, že se  po svých dostala až nad oblaky.  

 

Cenná je snaha o maximální autenticitu  v bitvě Kláry Kolouchové „s kopcem, kterej je tak strašně těžkej“,  

jak dodá, a hlavně, a se sebou samotnou.  Zamáčknout slzy nebo dodat optimistické ladění hlasu je někdy 

asi  hodně těžké, jenže právě takové momenty  dodávají filmu na jedinečnosti. Není  prezentován jako 

kolektivní vítězství jedné expedice v níž je i žena, ale právě jako osobní úspěch „dospělé holky“, jejíž 

jinakost má a bude mít své kritiky, ale i obdivovatele a třeba i následovníky. 

 

Navíc distributor Bontonfilm a.s. přichází s promyšlenou a detailně popsanou distribuční strategií, která má  

předpoklad zasáhnout poměrně širokou skupinu diváků a nabídnout ji zajímavý a zdařilý dokument o 

horolezectví, nahlíženém tentokrát ženskou optikou. I proto DOPORUČUJI  

 

Jediné s čím předložená distribuční strategie evidentně nepočítá je fakt, že  zhruba ve stejné době  vznikl 

téměř zrcadlově podobný dokument (jen jeho vyznění je možná poněkud syrovější a drsnější) s názvem Psí 

láska, s jehož uvedením (jak jsem se  díky  předchozí expertní analýze dozvěděla), se počítá rovněž 16. 4. 

2020.  Uvádět takové dokumenty v těsné blízkosti  (o shodném datu premiéry bych odmítla uvažovat) 

rozhodně poškodí oba tituly chystané do  našich kin.                          
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Udělení podpory Doporučuji  

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

 V iz.  Obecné hodnocení 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jana Počtová se stala nepřehlédnutelnou osobností české dokumentaristiky  a její film K2 - vlastní cestou  

má všechny předpoklady  nastoupit cestu do kin za diváky. Z hlediska Výzvy rozhodně posiluje pozici a 

diverzitu programové nabídky a  jistě se uplatní  v dramaturgicky  promyšleném programu (nejen) artových 

jednosálových a dvousálových kin.             

 

Navíc opravdu  podrobně zpracovaná  distribuční strategie pamatuje  na pochycení všech segmentů                                                
potenciální cílové skupiny.. . 

Jako funkční se nepochybně jeví  distribuční start v rámci FEBIOFESTU, následné uvedení na 

Mezinárodním festivalu outdoorových filmů,  uspořádání přednášky v rámci festivalu Kolem světa,   což 

může kladně ovlivnit výsledky kinodistribuce stejně, jako spolupráce s Klubem českých turistů, či 

organizování besed a debat s Klárou Kolouchovou třeba  i v rámci  projekcí pro školy, jež jsou zmíněny.  

 

Distribuční strategie, kterou předkládá k posouzení  žadatel – Bontonfilm a.s.  jasně svědčí o  snaze vytěžit 

maximum z diváckého potenciálu tohoto dokumentu, který rozhodně posílí programovou diverzitu domácích 

kin, naplní kulturní i výchovnou funkci a  znásobíi divácký potenciál  při dalších formách uvedení mimo 

kinodistribuci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

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

Distribuční společnost Bontofilm a.si ve svém profilu uvádí, že  :“ :…  film má vedle zábavy také 

společenský dopad a měl by společenská témata divákům nabízet. K tomuto náhledu patří také 

uvádění dokumentárních filmů“. Český dokument K2 – vlastní cestou je  velmi dobrým příkladem této 

dramaturgické snahy. 

 

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

Napsala bych totéž, co jsem uvedla v případě filmu Psí láska , jen bych samozřejmě změnila jméno. 

Tedy – Klára Kolouchová je pro mne natolik unikátním a inspirativním zjevem, že dodává filmu 

nadčasový a evropský rozměr. 

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

Předložená žádost je  jasná a přehledná, ale k Marketingové a distribuční strategii , která se snaží být 

mimořádně důraznou a fundovanou a zbytečně žongluje cizími slovy. . Jsou tam  pasáže, postrádající 

srozumitelnost.  Jednou z nich (nikoliv jedinou) je samotný závěr (viz. 4. Část – Uvedení do kin), kde se 

píše: „V neposlední řadě budeme využívat veškeré generické  i exkluzivní podklady, které….., pro lepší 

rubriky zpravodajských serverů“. Termín generický znamená „rodový“ a pojmu lepší rubrika opravdu 

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

Rozpočet je přehledný, realistický, úsporný ve výši nákladů a uměřený, co se požadavku na Fond  

 

 

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

Předložený materiál dává představu o distribuční strategii i její realizaci a  harmonogram je časově 

zvládnutelný. 

 

 

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

Distributor Bontonfilm a.s. v určité fázi musel hledat platné  místo na trhu a je zřejmé, že  ho nalezl a má 

respektované místo mezi   domácími distributory i v rámci UFD..   . 

 

. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu To musí být nebe 

Evidenční číslo projektu 3475/2020 

Název žadatele FILM EUROPE s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 28.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 
Distribuční společnost FILM EUROPE předložila projekt na podporu distribuce filmu To musí 
být nebe (It must be heaven), který natočil a hlavní postavu ztvárnil palestinský režisér Elia 
Suleiman v široké koprodukci s Francií, Kanadou, Katarem, Palestinou, Německem a 
Tureckem. Film byl oceněn v hlavní soutěži mezinárodního filmového festivalu v Cannes 2019 
cenou kritiky FIPRESCI. 
 
Žadatel předložil svoji žádost ve standartní formě se všemi náležitostmi, které umožnily 
realizovat komplexní analýzu distribučního projektu. 
 
Rozpočet je transparentní, obsahuje standartní položky, v žádné položce není kalkulováno 
s nadměrnou sumou. Finanční plán je přijatelný. 
 
Distribuční a marketingová strategie může být v předložené podobě realizována a 
nápomocná k úspěšnému naplnění předloženého projektu 
 

− FILM EUROPE je zkušeným distributorem podobných filmů, a proto jsou vytvořeny všechny 

− předpoklady pro úspěšnou realizaci projektu. 
 
Žádost reflektuje cíle a kritéria výzvy-distribuce filmů 2020-3-1-2 
  
 

 

 

 

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 To musí být nebe (It must be heaven) natočil a hlavní postavu ztvárnil palestinský režisér 
Elia Suleiman v široké koprodukci s Francií, Kanadou, Katarem, Palestinou, 
Německem a Tureckem. Dej filmu je sestavenou mozaikou drobných bizarních příběhů, které 
hlavní hrdina nezaujatě sleduje a reaguje na ně bez slov, jenom pohledem nebo pohybem 
tváře. Ze způsobu realizace filmu jednoznačně vyplývá inspirace významným francouzským 
režisérem a hercem Jacquesem Tatim. V celém filmu jsou použitý dialogy velice úsporně, více 
se klade důraz na obrazu, reakce lidi. V části odehrávajícím se v Paříží, výrazně dominuje 
fascinace režiséra tímto městem. Hlavní hrdina odjíždí z Palestiny do Paříže, později se 
přesune do Montrealu a pak do New Yorku. Všude se on i problematika Palestiny setkává s 
pozitivní odezvou, ale bez konkrétních činů. Proto se na závěr vrací do Palestiny a s naději 
sleduje diskotéku mladých lidí… Film je koncipován jako komedie s absurdními prvky, kde se 
střídá ironie s poetickým humorem. Některé scény lze považovat za naprosto dokonalé. 
Vedle toho však přináší jakoby nechtěně i vážné postřehy o stejných životních problémech, 
které potkávají lidi, bez ohledu na to, kde žijí. Film byl nominován do hlavní soutěže 
mezinárodního filmovém festivalu v Cannes a setkal se s výjimečnou diváckou odezvou. 
Projekt bude bezesporu přínosem pro diváky, zejména fanoušky artových filmů, a rozšíří 
distribuční nabídku zahraničních kinematografických děl, nominovaných do soutěží 
mezinárodních filmových festivalů. Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy k podávání žádosti o 
podporu kinematografie – Distribuce filmů, zejména v oblasti zahraničních 
kinematografických děl v distribuční nabídce. 
 

 

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

Tvůrčí tým projektu distribuce filmu To musí být nebe ze společnosti FILM EUROPE již 
podobné projekty realizoval a je zárukou realizace i tohoto projektu. 
 

 

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

Film byl nominován do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu v Cannes 2019 a  
získal ocenění mezinárodní kritiky FIPRESCI. Na důležitém, mínění tvořícím a ovlivňujícím  
americkém filmovém webu Rotten Tomatoes, dosáhl ocenění 93 %. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost společnosti FILM EUROPE byla předložena ve standartní, formě plně dostačující pro 
podrobnou expertní analýzu. K žádosti byl připojen popis projektu, marketingová a 
distribuční strategie projektu, prezentaci činnosti žadatele o podporu, rozpočet, finanční plán 
a realizační harmonogram a Deal Memo s francouzskou společností WILD BUNCH. 
Předložené materiály jsou úplné a je možné je pozitivně hodnotit. Navržený projekt je 
v souladu s cílem a kritérii Výzvy 2020-3-1-2. 
 

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

Rozpočet projektu kalkuluje s celkovými náklady 352 062 Kč. Vychází z reálných standartních  
položek, plánované náklady lze považovat za přiměřené, rozpočet odpovídá zvyklostem při  
distribuci tohoto typu filmu v kinech. Obsahuje malou chybičku – nesoulad mezi položkou –  
nákup distribučních práv a sumou uvedenou v v Deal Memo. Finanční plán uvažuje jenom o  
dvou finančních zdrojích – vlastní zdroje žadatele ve formě finančního vkladu 202 062 Kč to  
je 57,39 % a požadovaná dotace z Fondu kinematografie 150 000 Kč (42,61 %). Po její udělení  
by veřejná podpora představovala 43 % z celkového rozpočtu. K datu podání žádosti o  
podporu kinematografie výše finančního zajištění představuje 40 %. Předpokládané výsledky  
distribuce filmu jsou reálné. 
 

 

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

Žadatel vypracoval distribuční a marketingovou strategii promyšleně a koncepčně. Termín  
nasazení do kin je stanoven na 23.4.2020.Distributor počítá především s nasazením filmu do  
jedno sálových kin, a do artových kin, které mají potenciál pracovat s diváky. Žadatel plánuje  
spolupráci s ČRo, Rádiem 1, s Respektem, Cinemou, Cinepurem, CSfilmová Databáze a  
dalšími programovými a filmovými magazíny. Strategie vychází z tří postupných etap.  
Distribuční a marketingová strategie může být v předložené podobě realizována a  
nápomocná k úspěšnému naplnění předloženého projektu 

 

 

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

Distribuční společnost FILM EUROPE patří ke zkušeným distributorům artových filmů, má 
bohaté zkušenosti a profesionální kredit v této oblasti. Bez pochybností je garancí úspěšné 
realizace projektu.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu To musí být nebe 

Evidenční číslo projektu 3475/2020 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 11.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

  

Snímek To musí být nebe palestinského režiséra Elii Suleimana měl premiéru v roce 2019 v Cannes, kde 

získal cenu kritiky FIPRESCI – a to jak díky svému aktuálnímu obsahu, tak i díky výrazné a specifické formě. 

Přináší originální a tragikomický pohled na současný svět a jeho uvedení v české distribuci je rozhodně 

přínosné. Může obohatit repertoár našich kin, tak jako samotný film obohacuje současnou světovou 

kinematografii.   

Suleiman se ve svých filmech zabývá především problémy regionu, z kterého pochází, nahlíží na ně ale 

často s odstupem, díky kterému odhaluje absurditu a tragikomické aspekty neřešitelné politické situace. 

Podobně je tomu i v tomto snímku: jeho stylizace vychází z klasické grotesky, pojatá je ale moderním 

způsobem. Suleiman vychází z přesně odpozorované reality, která je občas grotesknější než jakýkoliv 

výmysl. To musí být nebe je jedním z jeho nejosobnějších filmů, jenž má ale zároveň velmi univerzální téma 

domova a emigrace, ve které hlavní hrdina postupně zjišťuje, že i ve světě je to často podobné jako v zemi, 

ze které utekl, i když některé absurdity mají jinou formu.  

Žadatelem je společnost Film Europe. Jedná se o zkušeného distributora, který se systematicky věnuje 

artovým filmům. Snímek do jeho portfolia velmi dobře zapadá. Žadatel přiložil k žádosti standardní 

distribuční a marketingovou strategii, která vychází z jeho četných zkušeností. S cílovou skupinou plánuje 

pracovat obvyklou formou úvodů a diskusí. Snímek správně cílí na náročného diváka artových filmů, a 

odhad návštěvnosti je střízlivý. Rozpočet není vysoký, jedná se v něm ale pouze o kinodistribuci. Vedle 

příspěvku SFK ve výši 150 000 Kč (42,6%) je jediným dalším zdrojem finanční vklad samotného žadatele.  

 

 

 

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) 

 

Elia Suleiman je jedním z mála palestinských režisérů, kterému se daří kontinuálně natáčet své filmy. 

Zabývá se v nich především problémy regionu, z kterého pochází, nahlíží na ně ale často s odstupem, díky 

kterému odhaluje absurditu a tragikomické aspekty neřešitelné politické situace. Podobně je tomu i v tomto 

snímku: jeho stylizace vychází z klasické grotesky, pojatá je ale moderním způsobem, připomínajícím 

občas švédského mistra absurdní stylizace Roye Anderssona. Podobně jako on, vychází ale i Suleiman 

z přesně odpozorované reality, která je občas grotesknější než jakýkoliv výmysl. To musí být nebe je jedním 

z jeho nejosobnějších filmů, jenž má ale zároveň velmi univerzální téma domova a emigrace, ve které 

hlavní hrdina postupně zjišťuje, že v globalizovaném světě je to často stejné jako v zemi, ze které utekl, i 

když některé absurdity mají jinou formu. Režisér si zde opět zahrál sám sebe s minimalistickým humorem, s 

obličejem připomínajícím nehybnou masku Friga, postavou připomínající Chaplina a intelektuálním 

zázemím, díky kterému si člověk občas vzpomene na Woodyho Allena, zasazeného ovšem do úplně jiné 

kultury. Z té je ovšem „přesazen“ do nám známějšího světa reprezentovaného Paříží a New Yorkem, a 

dovoluje nám nahlédnout na něj očima udiveného cizince.  

 

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

 

Personálně zajišťuje projekt zkušený a početný tým. V jeho čele stojí Ivan Hronec, jenž společnost Film 

Europe (aktivní nejen v ČR, ale i v SR, Maďarsku a Polsku) založil v roce 2009 a od té doby uvedl do kin 

cca 200 artových filmů.  

 

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

 

Snímek To musí být nebe byl uveden na festivalu v Cannes, kde získal cenu kritiky FIPRESCI. A to zcela 

právem, jak díky svému aktuálnímu obsahu, tak i díky své výrazné a specifické formě. Jeho originální a 

nezaměnitelný, v jistém smyslu dokonce unikátní pohled na současný svět je často zábavný, i když má 

tragikomický a místy skoro až tragický charakter. Díky tomu je film divácky vděčný, a i když se jedná o čistý 

art-house se silným festivalovým potenciálem především pro náročného diváka, může možná zaujmout i 

jiný typ publika. Jeho uvedení v české distribuci je rozhodně přínosné. Může obohatit repertoár našich kin, 

tak jako samotný film obohacuje současnou světovou kinematografii.   

 

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

 

Žádost je profesionálně připravena a umožňuje projekt správně posoudit. Neobsahuje žádné rozpory ani 

protichůdné informace.  

 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet není vysoký – 352 000 Kč, jedná se ale pouze o kinodistribuci (bez DVD a VOD). Celkově je 

rozpočet transparentní a neobsahuje neodůvodněné nebo nepřiměřené částky. Co se týče finančního 

plánu, vedle příspěvku SFK ve výši 150 000 Kč (42,6%) je jediným dalším zdrojem finanční vklad 

samotného žadatele.  

 

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

 

Žadatel přiložil k žádosti standardní distribuční a marketingovou strategii, která vychází z jeho četných 

předešlých zkušeností s podobným typem filmů. Místy je ale nastíněna jen stručně, a chybí jí konkrétnější 

nápady, jak by se dalo s filmem ještě pracovat.  S cílovou skupinou plánuje žadatel pracovat obvyklou 

formou úvodů a diskusí. Žadatel už snímek jednou uvedl v rámci své pravidelné přehlídky Be2Can, ovšem 

už v říjnu 2019. Do kin se film nasadí až v dubnu 2020. Snímek správně cílí na náročného diváka artových 

filmů. Odhad návštěvnosti je střízlivý, 4000 diváků, ale i to může být problém. V úvaze je pozvání tvůrců. 

V rozpočtu to ale není zohledněno. Harmonogram uvažuje s nasazením do kin do konce listopadu 2020, 

kdy má být projekt ukončen.  

 

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

 

Jedná se o zkušeného distributora, který se systematicky věnuje artovým evropským filmům, což je případ i 

tohoto snímku (jeho producenty jsou převážně evropské země), i když režisér je původem z Palestiny. 

Žadatel nedávno získal v Praze i vlastní kino (Edison FilmHub), které je pro takovou činnost důležité a velmi 

vhodné, a provozuje i vlastní televizní kanál prezentující výhradně filmy evropských kinematografií. Film, 

oceněný v Cannes, do jeho portfolia velmi dobře zapadá.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Chci tě, jestli to dokážeš 

Evidenční číslo projektu 3476/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Ivan Tomek  

Datum vyhotovení  22.2.  2020  

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

Artcam žádá o příspěvek na distribuci dalšího celovečerního dokumentu Dagmar Smržová. Která v něm 

navazuje na svůj předchozí oceněný snímek Miluj mne, jestli to dokážeš. 

Oba snímky, stejně jako školní práce autorky jsou vnímány jako poněkud kontroverzní (viz nepřijetí na 

festival Jeden svět, nemluvě o nejednotných ale převážně kladných reakcích na sociálních sítích.  

Osobně spatřuji přednosti daného snímku především v zobrazení lidské touhy a síle s jakou jsme schopni si 

za ní jít. Film byl podpořen grantem již ve výrobě a domnívám se, že není důvod v tomto trendu nepřispět i 

na distribuci, protože část cílových skupin by se k němu asi dostávala obtížněji.  

Velmi oceňuji podrobnou a upřímnou úvahu nad marketingem tohoto titulu, která se neomezuje, jak by se 

mohlo stát, na obecné pravdy a emocionálně zatížené argumenty. Pokud jde o rozpočet, není nijak nízký na 

dokument tohoto typu, ale jeho většina je určena na komunikaci, zejména outdoor a online, což odpovídá 

cílovým skupinám, které jsou opět jasně popsány a se zjevnou znalostí věci jsou definovány kanály, jak je 

pokrýt.  Přitom interní náklady na práci tvoří jen výrazně menší část rozpočtu     

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) 

Film obohacuje distribuční nabídku o titul zabývající se možná hraničním tématem, podobně jako předchozí 

díla autorky, ale zdá se mi, že není zpracován s povrchní rádobyhloubkou, která v některých jiných dílech 

hraniční s emocionálním vyděračstvím. 

Jak jsem uvedl, téma snahy něčeho dosáhnout a ocvhotou něco pro dosažení tohoto cíle obětovat je podle 

mne dlouhodobě potřebné.   

 

  

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) 

Myslím, že způsob zpracování filmu z něj dělá přínos.  

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

Jak jsem již uvedl, zejména způsob, jak je napsán marketingový plán a strategie se mi velmi líbí, nejde o 

opsané obecné pravdy, ale autor skutečně přemýšlel o tomto konkrétním titulu a co s ním udělat.   

 

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

Rozpočet je pro takový dokument ne úplně malý, když jsem ho ale prošel podrobně, vidím, že peníze jsou 

vynakládány především na nákup médií – na propagaci jde více než ¾ rozpočtu a přitom jen cca 20 %  

z toho jde na práce PR specialisty a grafika. Jsou – v propagaci míním - tu zahrnuty i cestovní náklady 

(zdůvodněně jsou vyšší – 50 000) 

Pokud se podaří naplnit finanční výhled, zůstane žadateli cca 12 % profit, což považuji za přeměřené, nejde 

tedy o grantem zcela zajištěný podnikatelský projekt.  

     

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Už jsem uvedl, že zde je podle mne projekt zpracován velmi dobře.  Budu zvědav, zda se podaří site 

specific projekce, protože ty  by podle mne přinesly další rozměr smyslu tohoto filmu.  

 

 

 

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

Nemám výhrady.  

 

 



 

 

Strana 1 

 

 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Chci tě, jestli to dokážeš 

Evidenční číslo projektu 3476/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Pavel Skopal 

Datum vyhotovení 21.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jak snímek, který projekt zamýšlí distribuovat, tak i samotný distribuční projekt jsou zajímavé svým 

sociálním aspektem a současně poněkud problematické snahou o rozšíření na obecně lidské téma. Právě o 

tento údajný potenciál oslovit širší divácké skupiny se opírá distribuční projekt, ale mě nepřesvědčil z více 

důvodů. Zájem diváků a pozitivní reakce na jihlavském festivalu nejsou v tomto směru spolehlivý ukazatel 

z celkem zřetelných důvodů (specifické publikum a událost). Jsou implikovány situace, které působí - řečeno 

slovem projektové explikace – panoptikálně (především striptér-kulturista jako potenciální poskytovatel 

služby, ale i další aktéři). Situace a postavy jakoby pocházely spíš z dokumentu Ulricha Seidla, ale zde mají 

zřejmě být součástí soucitněji nahlížené lidské komedie. Film je dramaturgicky slabší variací na Miluj mě, 

jestli to dokážeš. Jana sice je velmi zajímavá hrdinka s překvapivým smyslem pro humor a postojem k 

životu, ale film je pro širší kinodistribuci dramaturgicky (ale taky stylisticky) nedůrazný. Domnívám se, že si 

zaslouží svůj distribuční život v rámci eventových promítání a site-specific distribuce, ale ne v širší distribuci, 

ve které nebude mít šanci na solidní výsledky. Proto doporučuji projekt podpořit ve snížené výši: přibližně 

300 000,- Kč na propagaci považuji za neúčelně vynaložené prostředky; za vhodné pokládám použít 

výrazně nižší částku na propagaci zacílenou na konkrétní eventové projekce. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji (s výhradami a ve snížené výši) 

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 snímek, který projekt zamýšlí distribuovat, tak i samotný distribuční projekt jsou zajímavé sociálním 

aspektem a současně poněkud problematické snahou o rozšíření na obecně lidské téma. Právě o tento 

údajný potenciál oslovit širší divácké skupiny se opírá distribuční projekt, ale mě nepřesvědčil z více 

důvodů. Zájem diváků a pozitivní reakce na jihlavském festivalu nejsou v tomto směru spolehlivý ukazatel 

z celkem zřetelných důvodů (specifické publikum a událost). Mnohem pádnější argument by byl 

distribuční osud předchozího filmu téže režisérky (Miluj mě, jestli to dokážeš), který distribuoval také 

Artcam – je jen náhodné opomenutí, že materiály neuvádí počet diváků, nebo by čísla naznačila zřetelně, 

že předpoklad 5 tis. diváků je velmi nerealistický? Navíc se domnívám, že předchozí film měl o něco větší 

divácký potenciál. Téma sexuální asistence hendikepovaným lidem bylo ústřední, takže se snímek 

zřetelně hlásil k reflexi sice specifického, ale přeci jen širšího a obecnějšího společenského problému. Za 

druhé nebyl divák konfrontován s tak intenzivní a fyzicky nekomfortní jinakostí, jako obrnou postižené, 

zcela nepohyblivé Jany. A za třetí, obdobná struktura jako u předchozího filmu, tedy paralelní sledování 

poskytovatele a příjemce služby, je tu patrně, ale přitom pro diváka nejasným způsobem inscenováno. 

Přitom jsou implikovány situace, které působí - řečeno slovem projektové explikace – panoptikálně 

(především striptér-kulturista zvaný Rambo jako potenciální poskytovatel služby, ale i další aktéři). 

Situace a postavy jakoby pocházely spíš z dokumentu Ulricha Seidla, ale zde mají zřejmě být součástí 

soucitněji nahlížené lidské komedie. Film je koncepčně nejasný, dramaturgicky je slabší variací na Miluj 

mě, jestli to dokážeš. Jana sice je velmi zajímavá hrdinka s překvapivým smyslem pro humor a postojem 

k životu, ale film pro širší kinodistribuci dramaturgicky (ale taky stylisticky) nedůrazný. Domnívám se, že 

si zaslouží svůj distribuční život v rámci eventových promítání a site-specific distribuce, ale ne v širší 

distribuci, ve které nebude mít šanci na solidní výsledky. Proto doporučuji projekt podpořit ve snížené 

výši: přibližně 300 000,- Kč na propagaci považuji za neúčelně vynaložené prostředky; za vhodné 

pokládám použít výrazně nižší částku na propagaci zacílenou na konkrétní eventové projekce.  

 

 

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

− Dostatečné. 

 

 

 

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

Viz bod 1. 

 

 

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

− Chybí informace o návštěvnosti filmu Miluj mě, jestli to dokážeš.  

− Není šťastné prezentovat společnost Artcam neaktualizovaným materiálem, který je zjevně ca 3 roky 

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

Rozpočet je přiměřený pro projekt v rozsahu, v jakém je navržen; z důvodů popsaných v jiné části 

analýzy považuji za vhodné jej výrazně snížit v oblasti propagačních nákladů.  

 

 

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

− Z  důvodů uvedených výše považuji za realistickou a efektivní jen část strategie – tedy site-specific a 

eventové projekce, ale ne širší kinodistribuci. Projekt není zpracovaný příliš detailně, zůstává řada 

nejasností (samotná realizace, popř. rozsah site-specific distribuce; nejsou ještě připravené propagační 

materiály). Přinejmenším první dvě cílové skupiny („široká cílová skupina“ divaček se vztahem 

k mateřství… a arthouse core) považuji za velmi nerealistické. 

 

 

 

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

− Jeden z malých, ale poměrně aktivních distributorů (s 11 filmy v distribuci za rok 2019), zaměřených na 

artovou produkci. Kredit je vysoký. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Postiženi muzikou 

Evidenční číslo projektu 3478/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 28.2.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel žádá na distribuci filmu Postiženi muzikou částku 350.000,- Kč z plánovaného rozpočtu 738.440,- 

Kč. 

 

PLUS 

+Fond film již podpořil 1) Vývoj díla  300.000,- Kč 

                                    2)  Výroba díla 1.200.000,- Kč 

+Film získal na MFDF v Jihlavě diváckou cenu 

+Další uvedení Jeden svět a soutěž Finále Plzeň 2020 

+možnost doprovodit promítání koncertem 

+40 tisíc fanoušků FB 

+píseň Řiditel autobusu na YT má 15 milionů zhlédnutí 

+Dobře pojmenovaná cílová skupina 

+Promyšlený marketing, PR 

+Mnoho celebrit spjatých s The Tap Tap 

+Výborný film 

 

 

S radostí doporučuji ! 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Kvalitní film s velmi promyšlenou distribuční strategií. 

Vhodně zvolená cílová skupina. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se jednoznačně o projekt, který zkvalitňuje nabídku v kinech. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt posiluje žánrovou pestrost distribuční nabídky. 

 

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

Složení týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován. 

 

 

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

Film je přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii. 

Kvalita filmu je vysoká a žádost o podporu je odůvodnitelná. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

 

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

Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a protichůdné informace. 

Zpracování projektu umožňuje správně posoudit žádost. 

 

 

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

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

Žadatel zdůvodnil srozumitelně a logicky výši nákladů. 

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 propracovaná, realistická a vhodně zvolená pro daný typ projektu. 

Projekt pracuje vhodným způsobem s cílovými skupinami. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jedná se o kvalitního distributora s velkou zkušeností s obdobnými projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Postiženi muzikou 

Evidenční číslo projektu 3478/2020 

Název žadatele Aerofilms s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 28. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Distribuční společnost Aerofilms s.r.o. žádá o podporu distribuce celovečerního dokumentárního filmu 

Postiženi muzikou. 

 

Film o hudební skupině The Tap Tap, která původně vznikla z hudebního kroužku Jedličkova ústavu, a 

jejíž členové jsou lidé s různými zdravotními hendikepy, přibližuje fungování a atmosféru dnes už doma i 

v zahraničí známé kapely, včetně zkoušek, ukázek z některých vystoupení i pohledu do zákulisí. Režisér 

filmu dlouhodobě s kapelou spolupracuje při natáčení hudebních klipů.  

 

Přístup zakladatele a vedoucího kapely se vyznačuje vysokými nároky na členy kapely a záměrnou 

absencí soucitu, který podle jeho slov ničemu nepomáhá. Otevřený pohled – bez sentimentu – na lidi s 

postižením, kteří mají v mnoha ohledech stejné potřeby jako každý jiný, láme některá zažitá tabu. Film 

vyznívá optimisticky a místy příjemně překvapí ironickým až drsným humorem. Přitakává postoji sociální 

inkluze a integrace zdravotně postižených lidí, která má v současnosti i silné odpůrce. 

 

SFK v minulosti podpořil vývoj i výrobu tohoto dokumentu.  

 

Projekt je připravený k realizaci, distribuční i marketingová strategie je pro film vhodná. Film získal 

diváckou cenu na MFDF Jihlava a bude uveden i na dalších domácích festivalech – Jeden Svět a Finále 

Plzeň, takže bude mít bohaté PR už před distribuční premiérou. K publicitě přispějí i známé osobnosti 

české kultury, spříznění herci a hudebníci, kteří s The Tap Tap v minulosti spolupracovali, a eventy 

spojené s koncerty kapely. Marketingová strategie využívá širokou fanouškovskou databázi kapely na 

sociálních sítích i popularitu písní na YouTube. 

 

Rozpočet je poměrně velkorysý, finanční plán – odhad návštěvnosti se mi zdá být mírně nadsazený, i 

s ohledem na to, že mnoho fanoušků film uvidí už před distribuční premiérou na festivalech. Také se, 

vzhledem k důležité tématice filmu, nabízí možnost vícezdrojového financování. 

 

Vzhledem k důležitosti tématu a jeho široké propagaci, která může mít dlouhodobý pozitivní dopad na 

české prostředí, však udělení požadované 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) 

Projekt zkvalitňuje a rozšiřuje distribuční nabídku v kinech, má potenciál zaujmout na festivalovém i 

distribučním okruhu. Film otevírá zásadní sociální téma a pomáhá bourat určitá zažitá tabu spojená 

s životem hendikepovaných lidí. Nenásilnou formou vychovává publikum k hlubšímu pochopení potřeb 

těchto lidí, kteří chtějí také prožívat co možno nejplnohodnotnější život a být součástí společnosti, ale často 

u nás i v dnešní době narážejí na odpor a nepochopení. Kapela The Tap Tap je pro další lidi v těžké situaci 

příkladem pozitivního a aktivního přístupu k životu.  

 

Distribuční a marketingová strategie žadatele je pro film vhodná, efektivně využívá existující popularitu 

kapely i možnosti prezentace filmu na důležitých festivalech, které pomůžou další distribuci.  

 

Z projektu nevyplývá, že by žadatel plánoval specifickou práci s publikem spojenou s problematikou 

hendikepovaných lidí, ale možná je to v souladu s filozofií Šimona Ornesta. Chce, aby The Tap Tap byla 

brána jako normální kapela, která chce bavit lidi. Film mluví sám za sebe a vyznívá velice pozitivně a 

vlastně i „lehce“.  

 

 

 

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

Je složení tvůrčího týmu odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován? Ano. 

 

 

 

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

Film je v mnohém přínosný pro současnou českou i evropskou kinematografii, zejména díky pozitivnímu a 

akčnímu vyznění, lámání tabuizovaného pohledu na hendikepované lidi ve společnosti a postavení se na 

stranu integrace hendikepovaných lidí do společnosti, která je ve vyspělých západních zemích Evropy 

dlouhodobým trendem. 

 

Obsah projektu naplňuje kritéria a cíle Výzvy, SFK podpořil film už ve fázi vývoje a výroby, podpora 

distribuce je tedy logickým vyústěním procesu.  

 

 

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

Žádost je po formální stránce úplná a umožňuje posouzení projektu. 

5. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Rozpočet je transparentní, žadatel srozumitelně zdůvodňuje výši nákladů. Propagace je celkem logicky 

nejnákladnější stránkou projektu. Finanční plán – vzhledem k tématu filmu se nabízí možnost 

vícezdrojového financování/ sponzoringu atd. Odhad návštěvnosti – ve srovnání s podobnými 

dokumentárními filmy – mi připadá mírně nadsazený. 

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci, distribuční a marketingová strategie je vhodně zvolená pro daný 

typ projektu, projekt promyšleně pracuje s cílovými skupinami. Správné mi připadá soustředění se na 

fanouškovou základnu kapely, ale trochu mě překvapuje absence spolupráce v oblasti marketingu s lidsko-

právními společnostmi, která by mohla ještě rozšířit cílovou skupinu filmu. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

 

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

Společnost Aerofilms úspěšně uvedla do kin a VOD distribuce mnoho zajímavých českých dokumentů a je 

vhodným distributorem pro film Postiženi muzikou. 

 

 

 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Distriuce filmu Skutok sa stal

Evidenční číslo projektu 3479/2020

Název žadatele FrameFilms s.r.o.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2020-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 10.3. 2020

Film Skutok sa stal je velmi osobně a esejisticky pojatý investigativní dokumentární film, jež se vrací do 
poloviny 90. let minulého století, kdy byl za dosud nevyjasněných okolností unesen syn tehdejšího 
prezidenta Michala Kováče, očitý svědek zmizel v zahraničí a jediný kontakt na něj vzápětí zavražděn při 
atentátu. Šlo o velmi problematické údobí vlády Vladimíra Mečiara, kdy se stát fakticky dostal do rukou 
mafiánských struktur a Slovensko se teprve nyní pokouší z tohoto systému vymanit. 

Snaha tvůrců vytvořit dílo, jež je investigativní a zároveň má i uměleckou nadstavbu je jistě úctyhodná, 
obávám se ovšem, že výsledek příliš nefunguje. Pasáže, kde svědci událostí odkrývají pozadí kauzy, přináší 
jistě některé nové informace. Části, kde se “vytváří umělecký dokument” ale působí natolik urputně, 
zmatečně a odtrženě, že diváky, spíše než aby obohacovaly, matou a vnucují dojem prázdné a samoúčelné 
hry na umění.  
Obávám se, že divákovi, jež není s kauzou dobře obeznámen a neorientuje se v propletenci jmen,  
nepřinese film nic moc použitelného nad rámec poměrně známého faktu, že na Slovensku to zašlo v 
uplynulých 20 letech opravdu hodně daleko. 

Vhledem ke společnému kulturnímu a politickému dědictví, kdy české prostředí trpí hodně podobnými 
neduhy jako to slovenské, byť snad ne v tak extrémní podobě, má jistě smysl věnovat pozornost i 
slovenským politickým kauzám minulosti, jež jsou dodnes pro tamní společnost nevyřešeným traumatem.  
Nicméně film Skutok sa stal, dle mého soudu, nemá vzhledem ke svému zpracování příliš velký 
společenský či umělecký potenciál, kterým by významně obohatil českou filmovou distribuci. Některé části 
rozpočtu jsou také dle mého soudu v nesouladu s tvrzeními v distribuční strategii. Doporučuji tedy 
podporu distribuce jen ve smyslu základního zajištění, aby bylo dílo českým divákům dostupné 
prostřednictvím festivalů a VOD platforem. 

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)

Rozumím snaze estetizovat dílo hrou s atmosférou 90. let aluzí na nízkou kvalitu formátu VHS i tehdejšího 
televizního vysílání. I potřebě přiznat osobní zaujetí autorky. Nicméně usilovnost a nemotornost s jakou je 
tak činěno trochu připomíná studentské filmy. Jalovost sebereflexivní roviny (komentátor v závěru odhalený 
jako herec), asociativních/metaforických záběrů (zmrzlina) nebo základní metafory pampelišek (jež se sice 
připomene mnohokrát, ale na konci je třeba ji stejně vysvětlit titulky), bohužel zanášejí jinak možná objevné 
informace velkou vrstvou nefunkčního balastu.  
Distribuce informací je i proto velmi chaotická a fragmentární. Obávám se, že kdo není s kauzou dobře 
obeznámen, nevytěží z filmu nic moc použitelného nad rámec poměrně známého faktu, že na Slovensku to 
zašlo v uplynulých dvaceti letech opravdu hodně daleko.  
Přínos filmu pro českou filmovou distribuci vnímám jako spíše malý. 

Distribuční strategie předpokládá celkem racionálně, že majoritu diváků má film šanci získat především na 
několika lokálních festivalech. V běžných kinech má, dle mého soudu, šanci spíše ještě menší, než 
distributor předpokládá. Své diváky má pravděpodobně šanci najít také na VOD platformách, s čímž 
distributor počítá. 

Projekt v zásadě kritéria Výzvy naplňuje a jeho výroba byla navíc dříve Fondem podpořena. Domnívám se, 
že je dobré, aby byl divákům k dispozici, ale investovat do jeho propagace vyšší částky se mi zdá 
nadbytečné.

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

− Projekt má personální zajištění odpovídající.

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

Domnívám se, že film má význam především pro slovenské publikum, jež s traumatem, o němž se 
pojednává, stále bojuje. Aby mělo větší význam i pro to české, muselo by být jeho zpracování nějakým 
směrem “víc”. Buď více postavené na faktech, nebo více univerzální, nebo opravdu umělecky strhující.  
V současné podobě pro české diváky strhující zřejmě nebude ani jako zdroj zajímavých faktů ani jako 
filmový zážitek. 

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

Shledávám jisté rozpory mezi jednotlivými částmi žádosti.

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

Strana  2



Přiznám se, že moc nerozumím rozporům mezi rozpočtem a body 3 a 4 dokumentu B1. V nich se praví, že 
lze využít grafiku, web, trailer etc. z již proběhlé kampaně na Slovensku. V rozpočtu se např. na grafika 
počítá 50 000 kč, ale v komentáři k rozpočtu se praví, že na CZ lokalizaci bude použito 10 000 kč, 55 000 
kč je vklad koproducenta Leon Production apod. 

Podobně je v příjmech počítáno s příjmy z lístků i na festivalech, což, domnívám se, neodpoví praxi. 

S ohledem na malý význam díla pro tuzemské prostředí považuji předkládaný rozpočet na jeho distribuci v 
ČR za zbytečně vysoký a neodpovídající jeho potenciálu. Doporučuji podporu distribuce jen ve smyslu 
základního zajištění, aby bylo dílo českým divákům dostupné prostřednictvím festivalů a VOD platforem. 

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

Domnívám se, že odhad potenciálu díla v kinodistribuci je příliš optimistický. Správné je jeho směrování 
na festivaly a snaha dostat jej na co největší počet VOD platforem, aby byl divákům se zájmem o něj 
snadno dostupný. Pozitivně lze vnímat příslib akvizice a podpory z některých VOD platforem i mediální 
podpora médií, jež se investigativním formátům a slovenské politické realitě věnují. 

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

Žadatel nemá v oblasti distribuce velké zkušenosti, čemuž lze přičíst fakt, že některé aspekty žádosti 
nepůsobí zcela přesvědčivě. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Skutok sa stal 

Evidenční číslo projektu 3479/2020 

Název žadatele Frame Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Daniel Vadocky 

Datum vyhotovení 5.3.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

 

 

Český minoritný dokumentárny film Skutok sa stal, vyrobený v koprodukcii so slovenskou produkčnou 

spoločnosťou Leon Productions je v poradí už niekoľkým filmom vracajúcim sa do turbulentného obdobia 

"mečiarizmu" 90. rokov na Slovensku. Prináša zmes dobre známych a niektorých nových informácií a 

prepojení z na Slovensku veľmi známych káuz - Technopol, zavlečenie prezidentovho syna, Michala Kováča 

mladšieho či vražda Roberta Remiáša - predchádzajúcej generácie politikov a ich prisluhovačov pričom ich 

dáva do kontrastu a do vzťahu s dnešným stavom spoločnosti/politiky. Tým, že film zaznamenáva známe 

témy/kauzy, neponúka v podstate žiadne zásadné odhalenia.  

Na druhej strane sa dá predpokladať, že v Českej republike je istá skupina divákov, ktorých podobné témy 

zaujímajú a vždy sa radi dozvedia viac informácií. K tomu je samozrejme veľmi vhodné, že distribútor bude 

organizovať stretnutia s tvorcami, či novinármi po skončení jednotlivých projekcií (cca 20).  

Je pozitívne, že sa žiadateľovi podarilo dohodnúť dobré partnerstvá nielen v mediálnej ale aj distribučnej 

oblasti.  

Otázkou ostáva, či pre podobný typ dokumentu existuje dostatočne veľká skupina diváctva, najmä ak 

zoberieme do úvahy, že film bude pred distribúciou prezentovaný na festivale Jeden svět, a to aj v 

regiónoch. 

Každopádne film spĺňa podmienky výzvy a ja ho doporučujem na udelenie 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) 

Slovensko-český film Skutok sa stal prináša známe témy zo slovenskej politickej reality 90tych rokov v 

štandardnej dokumentárnej forme. Z distribučného hľadiska sa žiadateľ spolieha predovšetkým na úspešné 

uvedenie na festivaloch Jeden svět (taktiež Jeden svět v regiónoch) a Elbe Dock, na ktoré plánuje 

nadviazať svojou distribučnou premiérou. Jediná obava, ktorá z toho plynie je, či sa návštevnosť tohto filmu 

nevyčerpá na týchto dvoch akciách, najmä ak následne po hlavnej časti Jedného světa bude film 

pokračovať aj do regiónov. Následne žiadateľ deklaruje spoluprácu v rámci alternatívnej distribúcie s 

platformou KineDok a novou "komunitne" zameranou platformou Artinii. Otázne je skutočne len to, či 

existuje toľko divákov, pre toľko komplementárnych spôsobov distribúcie. Navyše žiadateľ neočakáva 

závratnú návštevnosť a jeho predpoklady sú vlastne celkom triezve - 2500 divákov (v samotnej distibúcii 

1500). Každopádne projekt spĺňa podmienky výzvy a vďaka panelom s tvorcami a novinármi po skončení 

projekcií, ktoré plánujú pre takmer dve desiatky kín, sa film oplatí nasadiť aj do klasických kín. 

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

Okrem mladej slovenskej režisérky Barbory Berezňákovej, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou 

osobne zúčastní niekoľkých projekcií sú pri projekte dôležité predovšetkým mená, ktoré sa budú starať o 

samotnú propagáciu a distribúciu. Študentka produkcie Karolína Fránková nemá priame skúsenosti s 

propagáciou filmového distribučného projektu, ale v PR prostredí sa pohybuje a má nejaké projekty za 

sebou, takže určité skúsenosti môže preniesť aj do pre ňu novej oblasti, v ktorej pôsobí skôr ako tvorca. Na 

druhej strane Hana Blaha Šilarová má bohaté skúsenosti od produkcie až po dramaturgiu festivalu. 

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

Význam filmu Skutok sa stal spočíva predovšetkým v obsahu samotnom. Po formálnej stránke sa jedná o 

veľmi štandardný dokument a aj preto jeho dosah a prínos môžeme uzatvoriť predovšetkým v našich 

lokálnych hraniciach, s presahom maximálne k našim najbližším susedom.  

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

Predkladaná žiadosť je stručná, ale obsahuje všetky podstatné informácie, na základe ktorých sa dá 

bezproblémovo zhodnotiť jej oprávenosť a prípadne investície do nej vložené. Je taktiež pozitívne, že 

žiadateľ priložil k žiadosti LOI so všetkými partnermi, s ktorými plánuje pri distribúcii spolupracovať. 

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

V prvom rade musím napísať, že výška rozpočtu je pre daný projekt pomerne vysoká; predovšetkým s 

ohľadom na fakt, koľko divákov film v konečnom výsledku uvidí. (Samozrejme o osvete diváctva tu 

nemusíme hovoriť).  

Inak jednotlivé položky sú obhájiteľné a dostatočne okomentované; až možno na niektoré personálne 

ohodnotenia, ktoré sa mi zdajú vysoké. A takisto sa mi zdá v dnešnej dobe fakt zbytočné vytvárať 

samostatnú webovú stránku pre film. (navyše táto položka je dosť nejasná, keďže stránka existuje a na čr 

lokalizáciu pôjde 5000, na čo bolo investovaných ostatných 15k? Do slovenskej verzie? Ak je to tak, a 

slovenský producent investoval pomernú čiastku, tak musím konštatovať, že v súčasnosti sa vytvárajú 

oveľa krajšie a usporiadanejšie stránky za oveľa menej peňazí.) Táto časť je dosť nejasná. 
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Pozitívom je finančný plán, resp. rôzne finančné plnenia subjektov zapojených do distribúcie (ako napr.  

DenníkN a pod.), ktoré sa budú aktívne podieľať na dobrej prezentácii filmu.  

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

Projekt má žiadateľ dobre pripravený k realizácii a myslím, že do istej miery pracuje alebo bude pracovať v 

neskoršej fáze aj s poznatkami zo Slovenska. Distribúcia bola okomentovaná vyššie a čo sa týka 

marketingu, tak tam je vlastne tiež všetko zvládnuté - chystané manuály pre kiná a propagácia 

predovšetkým skrze sociálne siete plus zopár mediálnych partnerov s podkladmi lokalizovanými na českého 

diváka. Možno by som bol mierne opatrný ohľadne preberania materiálov zo Slovenska, keďže film je 

potrebné predstaviť aj ako niečo zahraničné, pretože si nie som istý, že všetci potenciálni diváci sú 

informovaný o slovenskej minulosti. Každopádne ide o politický dokument, o ktorý budú mať záujem hlavne 

ľudia, ktorí sa o politiku zaujímajú v širokom spektre. Časový harmonogram je dobre nastavený a bez 

problémov zvládnuteľný. 

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

"Frame Films je produkčná spoločnosť zameraná na filmovú tvorbu", ako znie samotná definícia žiadateľa. 

V doterajšej činnosti sa spoločnosť zameriava(la) na produkciu a koprodukciu filmov, no o distribúcii sa 

nerozpisuje. Jediná zmienka o distribučných skúsenostiach je v časti Distribučná stratégia, kde sa žiadateľ 

odvoláva na samodistribúciu filmu Central Bus Station. Tento fakt mohol byť samostatne spomenutý a 

rozpísaný v činnosti žiadateľa, keďže žiada podporu na distribúciu a nie výrobu. 

Každopádne možno povedať, že žiadateľ si distribúciu vyskúšal a pri podobnom type projektu ani nie je 

prekvapujúci fakt, že sa o "samo"distribúciu bude snažiť opätovne a rozhodne to bude mať vďaka 

nadobudnutým kontaktom jednoduchšie.  

 



Vyjádření k expertním analýzám 

 

 

Evidenční číslo projektu: 3479-2020 

Název projektu: Distribuce filmu Skutok sa stal 

Číslo výzvy: 2020-3-1-2 

Okruh podpory: 3. distribuce českého kinematografického díla 

 

 

 

Vážení členové Rady Státního fondu kinematografie, 

dovoluji si vyjádřit se k expertním analýzám k projektu Distribuce filmu Skutok sa stal, které 

jsme obdrželi dne 12. března 2020. Autory analýz jsou Karel Spěšný a Daniel Vadocký. Oba 

experti projekt doporučují podpořit. Oba vyjadřují k projektu jisté pochybnosti, které bych ráda 

vysvětlila. 

 

Oba experti vidí nejasnosti v rozpočtu, konkrétně k vstupu hlavního producenta Leon 

Productions do projektu. Vzhledem k tomu, že slovenská premiéra proběhla již v září loňského 

roku, umožní nám to část nákladů nést společně. Sdílet tak budeme náklady na grafiku, trailer 

či webové stránky, Frame Films bude tyto položky pouze lokalizovat – překládat a upravovat 

pro českého diváka. Celkový vklad Leon Productions a jeho podíl na projektu je 55 000 Kč, 

které se rozloží do jednotlivých položek, jako je grafika, trailer a podobně. Na příkladu webové 

stránky – celková částka vydaná na výrobu webu je 20 000 Kč (grafika, programování, 

webhosting, správa, copywriting). Česká strana přispěje 5 000 Kč, které půjdou na překlady, 

copywriting (úpravu textů pro českého diváka), správu a webhosting. 

Karel Spěšný také vyjadřuje pochybnosti ohledně příjmů z festivalových projekcí. Má pravdu, 

většinou festivaly neodvádí finance, výjimkou jsou ovšem regionální ozvěny Jednoho světa. Ty 

zatím bohužel neproběhly kvůli situaci s šířením nákazy koronavirem, doufáme ale, že bude 

možné je uskutečnit v náhradním podzimním termínu. 

Oba experti také hodnotí rozpočet jako relativně vysoký. Uvědomujeme si, že se jedná o 

nadprůměrnou částku, kterou Státní fond kinematografie menším projektům rozděluje. Rádi 

bychom ale s naší kampaní, a především personalizovanými projekcemi, měli co největší dopad 

a dosah a rozpočet je v poměru k akcím, které plánujeme, z našeho pohledu adekvátní. 

Oba experti se také vyjadřují k odhadu návštěvnosti, Danielu Vadockému se zdá střízlivý, Karlu 

Spěšnému naopak vysoký. V odhadech jsme vycházeli ze zkušeností s distribucí filmů 

Budovatelé říše (festival Jeden svět včetně regionálních ozvěn), Central Bus Station, ale i 

Kibera: Příběh slumu, kde byla distributorem firma Cinemart. Ohledně odhadů jsme se také 

radili se všemi našimi distribučními partnery (KineDok, Artinii i DAFilms) tak, aby byly co 

nejrealističtější. 

 

Děkujeme za expertní analýzy a pevně doufám, že jsem dovysvětlila veškeré nejasnosti. 

Zároveň prozatím počítáme s termínem premiéry 4. června 2020 tak, jak je uvedeno v žádosti.  

S přátelským pozdravem, 

 

Hana Blaha Šilarová 

Frame Films, s.r.o. 

 

Praha, 16. března 2020 



Expertní analýza 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

Název projektu Mucha

Evidenční číslo projektu 3481/2020

Název žadatele Bontonfilm a.s.

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla

Název výzvy Distribuce filmu

Číslo výzvy 2020-3-1-2

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Karel Spěšný

Datum vyhotovení 4.3. 2020

Dokumentární film Mucha je vystavěn jako poměrně vrstevnatá freska nejen o životě a díle jednoho ze 
světově nejproslulejších českých umělců, ale dotýká se také přesahů jeho díla do současnosti i pozdějších 
osudů jeho rodiny, zejména syna Jiřího. 

Film nabízí poměrně plastické vylíčení pozoruhodných životních peripetií i umělecké dráhy slavného malíře 
v až opulentní koláži složené z Muchových zápisků a korespondence, úryvků z biografie napsané jeho 
synem, kreseb, fotografií, dobových filmových materiálů i hraných a animovaných sekvencí. Dokáže tak 
dobře přiblížit dobovou atmosféru a umožňuje pochopit kontext i okolnosti, za nichž se Mucha rozhodoval a 
tvořil. 

Tato forma prorůstání hned několik časových rovin a vypravěčů je zároveň zajímavým uměleckým 
konceptem i úzkým hrdlem projektu. Snaha o nedidaktickou a spíše esejistickou formu, jež se dotýká mnoha 
témat s Muchou spojených, je nepochybně sympaticky ambiciózní, nejsem si ovšem jistý, zde se ji podařilo 
zvládnout ideálním způsobem.  

Téma i zpracování jsou nepochybně hodné pozornosti a své diváky si jistě najde. Nemyslím si ovšem, že 
právě v kinech. Proto doporučuji jen omezenou podporu, potřebnou pro vytvoření distribučních formátů, 
prezentaci a základní servis, související s uvedením díla prostřednictvím různých distribučních kanálů 
(ideálně zároveň).

Udělení podpory Doporučuji (nehodící se vymažte)
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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)

Zvolená forma organicky prorůstající skrumáže, v níž se prostupuje hned několik časových rovin a 
vypravěčů (Mucha, Jiří Mucha, autorský komentář), je jistě osvěžujícím uměleckým konceptem, jež se 
snaží překročit hranice dokumentu “o životě a díle”. Obávám se ale, že divák, jež není alespoň rámcově 
seznámen s životním příběhem Muchova syna Jiřího se bude přinejmenším v první polovině ztrácet v 
narážkách na jeho životní peripetie (např. zmínky o věznění). Podobně postava vnuka Johna a poznámky o 
potížích s Epopejí budou nejspíš bez znalosti kontextu spíš matoucí. Snaha o nedidaktickou a spíše 
esejistickou formu, jež jež se dotýká mnoha témat s Muchou spojených je nepochybně sympaticky 
ambiciózní, nejsem si ovšem jistý jestli se ji podařilo zvládnout ideálním způsobem.  

Téma i zpracování díla je nepochybně hodné pozornosti a své diváky si jistě najde. Nemyslím si ovšem, že 
právě v kinech. Už jen s ohledem na fakt, že zrovna ti, kterým je určeno, chodí do kina nejméně. Adekvátní 
je nepochybně důraz na edukativní projekce a poskytování filmu i ve formátu mp4. Za nejefektivnější bych 
považoval poskytnout dokument ve všech kanálech najednou a využít tak maximálně pozornosti, již si film 
pravděpodobně krátkodobě získá. 

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

Projekt je personálně spolehlivě zajištěn, byť společnost Bontonfilms možná nemá s podobnými typy 
projektů velké zkušenosti.

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

Projekt je nepochybně obohacující svým tématem i zpracováním. Kultivovanou a netriviální formou přináší 
informace o důležité postavě české kultury, době, kdy žila a tvořila, jejích komplikovaných přesazích i 
inspirativnosti v kontextu současného světa. Zároveň se snaží s postavou jednoho z vypravěčů, Jiřím 
Muchovou, vnášet i komplikovaný kontext poválečné české společnosti.  
Přínos z hlediska současné kinematografie není v tématu ani formě jeho nejpodstatnější ambicí.  

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

Žádost je vypracována srozumitelně a neobsahuje zřetelné rozpory. 

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

Rozpočet je transparentní, ale domnívám se, že u tohoto projektu nemá snaha o širokou kinodistribuci a 
relativně velkou podporu smysl a proto považuji některé jeho položky za nadbytečné. 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Domnívám se, že projekt je neadekvátně zaměřený na kinodistribuci a počítá s propagací, jež 
neodpovídá jeho velmi střídmému diváckému potenciálu. Nemyslím si, že právě v kinech má šanci nalézt 
své diváky, už jen s ohledem na fakt, že zrovna ti, kterým je určeno, chodí do kina nejméně. Adekvátní je 
nepochybně důraz na edukativní projekce a poskytování filmu i ve formátu mp4.  

Za nejefektivnější bych považoval poskytnout dokument ve všech kanálech najednou a využít tak 
maximálně pozornosti, již si film může vzhledem k tématu i zpracování krátkodobě získat dobře zvolenou 
PR kampaní. Podstatné je, aby se k němu měli jeho potenciální diváci (včetně škol) možnost dostat ve 
chvíli, kdy se o něm dozví, způsobem, který pro ně bude nejpřirozenější. 

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

Kredit žadatele je s ohledem na jeho historii přirozeně vysoký.

Strana  3



 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Mucha 

Evidenční číslo projektu 3481/2020 

Název žadatele BONTONFILM, a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 
 
 
Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jarmila Poláková 

Datum vyhotovení 14. 2. 2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

 
Na české poměry velkorysí životopisný dokumentární film o malíři Alfonsi Muchovi – jeho životní příběh a 
jeho dílo a odkaz v současnosti ve světě a tuzemsku. Alfons Mucha v České republice není znám jen díky 
sporu a diskusím o Slovanskou epopej. V 80-tých letech minulého století byl velký bum jeho plakátové 
tvorby – tyto reprodukce zdobily nejeden byt, pokoj na koleji... a česká veřejnost se k jeho dílu vztahuje 
dodnes. Proto si myslím, že tento velkorysí dokument má distribuční potenciál.  
Je filmově zajímavý (možná filmových vyjadřovacích prostředků je až moc) se zajímavými archivními 
materiály. Jen jestli průvodního slova - syna Jiřího - není také až moc. 
 
Ve filmu je dobře připomenut kontext doby - jak hluboký a zodpovědný vztah měly osobnosti devatenáctého 
a první poloviny dvacátého století k české státnosti a slovanství. Jak umělecká a odborná veřejnost dovede 
přijímat/odmítat své současníky, kteří uspěli v zahraničí – Budiž nám takové reflexe z minulosti poučením a 
snad se dokážeme chovat ke svým úspěšným krajanům jinak. 
Žadatel má v rámci marketingové strategie dobře připravenou spolupráci s partnery jako jsou muzea 
zaměřená na dílo Muchy či sběratelé a spolky. Náklady na distribuci jsou přiměřené. 
 
 
 
 

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  

 
Film Mucha je zajímavým a dobrým životopisným dokumentárním filmem s přesahy do současnosti, který 
využívá různé formy filmové řeči – dokumentární, animace, citlivě používá dohrávané scény, dobře 
kombinuje archivní filmové a foto materiály. Snad si divák dokáže oddělit příběh Alfonse Muchy od 
příběhu jeho syna Jiřího, který občas prolíná. Doufám, že se vydaří zvuková postprodukce a bude 
vybalancována míra průvodního textu – vzpomínek syna Jiřího. 
Jeho uvedení do české kinodistribuce bude dobrým počinem. Žadatel se nezmiňuje o festivalových 
aktivitách – ty zůstávají na producentovi filmu PUNKFILM.  
Žadatel počítá po kinodistribuci s distribucí na cca sedmi platformách VOD.  
K filmu se budou diváci jistě vracet i v dalších letech – v rámci doprovodných programů výstav a 
vzdělávacích aktivit. 

 

2. Personální zajištění projektu  

 
Personální zajištění distribuce filmu Mucha ze strany žadatele společnosti BONTONFILM bude zajisté 
profesionální – CV pana Ondřeje Kulhánka je standardní – těšila jsem se na CV Magdalény Derflová – 
která je napsána jako kontaktní osoba. 

 

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii  

 
Dokumentární film Mucha je nadstandardním českým dokumentárním filmem s potenciálem zahraniční 
distribuce i s ohledem, že koproducenti jsou němečtí a francouzští partneři. Až na drobnosti dobře fungují 
v dokumentárních a archivních pasážích hrané scény. Uvědomuji si, že zaslaný sestřih je bez 
postprodukce, jen se mi zdá aby příliš průvodního slova nepůsobilo monotónně i když jsou v něm 
zajímavé informace. 
Distribuce tohoto dokumentu do českých kin obohatí naši kin distribuci jak formou tak tématem. 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti  

Žádost je zpracována přehledně s jasným distribučním záměrem. 
Jen pár maličkostí ve formuláři – Popis projektu - v letopočtu – 120let od narození – ne, letos si 
připomínáme 160let od narozené (jak je uvedeno správně v jiných materiálech) a loni 80 let od úmrtí. 
Jazyk původní verze je česko - anglicko-japonský. 
Předpokládali žadatel, že film, byť v omezenější míře, bude uveden v multiplexech (distribuční strategie) 
tak všechny projekce nebudou v jednosálových kinech 80/80. 
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5. Rozpočet a finanční plán  

Rozpočet a jeho komentář je přehledný, jednotlivé položky jsou přiměřené. Důraz je kladen na reklamu 
v tisku – která by mohla dobře fungovat pro film, který je příběhem malíře a potencionální diváci by ji 
mohli zaznamenat. Finanční plán stojí na podpoře z Fondu kinematografie. Jedná se o dokumentární film 
o významné české kulturní osobnosti s mezinárodním přesahem. Film se snaží o komplexní pohled na 
tuto osobnost a dobu ve které žil. Proto si podporu pro distribuci zaslouží. 

 

6. Realizační strategie  

 
Distribuční a marketingová strategie je dobře připravená. Počítá s oslovením partnerů, kteří s obsahem 
filmu rezonují a individuálním přístupem k jednosálovým a artovým kinům. Možností promítání film ve 
výstavních prostorech, klubech a kavárnách se zaměřením na kulturu milovné návštěvníky. 
Časová realizace distribuce je uskutečnitelně nastavena a životnost filmu v distribuci má šanci má 
dlouhodobější horizont. Žadatel předpokládá cca 7 VOD platforem. 

 

7. Kredit žadatele  

 
Žadatel je v oblasti filmové distribuce mnohaletý profesionál a ve spolupráci s producentem film Punkfilm, 
který má zkušenosti i s takovými projekty jako je muzeum Karla Zemana – bude distribuce filmu Mucha 
určitě úspěšně zvládnutá.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu BOURÁK 

Evidenční číslo projektu 3484/2020 

Název žadatele Total HelpArt T.H.A 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy HANA CIELOVÁ 

Datum vyhotovení 23. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Jedná se o distribuci nového českého filmu Bourák režiséra Ondřeje Trojana. Hlavní hrdina Bourák je 

stárnoucí obdivovatel Elvise, rokenrolu a amerických bouráků z 50.let. Svou manželku podvádí a 

zanedbává ji stejně jako svou dospívající dceru. Nakonec se ale „polepší“ a vrací se k rodině. Snímek, 

odehrávající se ve fiktivním městě Šlukdorf v českém pohraničí je zajímavým pokusem o atypickou 

černou komedii. Objevují se v něm prvky hudebního a tanečního filmu, muzikálu, retro filmu, rockabilly, 

parodie, romantické komedie i stylizované gangsterky. Nechybí ani rodinné a sociální drama. Tato 

žánrová neujasněnost je místy poněkud matoucí, snímek ovšem sází především na populární herce, 

hlavně na Ivana Trojana excelujícího v titulní roli a Jiřího Macháčka v roli jeho hlavního protihráče. 

S tím zřejmě počítá i žadatel, který má ohledně diváků vysoká očekávání, a nijak neskrývá komerční 

orientaci projektu.  

Rozpočet odpovídá ambicím filmu, jenž chce do kin přilákat čtvrt miliónu diváků. Příspěvek SFK by měl 

tvořit pouze 15,65 % rozpočtu. Zbylé náklady má pokrýt žadatel vlastním vkladem. Předložená 

distribuční a marketingová strategie, založená na předešlých zkušenostech, je propracovaná a 

promyšlená.  

Žadatelem je produkční společnost Ondřeje Trojana Total Help Art, která má na svém kontě řadu 

úspěšných celovečerních snímků. Z přiložené prezentace ovšem není zřejmé, do jaké míry se podílela 

také na jejich distribuci a jaké jsou v tomto směru její zkušenosti. Na samotné distribuci se žadatel 

domluvil se společností Falcon, jenž patří k předním českým distributorům a má bohaté zkušenosti 

také s uváděním českých filmů.  

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) 

Hlavní hrdina Bourák v podání Ivana Trojana je zastydlý puberťák, stárnoucí obdivovatel Elvise, rokenrolu a 

amerických bouráků z 50.let. Svou manželku podvádí a zanedbává ji stejně jako svou dospívající dceru. 

Dalším týpkem z fiktivního města Šlukdorf v českém pohraničí po Sametové revoluci je majitel herny Ruda 

(Jiří Macháček), zapletený s gangstery, který léta platonicky miluje Bourákovu manželku a teď zavraždí 

golfovou holí tu svoji (a to doopravdy). Ruda zřejmě zešílí a po pokusu o sebevraždu končí zatčen, Bourák 

se „polepší“ a vrací se k rodině (ovšem až poté, co ho odkopne milenka).   

Snímek je zajímavým pokusem o netypickou černou komedii. Zároveň se v něm objevují prvky hudebního a 

tanečního filmu, muzikálu, retro filmu, rockabilly, parodie, romantické komedie i stylizované gangsterky. 

Nechybí ani rodinné drama a sociální drama. Výsledkem je poměrně svébytný koktejl, který ovšem ne vždy 

zcela funguje. Žánrová neujasněnost, ve které některé prvky působí poměrně realisticky (např. syrová 

realita českého pohraničí nebo Bourákovy rodiny) a jiné zase naprosto stylizovaně (např. gangsterská 

linka), je poněkud matoucí a vzbuzuje řadu otázek, stejně jako zasazení filmu do prostředí rockabilly 

subkultury, která u nás nemá příliš velkou tradici. Podobné je to i s postavami, ze kterých některé působí 

poměrně reálně (např. Bourákova dcera) a jiné zase naopak jako zcela stylizované karikatury (např. majitel 

bordelu v podání Milana Ondríka). Ne zcela ujasněná je i role hudby, a snímek zůstává někde na pomezí 

mezi hudebním filmem a „normálním“ filmem se spoustou muziky. Film ale (oprávněně) sází především na 

populární herce, hlavně na Ivana Trojana excelujícího v titulní roli Bouráka a Jiřího Macháčka v roli jeho 

hlavního protihráče. Diváky určitě zaujmou také výkony představitelů menších rolí. Český divák nakonec 

chodí do kina především na své oblíbené herce. S tím zřejmě počítá i žadatel, který má v tomto ohledu 

vysoká očekávání, a nijak neskrývá komerční orientaci projektu.  

 

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

 

Žadatel přiložil k žádosti CV klíčových členů tvůrčího týmu, který stojí za produkcí filmu. Jedná se o Ondřeje 

Trojana, režiséra, který je zároveň producentem / žadatelem, uměleckou maskérku Janu Bílkovou, 

výtvarnici Terezu Kučerovou, kameramana Tomáše Sysla, architekta Tomáše Svobodu. Všichni jsou 

zkušenými profesionály. Vzhledem ale k tomu, že se jedná o žádost na distribuci snímku, a ne na jeho vývoj 

nebo výrobu, nejsou jejich životopisy příliš relevantní. Kdo konkrétně se ze strany žadatele bude starat o 

distribuci a jaké má v tomto oboru zkušenosti, není v žádosti uvedeno.  

 

 

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

 

Snímek se s úspěchem snaží obohatit především žánrovou nabídku v našich kinech. Jeho inovativnost 

nebo přínos pro současnou českou či evropskou kinematografii není ovšem nijak výrazný: často je 

inspirován jinými snímky a poetikou jiných tvůrců (viz „tarantinovské“ scény násilí nebo retro-poetika Akiho 

Kaurismäkiho) a občas působí i jako parodie na ně.  Snímek je výrazně orientován na domácího diváka a 

jeho zahraniční potenciál má své limity. Na festivalové scéně by mohl zaujmout na specializovaném okruhu 

přehlídek komedií či žánrových snímků.  

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Po formální stránce je žádost úplná a srozumitelná a neobsahuje rozpory nebo protichůdné informace.    

 

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

Snímek už získal podporu SFK na scénář (700 000 Kč) i na výrobu (10 000 000 Kč). 

Rozpočet na distribuci - 2,5 mil Kč - odpovídá ambicím filmu, jenž chce do kin přilákat čtvrt miliónu diváků. 

Příspěvek SFK by měl být 400 000 Kč, což je pouze 15,65 % rozpočtu. Zbylé náklady ve výši 2,156 mil Kč 

má pokrýt žadatel vlastním vkladem. Žádné další zdroje financování nejsou ve finančním plánu uvedeny.  

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené částky.  

 

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

 

Žadatel předložil propracovanou a promyšlenou distribuční a marketingovou strategii, založenou na 

zkušenostech s předešlými filmy. Je si vědom toho, že tento hybridní druh filmu může mířit na různé, často i 

velice odlišné divácké segmenty napříč generacemi (v čem ale může být také jisté úskalí). Na každý 

segment má cílit jinak nadizajnovaná kampaň. Velký důraz je kladen na práci s novými médii (např. 

speciální projekce pro influencery). PR aktivity se budou opírat o silná partnerství s ověřenými a 

dlouhodobými mediálními partnery, ze kterých jsou už mnozí domluveni. Jedním z nich je i ČT, která je 

zároveň koproducentem snímku. Počítá se také se šňůrou regionálních předpremiér s delegacemi tvůrců. 

Časový harmonogram s premiérou na konci května 2020 a s ukončením projektu na konci roku 2020 je 

zvládnutelný.   

 

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

 

Žadatelem je produkční společnost Ondřeje Trojana Total Help Art. Ten je zároveň režisérem filmu. 

Společnost má na svém kontě produkci řady úspěšných celovečerních snímků. Z přiložené prezentace 

ovšem není zřejmé, do jaké míry se podílela také na jejich distribuci a jaké jsou v tomto směru její 

zkušenosti. Na samotné distribuci se žadatel domluvil se zavedeným distributorem Falcon (viz přiložená 

smlouva), jenž patří k předním českým distributorům a má bohaté zkušenosti také s uváděním českých 

filmů.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Princova cesta 

Evidenční číslo projektu 3485/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 6.3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Obsahem projektu je distribuce francouzského animovaného snímku Princova cesta určeného (dle žadatele) 

pro diváky ve věku od osmi let věku. Princova cesta představuje jednoznačné oživení distribuční nabídky 

v českých kinech, protože kvalitní animovaný obsah, který zabaví děti a neznudí dospělé se v nich objevuje 

jen velmi zřídka. Film disponuje starosvětskou výtvarnou stylizací a poměrně pomalým tempem, takže bude 

otázka, jak na něj dětská cílová skupina bude reagovat. Každopádně žadatel plánuje opatřit film českým 

dabingem, takže projekce budou otevřené i pro menší diváky.  

 

Prezentovaná žádost disponuje vysokou kvalitou, rozpočet je dobře postavený, finanční plán je logicky 

koncipovaný a společnost Artcam má s kinodistribucí přebohaté zkušenosti. Vzorem pro ostatní distribuční 

žádosti by pak mohla být komplexní Prezentace projektu, která v atraktivní a čtivě formě přesně analyzuje 

prezentovaný produkt a zároveň jasně definuje práci s ním z hlediska konkrétních forem distribuce, 

festivalové strategie, PR i marketingu. Princova cesta je v rámci distribuce specifickým produktem a 

distributor přesné ví co s tímto produktem dělat a jak jej nabízet.  

 

Mezi slabé stránky projektu patří především absence některých důležitých součástí žádostí. Jedná se 

především o chybějící komentář k rozpočtu a dále pak o chybějící vyplnění druhu jednotky v dodaném 

rozpočtu či zastaralou Prezentaci dosavadní činnosti žadatele. Tyto aspekty však nemají vliv na celkové 

vyznění žádosti a neměly by mít zásadní vliv na celkovou výši podpory ze strany SFK.  

 

I přes tyto výhrady doporučuji podpořit tento projekt v plné výší alokované pro animované filmy s českým 

dabingem.    

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 distribuce francouzského animovaného filmu Princova cesta bezpochyby oživuje a zkvalitňuje 

nabídku v tuzemských kinech, neboť se jedná o typ filmu, kterých se v CZ distribuci objeví za rok pouze 

několik – o inteligentní animaci s výjimečnou výtvarnou stylizací a s autorským přesahem. V precizně 

zpracované Prezentaci projektu žadatel správně uvádí srovnatelné tituly z minulých let – snímky jako 

Červená želva, Fany a pes, Až na severní pól či Mirai, dívka z budoucnosti. Všechny tyto tituly byly 

opatřeny českým dabingem, který rozšiřoval divácké pole, ale na druhou stranu znamenal pro distributora i 

velký ekonomický risk. Všechny tyto filmy se však díky své výjimečnosti v distribuci prosadily a jednoznačně 

dokázaly že umělecká animace může v českých kinech fungovat. V rámci Prezentace projektu je nastíněna 

festivalová strategie filmu, logicky postavená na soutěžním uvedení na Anifilmu. Spojení filmu a distribuční 

strategie je funkční, neboť distribuční strategie jasně popisuje základní aspekty stylu filmu, jeho témat, 

výtvarné stránky jeho animace a následně pak v detailu jednotlivé prvky distribuční práce s filmem. Projekt 

naplňuje kritéria a cíle výzvy.  

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

Tvůrčí tým projektu je představen dostačujícím způsobem a z dodaných medailonků je nesporné, že jeho 

složení je dostatečné k tomu, aby mohl být projekt úspěšně zrealizován. Všichni členové týmu mají 

dlouholeté zkušenosti s filmovou distribucí a není důvod se obávat, že by distribuce filmu Princova cesta 

nebyla zvládnutá.  

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

Film je přínosem pro současnou evropskou kinematografii především z toho hlediska, že kvalitního 

evropského animovaného obsahu je každoročně velmi málo. Řada evropských animovaných projektů 

nenaplní očekávání, sklouzne k mainstreamovému vyznění či disponuje produkčními problémy kvůli kterým 

se původně plánované dodání hotového filmu může zpozdit o měsíce a někdy dokonce o roky. Stejně jako 

v českých kinech distribuovaná Dilili v Paříži představovala poslední velké dílo legendy francouzské 

animace Michela Ocelota, je Princova cesta prozatímním završením bohatého díla další francouzského 

animačního mistra, osmdesátiletého Jeana-Françoise Laguionieho. Princova cesta je snímek se specifickou 

atmosférou prodchnutou nostalgií, který nebude sedět každému divákovi, ale jeho kvalita je obecně natolik 

vysoká, že případná podpora je odůvodněná. 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 – jedinou výjimkou je chybějící komentář k rozpočtu. V žádosti se neobjevují rozpory ani 

protichůdné informace. 

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

Rozpočet je postaven transparentně a většina položek je adekvátní velikosti projektu a jeho distribuci. 

Úplně absentuje vyplnění sloupce D, takže nevíme, o jaký druh jednotky se jedná, zda jde o kus, paušál 

nebo jiný typ jednotky.   

 

Problematické položky předloženého rozpočtu jsou následující: 



 

 

Strana 3 

 

 

Dabing – samotná plánovaná částka za dabing je v pořádku, přítomnost dabingu však hodně navyšuje 

celkový objem rozpočtu a pokud film nedosáhne predikované návštěvnosti (7500 diváků) hrozí 

distributorovi i přes dotaci ze SFK finanční ztráta  

 

Komentář k rozpočtu v dodaných materiálech úplně absentuje, což je minus vzhledem k tomu, že řada 

položek by si zasloužila detailní explikaci.  

 

 Finanční plán projektu je postaven na základě standartně postaveného rozpočtu, který je vyšší oproti 

úzu u podobně velkých filmů (celkový rozpočet zhruba 500 000 Kč) o položku dabingu. Dabing však 

filmu přináší potenciál oslovit širší publikum, a tím pádem naplnit predikovanou návštěvnost 

projektu. Každopádně podíl dotace SFK na celkovém rozpočtu je pouze necelých 37%, takže 

projekt není postaven na závislosti na požadované dotaci. Z tohoto důvodu je výše požadované 

podpory obhajitelná.     

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci prostřednictvím precizně zpracovaného materiálu s názvem 

Princova cesta: Prezentace projektu. Tento materiál obsahuje všechny základní informace a je velmi 

přesným a zevrubným představením celého projektu distribuce filmu, od dramaturgického zdůvodnění 

akvizice filmu, přes distribuční strategii až po strategii marketingovou. Texty jsou výborně stylisticky 

ošetřené a jasně popisují aspekty distribuce, které v jiných distribučních žádostech tolik chybí – proč byl 

vybrán daný film, jaká byla návštěvnost podobných titulů, na koho je vybraným filmem cíleno, jaké budou 

obecné i detailní prvky kampaně apod. Prezentace projektu obsahuje i popis cílových skupin, jejichž výčet 

je logicky svázán s předchozí detailní explikací specifik filmu a způsobů jeho prezentace. Materiál je navíc 

vhodně osazen screenshoty z filmu oživujícími celý text. Prezentace projektů disponuje také velkou mírou 

upřímnosti – neobsahuje žádné fabulace, ale reálný popis silných i slabých stránek daného filmu. Dodaný 

materiál by mohl sloužit jako vzor pro většinu SFK distribučních žádostí. Časový harmonogram je logicky 

postavený a bez obtíží zvládnutelný.   

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

Společnosti Artcam právem náleží pozice jednoho z historicky nejzásadnějších českých distributorů 

artových a „malých“ filmů – jedná se o distributora s dvacetiletou zkušeností, který v tuzemských kinech 

prezentoval desítky zásadních filmů. Zkušenost žadatele s distribucí je nesporná, jen bych doporučil 

aktualizovat prezentační dokument, který je evidentně koncipován pro žádosti z roku 2017. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Princova cesta 

Evidenční číslo projektu 3485/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 1. 3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká kino a VOD distribuce francouzsko-lucemburského uměleckého animovaného filmu pro děti 

ve věkové kategorii základní školy. Projekt obohacuje distribuční nabídku jednak svébytným pojetím díla, 

které kombinuje magickou estetiku v klasickém pojetí se společensky odpovědným tématem kulturní 

tolerance, jednak zaměřením na nesnadnou cílovou skupinu, která v kinech nemá moc co na výběr. 

 

Dramaturgický záměr je přesvědčivý. Distribuční a marketingová strategie je připravena sofistikovaně na 

míru danému dílu a jeho cílovým skupinám – děti, rodiče, zájemci o animovaný film. Klíčovým nástrojem jsou 

sociální sítě a specializovaná videa. Strategie pracuje s údaji srovnatelných projektů, očekávané výsledky – 

7,5 tis. diváků v kinech a 10 tis. mimo kina se jeví realisticky. Efektivně je nastavena synergie se 

specializovanými událostmi a platformami – Anifilm, MFF Zlín, cyklus Mistři animace v pražském kině Aero, 

školní představení. Důležitým prvkem je plánovaná spolupráce s neziskovými organizacemi typu Člověk 

v tísni, jejichž agenda souvisí s tématem filmu. Zajímavě je konstruován narativ kampaně jako „fiktivního 

cestopisu“, který má v duchu filmu podněcovat očekávání a otevřenost. Projekt tak vedle hodnoty estetické a 

společenské obsahuje přidanou hodnotu poznávací a výchovnou.  

 

Jisté nesrovnalosti jsou ve finančním plánu, dominantní vklad žadatele není doložen. 

 

Projekt je umělecky i společensky hodnotný, realizační strategie je dobře připravena, žadatel je 

důvěryhodný, požadovaná výše podpory na maximálním limitu je oprávněná a odpovídá náročnosti projektu. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Projekt přináší umělecky a společensky hodnotný obsah a obohacuje distribuční nabídku v kinech zejména 

s ohledem na specifickou a nesnadnou cílovou skupinu starších dětí. 

Distribuční strategie je založená na dobře zacílených nástrojích, specifické práci s publikem a efektivním 

spektru kanálů, odpovídá danému projektu, je funkční, lze předpokládat úspěšné naplnění deklarovaných 

cílů.  

 

 

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

Personální zajištění je kvalifikované a způsobilé k úspěšné realizaci projektu.  

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

Film je umělecky i společensky hodnotný, esteticky i tematicky obohacuje distribuční nabídku v dané 

cílové skupině, přináší důležité a aktuální téma kulturní tolerance, podpora je odůvodněná. 

 

 

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

Žádost je formálně v pořádku, až na finanční plán. Dobrý dojem zbytečně kazí zastaralá prezentace 

žadatele, v níž se v budoucím čase mluví o roce 2017. 

 

 

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

Finanční plán dominantně stojí na vlastním vkladu žadatele ve výši 56%, tento vklad ale není doložen. 

Ostatní zdroje jsou v jednání. Finanční plán tedy není krytý. 

V části B1 je kalkulován příjem ze zahraniční distribuce, ale o té se v realizační strategie nikde 

nepojednává (zřejmě je míněno Slovensko, které je uvedeno ve finančním plánu jako potenciální 

zahraniční soukromý zdroj).  

 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Realizační strategie je propracovaná, realistická a adekvátní danému projektu. 

 

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

Žadatel je důvěryhodný a zkušený, daný projekt odpovídá profilu žadatele, žadatel je schopen projekt 

úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na krev 

Evidenční číslo projektu 3486/2020 

Název žadatele MasterFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jan Jílek 

Datum vyhotovení 5.3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Na krev je konzistentní a silný dokument mapující život 2 osobností současného cirkusu, bratry Rosťu a 

Vítka Novákovy. Jedná se o intenzivní vhled do provozu divadla, do 2 komplikovaných, avšak výrazných 

osobností, do jejich vztahu s rodiči (taktéž herci) či do dlouhé umělecké historie legendárního loutkářsko-

divadelního rodu Kopeckých. I přes nespornou kvalitu samotného filmu bude má projekt v rámci českého 

dokumentu v českých kinech obrovskou konkurenci a je nesporné, že o to, aby naplnil predikovanou 

návštěvnost (2000 diváků) bude muset tvrdě bojovat.  

 

Projekt je prezentován komplexně, žádost obsahuje až na detaily všechny náležitosti a je jasně a logicky 

strukturovaná. Rozpočet je uměřený, distribuční a marketingová strategie jsou dostatečně detailní a logicky 

se opírají o speciální projekce spojené s fenoménem Cirku La Putyka. Jádro možného úspěchu filmu tkví 

právě v rozsahu a kvalitě spolupráce s La Putykou a v míře zapojení bratrů Novákových do projektu. Pokud 

se žadateli podaří realizovat všechny aktivity plánované s La Putykou a bratři Novákové podpoří film osobní 

účastí na projekcích, může se finální návštěvnost pohybovat i nad predikovanými dvěma tisíci diváky.    

 

Mezi slabé stránky žádosti patří spíše detaily typu explicitního nepředstavení cílových skupin filmu či 

nedovysvětlení některých položek rozpočtu. 

 

Projekt je připraven k realizaci, ale vzhledem k velikosti filmu, predikované návštěvnosti a nejistému 

reálnému zapojení La Putyky a bratrů Novákových do projektu navrhuji jej podpořit, ovšem mírně nižší 

částkou, než o jakou žadatel usiluje, tedy zhruba 140 000 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) 

Na krev je bezesporu nadprůměrným českým dokumentem – ovšem takových je v domácí distribuci celá 

řada a většina z nich musí tvrdě bojovat o stovky či jednotky tisíc diváků. Tento projekt má elementární 

potenciál pro festivalové projekce, celková distribuční čísla však budou v tomto případě hodně záviset na 

speciálních projekcích, eventových projekcích a projekcích s hosty. Žadatel správně pracuje s cross-

promotion s Cirkem La Putyka, protože dokument je organicky spjat s bratry Novákovými a jejich 

uměleckými aktivitami. Zásadní otázkou však je, jak budou bratři moci a chtít film podpořit – tato otázka je 

ještě palčivější vzhledem k jejich pracovní vytíženosti. Spojení projektu a distribuční strategie je funkční a 

projekt předpokládá specifickou práci s publikem právě prostřednictvím projekcí ozvláštněných účastí hostů 

nebo speciálními akcemi (divadelní festivaly, cirkusové festivaly). Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.    

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

Tvůrčí tým projektu je představen stručnými, avšak informačně dostačujícími životopisy tří osob zásadních 

pro distribuci filmu Na krev. Producentka Dagmar Sedláčková má v rámci aktivit MasterFilmu na starosti 

především dokumentární tvorbu (viz produkce i následná distribuce projektu Nebezpečný svět Rajka 

Dolečka). Klára Mamojková je producenta, a zároveň manažerka distribuce společnosti MasterFilm. 

Nesporně zajímavá je osoba píáristy Jiřího Sedláka, který disponuje obrovským množstvím zkušeností 

napříč českou kulturní scénou (distribuční projekty, filmové festivaly, Cirk La Putyka, hudební festival 

Colours of Ostrava) a který může projektu v rámci propagace hodně pomoci. 

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

Na krev je dalším z desítek českých dokumentů nabízených každoročně českým kinům. V rámci domácí 

dokumentární tvorby a její distribuce nabídka převažuje nad poptávkou kin a každý úspěšný dokumentární 

projekt tak musí disponovat určitou přidanou hodnotou (etablovaný režisér, uvedení na velkých festivalech, 

ceny, zásadní téma apod.). Na krev přináší režijně suverénní portrét dvou bratrů, z nichž jeden (Rosťa 

Novák) je známý širší veřejnosti a oba jsou pak reprezentanty slavné loutkářské rodiny Kopeckých. Zásadní 

přidanou hodnotou filmu je propojení s projekty bří Novákových, tedy s aktivitami divadla Jatka 78 a La 

Putyky. Žadatel správně staví svoji distribuční a marketingovou strategii právě na těchto aspektech, tedy na 

celorepublikové popularitě divadelních projektů obou bratrů. Podporu projektu lze vnímat jako odůvodněnou 

a 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) 

Rozpočet je postaven transparentně, relativně úsporně (jak ostatně sám žadatel uvádí v Komentáři 

k rozpočtu) a většina položek je adekvátní velikosti projektu a jeho distribuci.  

 

Problematické položky jsou následující: 

Plakáty – zde by bylo transparentnější uvést spíše jednotkovou cenu a počet kusů plakátů, neboť takto 

nevíme, kolik plakátů se bude za částku 20 000 Kč tisknout 
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Tisková projekce – vzhledem k velikosti filmu a současnému úzu posílání filmů na linku je 15 000 Kč za TP 

diskutabilní položkou 

Výroba videí pro kampaň na sociálních médiích – tato položka je nadsazená a minimálně by si zasloužila 

explikaci v rámci Komentáře k rozpočtu 

 

Komentář k rozpočtu má rozsah pouhých dvou odstavců a je pouze obecnou explikací, konkrétní položky 

nejsou vysvětleny.   

 

 Finanční plán projektu je postaven na základě adekvátně postaveného rozpočtu a žadatel od SFK 

požaduje pouze 50% celkových nákladů v celkové částce 180 000 Kč. Vzhledem k velikosti projektu 

a správně predikované návštěvnosti mi přijde adekvátnější podpora ze strany SFK ve výši kolem 

140 000 Kč.  

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

Projekt dává jasnou představu o realizaci. Distribuční strategie neobsahuje představení filmu, jeho 

předností a specifik či přímo zdůvodnění jeho výroby a následné distribuce. Naopak konkrétní práce 

s filmem v rámci distribuce je popsána přesně a zevrubně – většina popisovaných aktivit dává smysl 

(uvedení filmu na VOD platformách s minimálním holdbackem, eventová představení, projekce na 

speciálních cirkusových festivalech). Marketingová strategie je stejně detailní a jejím klíčovým aspektem je 

přímé propojení s Cirkem La Putyka a jejím PR managerem Jiřím Sedlákem. Kampaň je tak postavená na 

sdílení informací s La Putykou a co nejúčinnějším propojování s touto kulturní institucí (cross-promotion 

filmu s představením Cesty apod.). Tímto způsobem lze dostat tento spíše menší dokument k většímu 

množství případných zájemců a oslovit větší spektrum cílových skupin. Konkrétní popis cílových skupin 

v Marketingové strategii absentuje, proto z dodaného materiálu nelze určit, jak žadatel s cílovými skupinami 

pracuje. Časový harmonogram projektu je logicky postavený a bez problémů zvládnutelný. 

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

Žadatel, tedy společnost MasterFilm, má bohaté zkušenosti s produkcí autorských projektů s mezinárodním 

přesahem, což dokazuje řada titulů v jejich produkčním portfoliu – Vlk z královských Vinohrad či 

Rekonstrukce. Zároveň je žadatel schopen produkovat i filmy komerčně úspěšné v českém kontextu – 

například Pavlíčkovu Chatu na prodej. S distribucí již nemá žadatel tak bohaté zkušenosti – v přiloženém 

materiálu sice uvádí 3 distribuční tituly, jako majoritní distributor však MasterFilm figuroval jen u dokumentu 

Nebezpečný svět Rajka Dolečka. Na distribucí dalších 2 uvedených filmů žadatel pravděpodobně pouze 

spolupracoval, protože jako hlavní distributor jsou v oficiálních zdrojích u těchto titulů uvedeny společnosti 

Aerofilms (Parádně pokecal) a Artcam (Poklad). Vzhledem k velikosti projektu a dlouhodobému fungování 

žadatele v tuzemském filmovém prostředí však není důvod k obavám o nezvládnutou distribuci.   
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Expertní analýza 
 

Název projektu Na krev 

Evidenční číslo projektu 3486/2020 

Název žadatele MasterFilm s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Jiří Voráč 

Datum vyhotovení 29. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Projekt se týká kino a VOD distribuce 70minutového časosběrného dokumentu režiséra Erika Knoppa o 

fenoménu Cirku La Putyka. Projekt je propojen s 10. výročím vzniku tohoto souboru nového cirkusu a 

využívá jednak synergie s akcemi k tomuto výročí, jednak divácké základny divadla jako primární cílové 

skupiny, což projektu vytváří slušný propagační efekt a divácký potenciál. Ten má být dále rozšířen událostní 

a alternativní distribucí na kulturních festivalech.  

   Projekt má dobře zvolený distribuční rámec zaměřený zejména na specifické cílové skupiny a kanály, 

strategie ale není dostatečně propracovaná a podložená. Není zřejmé, jak žadatel dospěl k předpokládaným 

distribučním výsledkům – 2 tis. diváků v kinech, 400 mimo kina, které jsou s ohledem na deklarovaný 

potenciál nastaveny dost nízko a v překvapivém poměru, logicky by šlo očekávat výrazně vyšší čísla mimo 

kina. Hledat oporu v divadelních divácích La Putyky je jistě oprávněné, ale také potenciálně zrádné zejména 

mimo Prahu, což projekt nereflektuje a v distribučním ani marketingovém plánu si nedefinuje žádné další 

cílové skupiny. Zatímco festivalová uvedení jsou již konkretizovaná, kinodistribuce není pojednána vlastně 

vůbec. Mimo pozornost zůstala oblast site-specific, ačkoli k ní projekt věcně směřuje, formálně se k ní 

nehlásí. Mimo pozornost také zůstala zahraniční distribuce, ačkoli tématem jde o mezinárodní fenomén. 

Překvapivě nejsou zmíněny filmové festivaly a tedy festivalový oběh. Celkově je distribuční a marketingová 

strategie riziková jednak tím, že je postavena jednorozměrně, postrádá komplexnější a specifičtější pojetí, 

které by lépe odpovídalo potenciálu projektu, jednak není strategie konkrétně a podrobně rozpracovaná, 

podložená a domyšlená. 

   Finanční plán je postaven jen na dvou zdrojích, vklad žadatele ve výši 180 tis. tj. 50%, není doložen. 

Požadavek na podporu Fondem je oprávněný.  

   La Putyka představuje jedinečný a inovativní fenomén, samotný film této dispozice nedosahuje, volí vcelku 

tradiční formu vyprávění založenou na mixu osobní, pracovní a rodinné historie a na kombinaci archivů, 

mluvících hlav a sekvencí z divadla. Ve výsledku je film poněkud neuspořádanou koláží, schází jasnější 

autorský koncept. Nicméně jako kulturní dokument má svou historickou hodnotu. 

   Projekt přináší hodnotné kulturní téma a má velmi zajímavý, byť v žádosti nedostatečně rozvinutý potenciál 

zejména v oblasti alternativní distribuce. Projekt doporučuji k podpoře s výhradou k nedostatečně 

propracované realizační strategii a nedostatečně zajištěnému finančnímu plánu. Udělením podpory se také 

zhodnotí podpora udělená dříve na výrobu. Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

Udělení podpory Doporučuji s výhradou 

 

 

 

 



 

 

Strana 2 

 

 

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) 

Projekt má zajímavý distribuční potenciál, a to zejména v oblasti alternativní distribuce. 

Projekt postrádá propracovanější a specifické strategie v distribučním a marketingovém plánu i v oblasti 

práce s publikem. 

Projekt splňuje podmínky a cíle výzvy. 

 

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

Realizační tým odpovídá projektu a je způsobilý projekt úspěšně realizovat, byť v oblasti distribuce není 

zkušený. 

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

Film má kulturní hodnotu a díky tématu i mezinárodní a festivalový potenciál, ten však není v žádosti 

reflektován. 

 

 

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

Formálně je žádost víceméně v pořádku, schází doklad o vkladu žadatele.  

Nedobře působí, je-li z formulací zjevné, že jsou překopírovány z jiné žádosti, například zdůvodnění kulturní 

náročnosti projektu („Veřejná podpora je pro něj zcela zásadní, aby dílo mohlo vzniknout bez autorského 

kompromisu.“) explicitně odkazuje k výrobě, nikoli k distribuci. 

Upozorňuji na hrubku v druhé části titulku „Rosťa a Vítek jsou potomci /…/ Jako jediný … dokázali…“ 

Jediní, nikoli jediný. 

 

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

Rozpočet postrádá náležitý komentář. Ve finančním plánu není doložen vklad žadatele. 

Výše požadované podpory je přiměřená. 

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Žádost postrádá komplexnější pojetí a konkrétní a specifické realizační strategie. 

Harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

 

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

Žadatelem je produkční společnost, s distribucí nemá velké zkušenosti, nicméně projekt odpovídá profilu 

žadatele a lze předpokládat, že žadatel je schopen projekt úspěšně realizovat. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Země medu 

Evidenční číslo projektu 3505/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 30.3.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Makedonský dokumentární film Země medu vstoupil do české distribuce ve srovnání se zbytkem světa 

relativně pozdě. Tuzemská distribuční strategie se tak mohla opřít o vavříny, které film získal na Sundance, a 

o nominace na Oskara. Nebýt koronavirové pandemie, tak tato vyčkávací taktika mohla slavit úspěch… 

 

Jako velice prozíravá ze strany Artcamu se ukázala „trojjediná“ distribuční strategie, která počítala s masivním 

uvedením v rámci filmového festivalu Jeden svět a následnou paralelní distribucí v kinech a na VOD portálech. 

Jeden svět v důsledku nemoci COVID-19 plynule přešel na streamovací portály a velice ohroženou květnovou 

premiéru v klasických kinech nahradilo online uvedení na Dafilms. 

 

To, že vše špatné je i k něčemu dobré, dokumentuje fakt, že z předloženého distribučního rozpočtu bude 

možné škrtnout podstatnou část nákladů spojených s klasickou kinodistribucí. Ostatně, předpokládané tržby 

z kin byly podstatně nižší, než tyto náklady. 

 

Země medu je „velmi artový“ dokument, který ale je zároveň překvapivě divácký. Na plátně kin by impozantní 

záběry balkánských hor působily ještě lépe, než na monitorech a obrazovkách. Filmu nechybí ani jemný a 

nakažlivý humor. 

 

Distribuční rozpočet je poměrně střízlivý, požadovaná výše podpory nedosahuje ani 40% intenzity. Doporučuji 

proto poskytnout plnou 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) 

Země medu je film zaměřený na vyhraněně artového diváka. Uvedení v rámci festivalu Jeden svět jej přiblížilo 

i širšímu publiku. Festivalová ocenění a nominace jsou dobrým doporučením. 

 

Zákaz pořádání filmových představení, který dle mého názoru bude platit i v květnu a neumožní tak 

plánovanou premiéru v klasických kinech, by mohl návštěvnosti a ekonomickým výsledkům distribuce filmu 

Země medu paradoxně spíše pomoci. Ostatně, štěstí vždy přeje připraveným…  

 

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

Distribuční společnost Artcam disponuje zkušenými odborníky, kteří dokáží projekt převést z teorie do praxe. 

Vít Schmarz, který tým Artcamu posílil v roce 2018, disponuje zkušenostmi nabytými na pozici dramaturga 

společnosti Film Europe.   

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

Je dobře, že český divák má možnost vidět nevšední pozorovatelský dokument, který zachycuje život na 

makedonském venkově. Ostatně i ten se co nevidět stane součástí Evropské unie. Z našeho pohledu zaostalý 

balkánský venkov je pak v ostrém kontrastu se schopností makedonských filmařů natočit celosvětově 

oceňovaný snímek. 

 

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

Distribuční projekt i žádost o dotaci jsou zpracovány profesionálně a podnětně zároveň. K dispozici jsou 

všechny potřebné podklady. 

 

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

Distribuční rozpočet ve výši necelých 320tis.Kč tvoří dvě zásadní položky: Propagace a Kinodistribuce. 

Všechny položky jsou přiměřené plánovanému rozsahu aktivit. Případné utlumení vlastní kinodistribuce 

zapříčiněné zákazem filmových projekcí, by mohlo přinést úspory v řádu desítek tisíc Kč. Relativně vysoký 

předpokládaný výnos z filmových projekcí vychází z velice optimistického počtu 2,5tis. diváků, kteří by ve 30 

kinech měli k dispozici 120 projekcí. Oba tyto krajní údaje (diváci i projekce) jsou dle mého názoru silně 

nadhodnocené. Jen málokteré kino by se tento snímek odhodlalo nasadit více než jednou… 

 

Online distribuce je pro film Země medu optimálním distribučním kanálem, který může navíc těžit ze 

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

Promyšlená distribuční strategie je schopna se vyrovnat i se současnou komplikovanou situací v tuzemské, 

potažmo celosvětové kinodistribuci. Část programu festivalu Jeden svět se podařilo odehrát, část relativně 

úspěšně přenést na internetové platformy. 

 

Vlastní kinodistribuci může žadatel odložit (otázkou je, jak dlouho bude zákaz filmových projekcí platit), či 

zcela zrušit. Po uvolnění koronavirových restrikcí bude kina zavalena jinými odloženými filmy a budou bojovat 

o každého (opatrného) diváka. 

 

 

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

Společnost Artcam je optimálním distributorem pro tento druh filmů. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Země medu 

Evidenční číslo projektu 3505/2020 

Název žadatele Artcam Films s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Peter Kot 

Datum vyhotovení 21.3.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Společnost ARTCAM FILMS předložila žádost na podporu distribuce dokumentárního 
celovečerního filmu makedonské dvojice režisérů – Tamara Kotevská a Ljubomir Stefanov – 
ZEMÉ MEDU (Honeyland), který patří mezi pozoruhodné evropská filmová díla. Film byl 
oceněn na festivalu SUNDANCE 2019 a byl nominován ve dvou kategoriích na cenu OSCAR 
2020.  
 
Žádost o podporu distribuce je po formální stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní 
analýzy vyhovující.  
 
Rozpočet filmu obsahuje reálné standartní položky, v žádné položce není kalkulováno s 
nadměrnou sumou. Finanční plán je naplněn vlastním finančním vkladem žadatele, před – 
prodejem práv na Slovensko a poplatkem festivalu Jeden svět a vychází z předpokladu, že 
projekt bude podpořen Státním fondem kinematografie. Veřejná podpora představuje 38 %. 
 
Distribuční a marketingová strategie pro realizaci distribuce filmu je zpracována na dobré 
úrovni a dává představu, jak bude žadatel uvádět a podporovat uvedení filmu  
 
Žadatel má zkušenosti s uváděním artových filmů a vytváří všechny předpoklady, aby 
předložený projekt byl ve všech bodech zrealizovaný. 
 
Doporučuji udělit projektu dotaci v požadované výši.   
 

 

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) 

Celovečerní Dokumentární film makedonské dvojice režisérů – Tamara Kotevská a 
Ljubomir Stefanov – ZEMÉ MEDU (Honeyland) patří mezi pozoruhodné evropská filmová 
díla, realizovaná v posledním období. Film o životě vesnické ženy se všemi peripetiemi, 
které globalizací zapomenutý ostrůvek hluboko v makedonských horách přináší, podpořen 
naturalistickým režijním ponětím a fascinujícím způsobem snímání, patří určitě mezi to 
nejlepší, co bylo realizováno v evropské kinematografie v roce 2019. Film je o životě, 
mezilidských vztazích, proměnách přírody, no především o touze přežít. Lze mu jedině 
vyčíst narušení autenticity, když je samotný příběh stylizován, a tak se dokument přibližuje 
spíše ke kategorii paradokumentu. Je to zřejmé i ze skutečnosti, že film byl nominován 
v letošních Oscarech jednak v kategorii nejlepší cizojazyčný film, tak i v kategorii nejlepší 
celovečerní dokument. I přes četné mezinárodní uznání a velký ohlas na festivalu 
v Sundance 2019, kde získal v kategorii Word Cinema Dokumentary Competion kromě 
Velké ceny poroty i dvě další ocenění – mimo jiné i za podmanivou kameru, na Oscarech 
nezabodoval. Projekt bude bezesporu přínosem pro diváky, zejména pro fanoušky 
dokumentárních, tak i artových filmů, a rozšíří distribuční nabídku zahraničních 
kinematografických děl, oceněných nebo nominovaných do soutěží mezinárodních 
filmových festivalů. Film bude uveden i na festivalu Jeden svět 2020. Projekt naplňuje 
kritéria a cíle Výzvy k podávání žádosti o podporu kinematografie – Distribuce filmů, 
zejména v oblasti zahraničních kinematografických děl v distribuční nabídce. 

 

 

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

   Tvůrčí tým projektu distribuce filmu ZEMĚ MEDU ze společnosti ARTCAM FILMS již 
podobné projekty realizoval a je zárukou realizace i tohoto projektu 

 

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

   Vzhledem k ocenění filmu v Sundance 2019, jako i k nominaci na Oscary nelze pochybovat     
   o kvalitě snímku, takže případná podpora bude určité odůvodněná. 
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost společnosti ARTCAM FILMS o podporu distribuce filmu ZEMĚ MEDU je po formální 
stránce úplná a pro potřeby vypracování expertní analýzy vyhovující. Žadatel přiložil k 
žádosti popis projektu, dramaturgické zdůvodnění a distribuční a marketingovou strategii, 
stručné profesní životopisy členů týmu, který bude realizovat projekt, prezentaci 
společnosti ARTCAM FILMS, rozpočet, distribuční smlouvu se společnosti Deckert 
Distribution , Německo, rozpočet a finanční plán projektu a časový harmonogram realizace 
projektu. 

 

 

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

   Rozpočet filmu počítá s náklady 317 180 Kč, obsahuje reálné standartní položky, v žádné 
položce není kalkulováno s nadměrnou sumou. Finanční plán je naplněn vlastním 
finančním vkladem žadatele ve výši 148 730 Kč tj. 46,89 % z celkového plánu, vstupem 
festivalu Jeden svět 22 950 Kč tj. 7,24 %, předprodejem licence na Slovensko 25,500 Kč tj. 
8,04 % a vychází z předpokladu, že projekt bude podpořen Státním fondem kinematografie 
ve výši 120 000 Kč tj. 37,83 %. Veřejná podpora představuje 38 %. Výše finančního zajištění 
projektu k datu podání žádosti je 61 %. Předpokládané výsledky z distribuce jsou 
akceptovatelné, po formální stránce jejich konečná suma neodpovídá součtu jednotlivých 
výnosů. 

 

 

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

    Žadatel vypracoval distribuční a marketingovou strategii na dobré úrovni.     
    V marketingovém plánu žadatel uvažuje s environmentální a profesní rovinou podpory  
    filmu, dále s outdorovou kampaní, s PR kampaní, s printovou a rozhlasovou kampaní, s  
    využitím vlastního webu. Žadatel postavil cílové skupiny potenciálních diváků. Souběžně  
    bude film uveden na specializovaných VOD platformách pro dokumentární a artový film  
    Dafilms a Aerovod. Film bude uveden i na festivalu Jeden svět 2020. Harmonogram  
    realizace projektu je realizovatelný. 

 

 

 

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

      Žadatel již v minulosti realizoval podobné projekty, a proto je více než pravděpodobné, že   
     žadatel předložený projekt ve všech bodech zrealizuje. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Kiruna 

Evidenční číslo projektu 3508/2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy 30. 3. 2020 

Datum vyhotovení Vít Schmarc 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt na distribuci dokumentární prvotiny Gréty Stocklassa Kiruna, který je 

soustředěným portrétem zanikajícího / vznikajícího města, jež vlivem nerostné těžby prochází drastickou 

proměnou. Stocklassa vytváří nenávodný, metodicky observační obraz pozvolných proměn, otřesů a šířících 

se prasklin v komunitě, která je nucená ustoupit ekonomickým zájmům a přesunout se do „nového světa“. 

 

O kvalitě a zralosti dokumentu svědčí jeho zařazení do programu prestižního festivalu Visions du Réel. 

Žadatel předkládá logicky koncipovaný projekt distribuce, který se opírá o administrativní zázemí malého 

distributora, kvalitní PR a spojení s alternativním distribučním modelem / site specific. Z toho pohledu se 

jedná o promyšleně sestavenou strategii, která koresponduje s typem filmu a jeho okrajovějším postavením 

na trhu. Vyzdvihnout si zaslouží zejména myšlenka uspořádání site specific projekcí v místech, která mají 

podobný osud.  

 

Slabinou projektu je jeho ekonomická stránka, která skutečně balancuje na ostří žiletky. Bohužel v situaci, 

kdy jsou české dokumenty stále ve velmi problematické pozici na trhu, se jen složitě hledá jiné řešení než 

podobně napjatý a riskantní finanční plán.  

 

Projekt je obohacujícím a invenčním příspěvkem do distribuční nabídky a zaslouží si 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) 

− Spojení stylisticky výrazně artového dokumentu s několika-kanálovou distribucí (kina, site specific, VOD, 

TV) je zvolené logicky, možná by zasloužilo úvahu to, zda nákladné PR nevyužít i v digitálním prostoru 

formou omezené premiéry na vybrané platformě. Žadatel předkládá ucelený plán, který vhodně 

koresponduje s typem filmu i omezenými možnostmi propagace.  

 

 

 

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

− Ačkoli je žadatel produkční společností, projekt zajišťuje i za pomoci dalších profesionálů v oblasti PR, 

kinodistribuce a speciální eventové distribuce. Projekt je tak personálně kvalitně podložený.  

 

 

 

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

− Kiruna je pozoruhodným debutem, k němuž lze mít drobné námitky z hlediska tempa a poněkud těkavé 

dramaturgie. Téma stěhování města, nejistoty, mezigenerační úzkosti a hledání domova má nicméně 

univerzální rezonanci pro český i evropský kontext. Jde o stylově výrazné a audiovizuálně vtahující dílo, 

které svými kvalitami přesahuje zažitou představu „televizního dokumentu“.  

 

 

 

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) 

− Finanční plán filmu je navzdory uspokojivé vícezdrojovosti velice napjatý, protože se neopírá o 

nerealisticky nadsazený odhad příjmů (odhad počtu diváků lze pokládat za opodstatněný s tím, že site 

specific projekce mohou přitáhnout lidi dokumenty jinak nezasažené). K zamyšlení je částka vynaložená 

na PR, která je v kontextu celkového rozpočtu nápadně vysoká. Chápu, že směřuje k jedné z elitních 

společností na PR trhu, v této souvislosti nemám pochyb o její účelnosti. Ale z hlediska ekonomické 

vyváženosti celého projektu představuje velmi výrazný a nezvykle vysoký faktor v napjatém rozpočtu.  
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6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

− Vzhledem k současným událostem nemohu dost dobře posoudit harmonogram realizace, neboť je 

zřejmé, že může dojít k jeho celkové změně.  

 

 

 

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

− Veronika Kührová prokázala své distribuční schopnosti u debutu Jana Těšitele David, pro který se jí 

povedlo zajistit kvalitní nasazení. Omezení v oblasti distribuce vyvažuje spojení s logistikou Pilot Films.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu KIRUNA 

Evidenční číslo projektu 3508/2020 

Název žadatele Analog Vision s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica  Pechánková 

Datum vyhotovení 22. 2. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 Dokument  Kiruna – překrásný nový svět je z rodu zajímavých a 
slibných autorských debutů, který má v pomyslném křestním listu 
sice vepsánu Českou republiku, ale svým tématem silně 
reflektuje skutečnost, že jeho režisérka Greta Stocklassa léta 
dospívání strávila v zemi svého otce, tedy na severu Evropy.  

Sděluje divákům příběh nevelkého švédského městečka Kiruna, 

ležícího za severním polárním kruhem, které stojí na mimořádně 

bohatých ložiscích železné rudy. Intenzivní těžba vyžaduje, aby 

se obyvatelé rozloučili se svými domovy a přijali fakt, že se 

značná část města prostě musí přemístit a zbudovat znovu.  

Autenticitu filmové výpovědi umocňuje skutečnost, že fakta jsou 

sdělována a nahlížena ze třech zorných úhlů. Z pohledu zdejšího 

středoškolského profesora, který situaci vnímá jako loučení 

s vlastní minulostí, z pozice jeho studentky Maji, pro níž je 

to impuls k hledání sebe sama a platného místa v životě v tomto 

konkrétním prostoru (je napůl Laponka, jak se u nás říká Sámům, 

zdejším původním obyvatelům) a ze zorného úhlu mladého 

imigranta z Jemenu, který tu čeká a připravuje se na možnost 

stát se občanem Švédska. Pro něj je i tato situace jen dalším, 

nesnadno pochopitelným momentem, které ale nějak musí přijmout, 

protože právě ve Švédsku chce  trvale zůstat.    

Zajímavá mozaika, která je sdělná v obecné rovině jednotlivých 

dějových linek, ale k detailům či jednotlivostem českému 

divákovi chybí klíč znalostí a chápání reálií Švédska. Na 

jejich ve stopáži necelých 90 minut ani není prostor.  

Z mého pohledu je Kiruna filmem s velice limitovanou cílovou 

skupinou, kterou lze oslovit prostřednictvím festivalových a 
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eventových uvedení (a hlavně vysíláním v televizi a sdílením), 

ale nikoliv klasickou plošnou distribucí, byť i výhradně 

v jednosálových či dvousálových kinech s artovým zaměřením. 

I předložená distribuční a marketingová strategie míří hlavně  

k slavnostnímu uvedení v mosteckém kostele, který byl ze 

starého Mostu přesunut. Jen stručně a letmo, upozorňuje na 

případné další projekce na Mostecku a v Horním Jiřetíně a na 

festivalové projekce. O strategii klasické distribuce tu 

informace chybí. Je zmíněna jen premiéra v partnerském kině 

Pilotů. Úvaha o možnosti nabídnout dokument letním kinům je 

v tomto konkrétním případě vysloveně „šlápnutím vedle“.  

Naprogramovat 29 dalších kin a celkem 40 projekcí, kde by se 

sešlo celkem 3.000 diváků (tedy průměrně 75 na představení) je 

podle mého soudu, mimo komerční potenciál filmu Kiruna  

Přesto doporučuji mj. i proto, že film už byl dvakrát Fondem 

podpořen. Zvažovala bych výši příspěvku vzhledem k celkovému 

deklarovanému rozpočtu.                                                                                                             

 

  

 
 

Udělení podpory   Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Je třeba dodat, že text v Obecném hodnocení jsem psala ještě  
před vyhlášením stavu nouze v ČR, který si vyžádal odklad jak 
plzeňského Finále, tak Festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, 
kde měl film Kiruna - překrásný nový svět nastartovat 
distribuční  uvedení a hlavně  tolik potřebnou publicitu. Bez 
ni ji i potenciální zájemci o zhlédnutí v programu kin snadno  
přehlédnou. Název švédského města rozhodně nepatří do výbavy 
běžných znalostí většiny našich středoškoláků či vysokoškoláků.  
 
12. 3. společnost Bioskop pozastavila premiéru české komedie 
Bobule 3 a vzápětí se de facto zastavil celý distribuční trh v 
ČR. Je zřejmé, že producenti filmového dokumentu Kiruna, spolu 
s distribuční společností Pilot film, budou nuceni přehodnotit 
nejen datum distribuční premiéry (a s ním i distribuční a 
marketingovou strategii), ale hlavně a především šancí na jeho 

uvedení v klasických kinech v rámci zcela nových a často jen 
těžko předvídatelných podmínek.    
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1. Dramaturgická a programová kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 

Znovu považuji za nutné zdůraznit, že debut Grety Stocklassa 
považuji za příslib. Ovšem tři protagonisté jejího dokumentu, 
kteří nahlíží ústřední téma, tedy nutnost přestěhovat část 
hornického města z bortícího se podloží do bezpečí, by vydali 
na  samostatný, celovečerní dokument. Mladý přistěhovalec 
z Jemenu, s nímž se logicky otevírá mimořádně aktuální téma,  
mohlo nabídnout pohled (i) na přistěhovaleckou a sociální 
politiku Švédska. Totéž platí o dějové lince maturantky Maji, 
která se dotýká otázky životních podmínek  národnostních menšin 
v této severské zemi. Obecné a srozumitelné rysy má dějová 
linie středoškolského profesora, který se už častěji ohlíží za 
životem než aby hleděl do budoucnosti.  
 
Jsem přesvědčena, že švédské publikum zaujme film Kiruna 
nepoměrně silněji než zdejší. Zajímavý dokument vyžaduje od 

vnímavého diváka nejen emocionální vklad, ale i znalost reálií. 
Ta mně nejednou chyběla. 
 
To je hlavní důvod, proč bych v případě producentů akceptovala 
hlavně možnost účasti na festivalových a případných eventových 
projekcích a VOD sdílení (samozřejmě vedle vysílání v ČT, která 
je koproducentem). Pro utváření profesního portfolia mladé 
režisérky jsou, podle mého soudu, důležitější než                                             
tzv. klasické distribuční uvedení její prvotiny ve třech 
desítkách kin ns nenaplněným hledištěm.  
 
  
 
 

 

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

Mladá česká společnost Analog Vision, založená v roce 2016 
producenty Veronikou Kührovou a Michaelem Kráčmerem, si klade 
za cíl být mj. distributorem především filmů mladých autorů ze 
střední Evropy, což je velice sympatické. Proto také chápu   
partnerství se zkušenějším Pilot Filmem (disponujícím vlastním 
kinem a partnerskými vazbami k ob dobným) při klasické 
distribuci filmu Kiruna.   
 

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

Imponuje mi snaha tvůrců a producentů o „propojování“ filmové 
Evropy. Jenže tento záměr musí  zároveň respektovat stav, 
potenciál a možnosti současného českého distribučního trhu. 
Ekonomickou tíhu filmu (FK Kirunu podpořil již v dotačním 
okruzích výroba a propagace českého kinematografického díla) od 
výroby přes propagaci až k distribuci, nemůže nadále v takovém 
rozsahu a míře nést jen Fond.(Jen na distribuci je požadováno 
bezmála 70% z celkových nákladů). 
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I když finanční vklad ve svém  celkovém součtu je v případě 
Kiruny relativně nízký, šance na návratnost či kumulaci 
kapitálu pro další projekty je však minimální. 
    
 
 

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

Žádost předložená tři měsíce před plánovanou distribuční 
premiérou je hodně obecná. Pilot Film se sice zavazuje oslovit 
všechna kina v ČR, ale před podáním žádosti zůstalo zřejmě jen 
u záměru. 
 
I Marketingová strategie, kterou bude konkretizovat (za 
nepřehlédnutelnou částku) společnost PIARISTI, je nastíněna 
příslibem diferencovaného oslovení jednotlivých generačních 
struktur cílové skupiny, s tím, že se spoléhá na PR.     
 

U začínající produkční a distribuční společnosti bych očekávala 
Nepoměrně pečlivější přístup  ke zpracování žádosti.  
 

 

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

Rozpočet je relativně nízký, transparentní, ale postrádá (což 
je zřejmě omyl)počet plakátů a letáků, které bude za 
deklarovanou částku vyrobeno.  
 
 
 
 

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

Při de facto minimálním rozsahu tzv. klasické distribuce byl 
časový harmonogram zvládnutelný. Příliš konkrétní představu o 
naplnění celkového počtu 40 projekcí však nedává. Nezmiňuje ani 
podíl eventových uvedení a okruh projekcí v jedno či 
dvousálových kinech.  
 
 

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

Společnost Analog Vision stojí na začátku a jak už to bývá, 
nadšení často nahrazuje nedostatek zkušeností. O to víc 
potřebuje pomoc FK. I to byl důvod, proč jsem žádost podpořila 
 
Je však jasné, že bude vyřizována a schvalována ve zcela nových 
a nečekaných podmínkách. 
 

 
 

.  
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Kiruna 
odpověď na expertní posudky 

 
 
Nejprve zareagujeme na změnu situace ve světě a v ČR ohledně pandemie koronaviru. 
Je jasné, že harmonogram jsme museli předělat. 
 
Nicméně se všemi partnery jsme prozatím domluveni na tzv. podzimní schéma. 
Festivaly ve Zlíně a Plzni se posunuly na září, což nám dobře nahrává s novým plánem 
termínu distribuční premiéry. Po domluvě s magistrátem města Mostu jsme se domluvili 
na premiéře v pátek 25. 9., kdy je dokonce i Evropská noc vědců, a tak by se promítání 
našeho filmu mohlo spojit i s jinými aktivitami v rámci města Most. 
 
Pražskou premiéru pak zorganizujeme hned další týden v kině Pilotů (tedy cca 7. 10. 
2020), což je vhodný termín korespondující se začátkem akademického roku vysokých 
škol. Poté bude následovat klasická distribuce s pomocí společnosti Pilot film a také 
pokračování v site-specific projekcích na Mostecku a dalších regionech, které se mohou 
vztahovat k filmu (Ostravsko – železná ruda/hutě, Sokolovsko – uhlí atp.). V těchto 
regionech má šanci film oslovit diváky kvůli blízkosti tématu těžby, které je 
celospolečenským tématem po desetiletí, a tak ho menší kina budou svolnější 
naprogramovat. Pokračovat budou projekce v rámci Kinedoku. V aktuální situaci 
předpokládáme spíše menší projekce (do 50 lidí – dle odhadů vlády) a také větší hlad 
lidí po kulturních zážitcích mimo své domovy, což by našemu filmu mohlo nahrávat. 
 
Z festivalů jen doplníme, že film byl také vybrán do soutěže festivalu ELBE DOCK a 
Niesse FF a v zahraničí bude film promítán v rámci Ekologického festivalu v Soulu 
v Jižní Koreji a v rámci on-line verze prestižního festivalu v Krakowě. Film měl být 
promítán na festivalu Crossing Europe v Linzi, ale ten se zřejmě zrušil bez náhrady. 
 
Chtěli bychom v aktuální situaci on-line předpremiéru filmu. Systémově budeme 
pracovat s on-line platformami jako DAFilms, Vimeo on demand apod., protože 
platformy jako Moje kino LIVE a Vaše kino jsou zaměřeny buď na komerční tituly 
anebo na filmy společnosti Aerofilms, která provozuje Moje kino LIVE, tak jako tak ale 
není tolik užívána pro dokumentární filmy. 
 
On-line předpremiéra by měla posloužit distribuci plánované na podzim, takže je uvézt 
ji až např. v srpnu, kdy bychom mohli také získat více mediálního prostoru. Nicméně 
vše záleží na epidemiologické situaci. Pokud by nemohly proběhnout projekce ani na 
podzim, zvážíme kompletně on-line distribuci s ohledem na debaty s režisérkou Gretou 
a dalšími hosty prostřednictvím on-line komunikace s diváky. 
 
S širší on-line distribucí, bohužel, zatím nemůžeme pracovat z důvodu koprodukce 
s ČT, která má podmínku, že do české TV premiéry nesmíme film dát na SVOD, ale jen 
TVOD. 
 
Dále budeme reagovat na posudky expertů. Jsme rádi, že oba experti vidí distribuční 
potenciál ve filmu a rozhodli se ho doporučit k podpoře. Pan Schmarc nám vytýká 
ekonomickou slabinu projektu, kdy jsme realisticky vyčíslili možné příjmy a další 
zdroje v distribuci v ČR. Nicméně jsme toho názoru (a experti též), že film si zaslouží 
být viděn na velkém plátně, protože je vizuálně velmi povedený, a i proto se nechceme 
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vzdát klasické kinodistribuce. Je nám jasné, že nebude obří, ale bude. I proto jsme přišli 
s nápadem spojit film tematicky s místy, která jsou v ČR zasažená těžbou nerostných 
surovin, čímž máme velkou výhodu oproti filmům, které hledají podobné téma těžko (i 
z české produkce). Myslíme si, že právě proto film může být zajímavým příspěvkem do 
nekončící debaty o uvolňování limitů těžby hnědého uhlí a čeští občané mohou srovnat 
postup našich vlád s vládou Švédska, která je považována za nejprogresivnější na světě. 
I proto si myslíme, že by naši distribuční snahu měl SFK podpořit. Neplánujeme 
uvedení filmu jako ziskovou aktivitu, a i tak je rozpočet a finanční plán nastaven. To je 
v souladu s prioritami SFK o podporu kulturně náročných děl a žánrové pestrosti. Přeci 
nemůžeme dokumenty z kin úplně vytěsnit jen proto, že mají menší návštěvnost než 
hrané filmy. Ale jsou samozřejmě i výjimky jako např. koronavirem zablokovaný 
dokument V síti, který ale stihlo vidět přes 300 000 lidí v kinech. 
 
Dále je nám vyčítána částka alokovaná pro PR služby. Je jasné, že v rozpočtu 445 000 
Kč na celou distribuci není prostor na klasický nákup reklamního prostoru a proto se, 
přirozeně, snažíme mířit na propagaci prostřednictvím PR aktivit, a to jak v klasických 
médiích (print, rádia, TV s pomocí ČT a agenturou PRISTI), ale také v on-line prostoru 
s on-line experty. To je mnohem méně nákladná záležitost a on-line propagace nám také 
umožní mnohem lepší cílení při regionálních projekcích. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o český film, budou k němu také čeští novináři vstřícnější, než kdybychom chtěli 
distribuovat film zahraniční produkce a stejné tematiky. Výhoda je také samozřejmě 
možnost poskytování rozhovorů s režisérkou filmu a případně protagonisty filmu, kteří 
se zúčastnili i projekcí na festivalu v Jihlavě. Tedy investice do PR by se nám měla 
vrátit v podobě ušetření nákladů na klasickou reklamu. Když porovnáme cenu nejlepší 
filmové PR agentury v ČR, kterou si většinou najímají hrané filmy, tak je naše cena 3x 
nižší. Tedy myslíme si, že i v tomto srovnání se chováme ekonomicky. Navíc větší PR 
agentura zase nemá tak dobré kontakty na specifická média, která jsou důležitá pro nás 
(Respekt, A2 alarm, ČRo wave, Radio 1, atp.) a pracují spíše s celoplošnými masovými 
médii (Blesk, MF Dnes, idnes.cz, TV Nova, TV Prima, Frekvence 1, Evropa 2 a další). 
 
Paní Pechánková vyjádřila obavu, že náš film není vhodný do klasické kinodistribuce a 
ptá se, do jakých kin film chceme programovat. Prioritou jsou jednosálová kina 
v oblastech, které jsme popsali výše. Jsou to především kinaři, kteří rádi programují 
náročnější snímky jako: Kino Metro Prostějov, Minikino Ostrava, Kino Mladá Vožice, 
Kino Březnice, Kino Krucemburk, Kino Řevnice, Bio central Hradec Králové, Kino 
Hraničář Ústí nad Labem, Kino Scala v Brně a pak artová kina v Praze a jednosálovky 
v daných regionech (Most, Litvínov, Horní Jiřetín, Duchcov, Teplice, Chomutov, 
Bílina, Sokolov, atp.) a dále akce napojené na filmové festivaly jako např. Živé kino 
Jihlava nebo jiná projekční místa (pražský CAMP, který si již projekci objednal, atp.).  
Co se týče počtu kusů vytištěných plakátů, tak odhadujeme okolo 100 ks ve vícero 
formátech, ale cena vždy záleží na podmínkách a počtu kin. Proto nerozpočtujeme 
přesně na kusy, ale na paušál, který odhadujeme z vlastních zkušeností. V rámci 
Jednoho světa, který byl ale kvůli situaci přerušen v půlce, měly ještě proběhnout 
projekce např. v Brně v kině Art, v Plzni v knihovně a právě v Minikině Ostrava. Tedy 
zájem od regionálních kin byl už koncem února. 
 
Myslíme si, že náš distribuční plán je životaschopný (v souladu jsou i experti), a že 
nemusíme sledovat jen ekonomický zisk, ale především společenský přesah, který náš 
film může českým divákům zprostředkovat. 
 



3/3 
 

V neposlední řadě bychom chtěli poukázat na fakt, že sami jsme si distribuovali 2 naše 
filmy – 1 experimentální dokument (Můj neznámý vojín, počet projekcí 45, 2 000 
diváků v kinech 2 000, podpora SFK 100 000 Kč) a 1 hraný debut (David, počet 
projekcí 32, počet diváků v kinech 1 600, bez podpory SFK) a distribuce dopadla dobře 
vzhledem k tomu, jaký typ filmů to byl. S podporou Pilot filmu si myslíme, že uděláme 
ještě lepší výsledek, a proto jsme zvolili širší distribuční strategii a také vyšší rozpočet. 
Při pohledu na statistiky UFD ohledně distribuce dokumentárních filmů v posledních 
letech se zdá, že malý distributor nebo samo-distributor/producent se o film dokáže 
postarat lépe než zavedený filmový distributor. Viz nejprve data od zavedených 
distributorů a poté data od menších subjektů:  
 
Až přijde válka – 2.259 diváků / 59 projekcí / podpora 300 000 Kč / žadatel Bonton 
Cirkus Rwanda – 896 diváků / 70 / podpora 200 000 Kč / žadatel Bonton 
Nic jako dřív – 1.687 diváků / 90 / podpora 190 000 Kč / žadatel AČFK 
 
Kibera – 4.817 diváků / 114 projekcí / podpora 300 000 Kč / žadatel Frame films 
Švéd v žigulíku – 3.470 diváků / 156 / podpora 100 000 Kč / žadatel Pilot film 
FC Roma – 3.066 diváků / 72 / podpora 300 000 Kč / žadatel Krutón 
 
Ještě pro úplnost uvádíme podrobnější on-line propagační strategii: 
 
Cílovou skupinu snímku je možné rozdělit do několika pod skupin. První představují 
fanoušci dokumentárních filmů jako takových. Jedná se převážně o unisex cílovou 
skupinu nevyhraněnou věkově (18-55 let), kterou lze definovat vyšším vzděláním, 
nadprůměrným socioekonomickým statusem. Tito uživatelé se v online prostředí 
projevují zájmy jako literatura, divadlo, vysoké školy a univerzity, akademie věd nebo 
například Prima ZOOM.  
  
Druhou zásadní cílovou skupinu představují lidé se zájmem o téma ochrany přírody – 
zejména k české paralele tématu v podobě likvidace severočeských obcí. Zde je 
převážně (ne však výlučně) o ženy z větších měst, v mladší polovině populace s vyšším 
vzděláním. V mediálním prostředí se projevují podporou nevládních organizací a četbou 
liberální části mainstreamových médií (Respekt, Deník Referendum, Deník N apod.).  
  
Početně slabší, avšak vysoce afinitní cílové skupiny představují milovníci skandinávské 
oblasti a lidé se zájmy o marginalizované a mizející národy. Zde se bude jednat o unisex 
cílovou skupinu definovanou zejména zájmy (tématické weby, stránky a online kanály 
týkající se těchto témat). U nich plánujeme přímou komunikaci ve spolupráci s 
existujícími organizacemi věnujícími se těmto tématům.  
  
Komunikačně navrhujeme přizpůsobit sdělení jak cílením tak kreativně cílové skupině, 
kterou se snažíme oslovit. Plánujeme komunikaci skrze několik recuttů trailerů 
přizpůsobených prostředí digitalu (formát, délka, dávkování informací) tak, aby danou 
cílovou skupinu zasáhla kreativa akcentující co možná nejafinitnější část sdělení 
snímku.  
  
Nejvýraznějšími kanály komunikace budou Facebook, Instagram a YouTube. Vedle 
klasické push komunikace plánujeme využít i interaktivní komunikační nástroje, jako 
jsou online chaty s tvůrci apod. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pouť krkonošská 

Evidenční číslo projektu 3509/2020 

Název žadatele Film & Sociologie s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vít Schmarc 

Datum vyhotovení 31. 3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel předkládá projekt na alternativní distribuci lyrické poutnické eseje Pouť krkonošská, která symbolicky 

kráčí ve šlépějích Karla Hynka Máchy z Prahy na Sněžku a je volným a spíše asociativním řetězem 

filozofujících promluv, poutnických banalit a momentek z poetického putování českou krajinou.  

 

Osobně mám problém se zařazením díla mezi kulturně náročná, neboť daný film je spíše profesionálně 

natočeným cestovním deníkem několika různě hovorných přátel, přičemž jeho intimismus / stylistické pojetí 

nejsou v ničem objevné či experimentální. Subjektivně řečeno o jde o poněkud těkavou záležitost, vousatou 

literární exkurzi, jejíž aktéři se příliš rádi poslouchají a využívají každou příležitost k filozoficko-literárnímu 

freestylu, kterému na rozdíl od vrcholných rétorických výbojů Karla Vachka schází brysknost, pronikavost a 

inspirativnost. Z hlediska literárně-historického pak jde jen o náhodné sbírání dojmů a okamžitých impresí 

spíše než o nějaký ucelený výklad poutnictví Máchova a jeho poezie, jejího přesahu k dnešnímu světu.  

 

Uznávám jistou míru divácké nekompatibility s podobným typem prezentace vlastního myšlení a podobným 

typem dokumentaristiky, kterou pokládám za čistě televizní žánr bez vyšší umělecké ambice. Žadatel 

nicméně předkládá typově velmi vhodný distribuční model, který pracuje s kompatibilním publikem, 

„poutnictvím“ samotného filmu a „sousedským modelem“ uvádění v rámci spolků, muzeí a tematicky 

spjatých míst, což pokládám přesně za prostředí, kam podobný snímek svou povahou dobře zapadá.  

 

Zvážil bych podporu ve snížené výši, která by reflektovala fakt, že „umělecky náročný“ dokument by měl být 

v roce 2020 dokument, který snese přísnější měřítka a přináší podnětnější reflexe současnosti.  

 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji 

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) 

− Typově nejblíže z hlediska současné distribuce má podobný druh poutnické eseje k těkavým a volně 

meandrujícím dokumentům Karla Vachka, nedisponuje však ani zdaleka jeho provokativností a 

happeningovým potenciálem. Jedná o se konzervativně pojatý typ alternativní distribuce, který vhodně 

pasuje k „písmácké“ povaze samotného díla. Především pro starší, akademicky vzdělané a sečtělé 

publikum může být ve vhodně zvolených prostorech osvěžením.   

 

 

 

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

− Tvůrčí tým je vhodně sestavený k realizaci podobného typu projektu.  

 

 

 

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

− Přínos projektu je velmi lokální a jasně zacílený na určitý typ publika. To se však odráží i v distribuční 

strategii.  

 

 

 

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

− Žádost je srozumitelná, úplná, poskytuje dost informací k posouzení.  

 

 

 

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

V rozpočtu se nevyskytují žádné nápadné rozpory, je nastavený poměrně racionálně vzhledem k danému 

filmu. Oceňuji záměr crowdfundingu, který je pro Krkonošskou pouť vhodným zdrojem, neboť zohledňuje 

její komunitní povahu. Případné uvedení na půdě knihoven, muzeí, spolků a akademických institucí je 

možné realizovat i bez přímých produkčních nákladů formou participace.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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− S ohledem na dosavadní události nelze realizační strategii dost dobře posoudit. Film by měl snést bez 

problémů odklad až na prázdninové měsíce, které jsou s ohledem na jeho téma stále vhodné. Tím 

pádem by měla být dodržena i posloupnost distribučního řetězu.  

 

 

 

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

− Žadatel má v oblasti alternativní distribuce dostatečné zkušenosti potřebné k realizaci projektu.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Pouť krkonošská 

Evidenční číslo projektu 3509/2020 

Název žadatele Film & Sociologie s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Denisa Štrbová 

Datum vyhotovení 23. 3. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Společnost Film & Sociologie, s.r.o. žádá o podporu distribuce celovečerního dokumentárního filmu Pouť 

krkonošská, jehož je producentem. Film vznikl v koprodukci s Českou televizí. 

 

Projekt žadatel označuje jako kulturně náročný a distribuce se ujímá sám, bez klasického distributora.  

 

Pouť krkonošská je filmovým záznamem putování českého historika umění, kurátora a kulturního aktivisty a 

jeho přátel ze spolku Pilgrim, inspirovaným poutí K. H. Máchy z Prahy na Sněžku v roce 1833. Během devíti 

dnů procházejí poutníci stejnými místy jako kdysi Mácha, splývají s krajinou, zamýšlejí se nad postavením a 

rolí člověka v přírodě, recitují básně. Film nenásilně vybízí ke zpomalení, pozornějšímu vnímání krajiny a 

sama sebe. Protagonisté filmu se kromě pocty poezii K. H. Máchy hlásí také k odkazu ikony amerického 

environmentálního hnutí, básníka Robinsona Jefferse nebo současného zen-budhistického básníka Garyho 

Snydera. 

 

Kromě silného ekologického poselství vyniká film pozornou, a přitom neokázalou kamerou a originální 

filmovou hudbou, dílem jednoho z významných současných českých hudebních skladatelů.  

 

Žadatel plánuje film představit v kinodostribuci, zejména v artových jednosálových kinech, na VOD i 

prostřednictvím site-specific představení, doprovázených autorským čtením a doprovodným programem.  

 

Distribuční strategie je promyšlená, pracuje s konkrétními místy a regionálními kiny, marketingová strategie 

je pro daný typ projektu vhodná. Rozpočet je skromný, pozitivní je že se žadatel snaží i navzdory náročnosti 

projektu o vícezdrojové financování, využití crowdfundingu a podpory krajů, kudy poutníci procházejí.  

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 Pouť krkonošská mi svou atmosférou i poselstvím velice připomněl básnickou sbírku amerického zen-

budhisty a ekologa Garyho Snydera Hory a řeky bez konce, jakoby přenesenou do české krajiny.  

Zpomalení, meditace, splynutí s krajinou, putování, obdivování, a hlavně nezasahování.  

 

Tvůrcům se podařilo zachytit věčnost krajiny a ačkoli ji už dnes rozsekávají dálnice a moderní stavby, je 

v mnoha ohledech stejná jako před 180 lety, kdy jí procházel Mácha. Básník do svých veršů vložil hlubokou 

lásku k české krajině a tvůrcům se podařilo přenést tento vroucí a něžný vztah i do filmu. Kamera je 

respektující, všímavá k detailům, a přitom neokázalá a nadčasová hudba Ivana Achera dodává filmu právě 

onu dimenzi věčnosti. Protagonista filmu Jiří Zemánek své poselství a postoj vyjadřuje neagresivně, 

pokorně, láskyplně, a stejně působí i celý film.  

 

Žadatel, jako producent filmu, mu chce při uvádění věnovat zvláštní péči, jakou by od klasického 

distributora nemohl získat. Chce ho dostat k úzké, ale přesné cílové skupině diváků a pracovat 

s doprovodným programem, doplňujícím a navazujícím na film. Pozitivní je také zaměření se na místa, kudy 

pouť prochází, a cílená práce s malými kiny a kinokavárnami nebo na místa spojená se životem a tvorbou 

K. H. Máchy.  

 

 

 

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

Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován, má 

zkušenost s distribucí vlastních projektů – většinou náročných na distribuci. 

 

 

 

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

Film je přínosný pro českou i evropskou kinematografii – nenásilnou formou upozorňuje na aktuální 

globální ekologické problémy a staví se proti nadřazenému přístupu člověka ke krajině. V novém světle 

oceňuje krásu poezie K. H. Máchy, navazuje na ekologická poselství amerických básníků. Film je natolik 

kvalitní, že by jistě zaujal i mezinárodní festivalové publikum.  

 

Projekce filmu chce žadatel spojovat s doprovodným programem buď literárním, nebo ekologicko-

filozofickým – ve spolupráci s protagonistou filmu, aktivistou Jiřím Zemánkem – projekt tedy plní i 

důležitou vzdělávací a osvětovou funkci. 

  

Projekt splňuje kritéria a cíle výzvy. 

 

 

4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Žádost dává dobrou představu o projektu a jeho realizaci, neobsahuje žádné protichůdné informace.  

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

Rozpočet je transparentní, neobsahuje žádné nepřiměřené částky, žadatel srozumitelně a logicky 

zdůvodňuje výši nákladů. 

Výše požadované podpory a její podíl na celkových nákladech projektu je pro tento typ projektu obhajitelný. 

 

 

 

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

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

a vhodně zvolená pro daný typ projektu. Pozitivní je zaměření se na regionální tisk a využití reklamy ve 

vlacích, která se k projektu dobře hodí. Projekt pracuje vhodně s cílovými skupinami.  

Časový harmonogram by byl za normálních okolností zvládnutelný – žadatel nemohl počítat s nastalou 

situací a omezeními spojenými s koronavirem.  

 

 

 

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

Společnost Film & Sociologie má zkušenost s distribucí filmů, které produkovala nebo koprodukovala  

Jedná se vždy o alternativní distribuci. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Distribuce filmu Jeskyně 

Evidenční číslo projektu 3511/2020 

Název žadatele Film Europe s.r.o. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Přemysl Šoba 

Datum vyhotovení 30.3.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Tuto událost si dodnes pamatuje celý svět. Dvanáct malých thajských fotbalistů se po tréninku vydalo se svým 

mladým trenérem do jeskyně Tham Luang, kde je přívalová voda uvěznila na více jak dva týdny. O jejich 

záchranu se postaral početný tým záchranářů a potápěčů z celého světa. Po necelých dvou letech se tento 

velice emotivní příběh dostává na plátna kin.  

 

Distribuční strategie žadatele je v projektu rozdělena do čtyř fází. Ta první je spojena s festivalem Febiofest a 

měla začít v březnu. Druhá a třetí propagační fáze je spojena s festivalem Thajský týden, v jehož rámci 

nabídne mj. i speciální projekci pod záštitou Thajského velvyslanectví za účasti potápěčů a záchranářů, kteří 

se podíleli na záchraně chlapců ze zatopené jeskyně. Čtvrtá fáze pak zahrnuje vlastní oficiální premiéru 

plánovanou na 4.června. Bohužel, COVID-19 tyto plány zbořil jako domeček z karet. Febiofest je přesunut na 

září, zavřené hranice, zákaz cestování a pořádání veškerých kulturních akcí patrně zhatí i Thajský týden a ve 

vážném ohrožení je i červnová premiéra filmu. 

 

Uvedení tohoto thajsko-irského koprodukčního filmu v této době by přitom bylo více než žádoucí. Silný 

emociální příběh s poselstvím, že i zdánlivě beznadějná situace může mít šťastný konec, by v současné 

záplavě smutných zpráv mohl potěšit i více než předpokládaných 5tis. diváků. Distributor by však musel 

zásadně změnit distribuční strategii směrem k online platformám. Distribuce filmu Jeskyně si dle mého názoru 

podporu zaslouží, ale předložený projekt je vzhledem k překotnému vývoji situace nerealizovatelný. 

 

Žadatel by tak měl buď distribuci filmu Jeskyně odložit, nebo distribuční strategii zásadně změnit a přizpůsobit 

aktuální situaci v české kinodistribuci. 

 

 

 

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) 

Film Jeskyně patří mezi dobrodružné snímky a je natočen jako téměř věrná, až dokumentární rekonstrukce 

skutečné události. Věrnost umocňuje i zapojení autentických účastníků záchranné operace (potápěčů, 

záchranářů) mezi herce. Film současně reflektuje thajskou kulturu, kolektivní sepjetí thajské komunity i 

neutuchající víru, že vše dobře dopadne. To jsou nejsilnější stránky filmu, jejichž vnímání současná 

pandemická situace mnohonásobně umocňuje. Více než kdy jindy, by si dnes divák zasloužil silné emoce a 

šťastný konec. 

 

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

Film Europe je společnost v jejímž čele již od roku 2009 stojí Ivan Hronec. Jím vedená a vlastněná společnost 

se specializuje na distribuci evropských filmových titulů.   

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

Film Jeskyně obohatí tuzemskou distribuci o aktuální titul z žánru dobrodružných snímků vycházejících ze 

skutečných událostí. 

 

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

Distribuční projekt a žádost byly na Fond odevzdány 3. března, a proto nemohly zachytit turbulence, kterými 

v druhé polovině března prošla společnost v tuzemském i celosvětovém měřítku. Za současné situace jsou 

předložené plány nerealizovatelné. 

 

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

Rozpočet distribučních nákladů ve výši 400tis.Kč odpovídá plánovanému rozsahu distribučních aktivit a 

zároveň koreluje i s odhadovanými výnosy. Ty neobsahují výnosy z distribučních aktivit na Slovensku. 

Žadatel ale zároveň do nákladů nezahrnul celou částku za získání práv. 

Odhadované výsledky kinodistribuce (5tis.diváků ze 160 projekcí v 80 kinech) jsou možná až příliš skromné, 

500 diváků mimo kina pak až lehce směšné. 

 

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

Realizační strategie neodpovídá současné situaci a je třeba ji buď změnit nebo distribuci tohoto filmu odložit 

 

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

Film Europe je respektovanou a na tuzemském, potažmo evropském distribučním trhu etablovanou 

společností, která má všechny předpoklady pro úspěšnou distribuci tohoto titulu. 

 



Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

 

Film Europe s.r.o. 

V Jámě 699/1 

110 00 Praha 1 

IČO - 28 92 29 21 

 

 

Vyjádření k analýze před vydáním rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. 

 

Č.j.: SFKMG/4384/2020-SK 

 

 

V první řadě děkujeme za vyjádření experta Přemysla Šoby k distribuční strategii filmu Jeskyně. Velice si vážíme 

důkladného rozboru kvalit a nedostatků naší žádosti. V době, kdy jsme žádost připravovali, se naše strategie jevila 

jako reálná. Vzhledem k současné koronavirové situaci musíme samozřejmě distribuci snímku přehodnotit, zvolit 

nový postup i termíny nasazení. 

 

Film bude poprvé uveden v rámci nového termínu Febiofestu (18. až 25. 9. 2020), datum premiéry jsme tedy stanovili 

na 17.9.2020. Od tohoto výrazně posunutého termínu si slibujeme lepší návštěvnost, protože premiéra proběhne až 

tři měsíce po plánovaném znovu otevření kin (8. 6. 2020). Před premiérou budeme standardně pracovat s plakáty, 

bookletem a dalšími PR nástroji a ve spolupráci s našimi mediálními partnery, jak jsem uvedli v původní žádosti. 

 

Zároveň se nově otevíráme online platformám, abychom rozšířili dosah nejen tohoto, ale i dalších našich filmů. Proto 

ve stejný den, kdy bude Jeskyně uvedena na Febiofestu, se objeví ke shlédnutí také na naší nové platformě SVOD: 

Edisonline. Tuto službu uvádíme do provozu již tento měsíc. 

 

Plánovaná akce “Thajský týden”, která měla zaštítit předpremiérové promítání filmu, nemá ještě přesně stanovený 

nový termín - uvažuje se buď o konci června nebo o začátku září. Distribuční datum proto k této události vázat 

nebudeme. Uvědomujeme si však, že poselství tohoto snímku má zvláště vzhledem k současné situaci hluboký 

společenský přesah a náš plán představit divákům některé z hrdinů záchranné akce chceme stále realizovat. S 

thajskou ambasádou zůstáváme ve spojení a pokud se objeví nějaká možnost spolupráce na zviditelnění snímku, rádi 

toho využijeme. Nebudeme ale na toto spoléhat jako na klíčový nástroj pro uvedení filmu do kin.  

 

Pokud to situace na podzim dovolí, po uvedení na Febiofestu bychom chtěli film představit divákům v našem již 

zaběhlém modelu “filmu s debatou” s odborníky na dané téma či jinými hosty, kteří mají co k filmu říct. Takovéto 

speciální uvedení s hosty by se pak uskutečnilo nejen v kině Edison Filmhub, ale v rámci naší nové sales strategie 

pomůžeme i dalším kinům po celé ČR s přípravou obdobné události. 

 

Cítíme ještě potřebu vysvětlit uvedenou částku. Náklady na získání práv jsou v žádosti pokráceny o 40%, jak uvádíme 

na všech žádostech. U příslušné částky je vložena poznámka, kde je uvedeno: “60% z celkové výše fee, 40% hradí 

slovenská distribuce”. Nejedná se tudíž o celé náklady, součástí žádosti je i smlouva o získání práv k filmu. 

 

V plném rozsahu respektujeme expertní analýzu a na základě vznesených námitek měníme svoji distribuční strategii, 

abychom zajistili úspěšnou distribuci tohoto titulu v kinech a na VOD. Žádáme tedy o přehodnocení a přihlédnutí 

k našemu vyjádření při rozhodování o udělení podpory.   

 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

PhDr. Ivan Hronec  

 

 

jednatel V Praze 14. 4.2020  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Léto patří rebelům 

Evidenční číslo projektu 3568/2020 

Název žadatele Cinemart a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 19.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Podstatou projektu je žádost o podporu reklamní strategie a distribuce pro film Léto patří rebelům, jehož se 

ujala společnost CinemArt vystupující také jako žadatel. Její strategie je přímo úměrná zkušenostem, které 

získala s prací s obdobně zaměřenými filmy.  

Jde tedy o tradiční přístup k propagaci skrz internet (konkrétně především sociální sítě) a za využití několika 

dalších obvyklých nástrojů. Nicméně je to zcela adekvátní povaze filmu, který bezpochyby snese srovnání 

s nejlepší evropskou produkcí pro děti a mládež. Zároveň je žádost připravena promyšleně, realisticky a 

svědomitě, takže poskytuje dostatečně rozsáhlé i podrobné informace. 

Vzhledem k potenciálu filmu i mimo Českou republiku, jak to dokázal v domácím prostředí neúspěšný Modrý 

tygr, by bylo výsostně žádoucí, aby distributor filmu získal podporu, kterou požaduje, jelikož ta sama o sobě 

je velmi rozumná a její výška pečlivě odůvodněná. 

Také by bylo více než vhodné přiklonit se k podpoře filmu, který svým zaměřením a obsahem v české 

distribuci nepřevažuje, který je vhodně rozloženou koprodukcí mezi tři země a který bude mít v 

důsledku současné koronavirové krize značně ztíženou pozici. 

 

 

 

Udělení podpory Doporučuji bez výhrad 

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 distribuce filmu Léto patří rebelům, jak je popsán v přílohách B1.A a B.1B, zcela odpovídá 

vypsané výzvě. Jde o dětský koprodukční film, jehož formální i obsahové zpracování je minimálně na 

úrovni tvorby pro děti, jak ji známe ze zemí, kde je významnou součástí domácí filmové produkce (např. v 

Dánsku nebo ve Švédsku) a dosahuje z hlediska uměleckého i edukativního úrovně některých 

francouzských, španělských nebo britských snímků. Pro české prostředí je také vhodná jeho německo-

slovensko-česká kontextualizace. Z popisu strategie vyplývá, že bude zaměřena především na internet, 

sociální sítě a případně další platformy blízké cílovému dětskému publiku. Distributor nepředpokládá 

žádné výrazně neobvyklé postupy, což je naprosto v pořádku. Vše je popsáno detailně, výstižně, přesně 

a žádost je očividně promyšlená a ideově koherentní. Samozřejmě bohužel nyní bude celý plán narušen 

výjimečnou situací způsobenou koronavirovou pandemií, avšak není třeba se obávat, že by si s tím 

distributor neporadil a nenašel alternativní náhradu, k čemuž o to víc ale potřebuje podporu SFK.  

 

 

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

Jako tvůrčí tým jsou uvedeni zaměstnanci společnosti CinemArt. Jelikož má tato společnost zkušenost 

s obdobnými projekty a navrhovaná strategie není komplikovaná, je takovéto zabezpečení realizace 

dostačující zárukou úspěšného naplnění. 

 

 

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

Film je významný pro českou distribuční nabídku, protože jde o film pro děti, navazuje tak na segment 

české produkce, který dnes již tvoří jen její malou část. Ve srovnání s obdobnou evropskou produkcí 

dánskou, švédskou nebo španělskou, kde těchto filmů vzniká mnoho, je svým zpracováním na 

srovnatelné úrovni. Má tak možnost se stát zajímavou nabídkou pro další distribuci mimo ČR.  

 

 

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

Žádost je zpracována jasně, výstižně a obsahuje dostatečné množství informací. Celkově vyznívá velmi 

přesvědčivě a realisticky. Nenašel jsem v ní žádné zavádějící nebo zpochybnitelné údaje.  

 

 

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

Finanční plán i podrobný rozpočet jsou rozepsány dostatečně srozumitelně. Požadována suma nedosahuje 

ani celkových nákladů na kinodistribuci a ve srovnání s dalšími žádostmi se jeví až nezvykle skromně.  

 

 

6. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1000 znaků) 
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Je pojata poměrně konzervativně ale funkčně. Souzní naprosto s typem filmu, který má výrazné 

umělecké i obsahové přednosti a nejvíce mu pomůže takto cílená propagace, jak je popsaná v příloze 

B.1.B. Svou povahou odpovídá například filmu Modrý tygr – umělecky výrazný film, jehož děj je postaven 

na společensky aktuálním tématu. Nejde o prvoplánovou zábavu, strategie se logicky zaměřuje 

především na internet, sociální sítě, tedy místa, kde se předpokládá největší koncentrace cílového 

publika.  

 

 

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

Žadatel CinemArt je nejstarší česká distribuční i produkční společnost, která má za sebou skutečně velmi 

širokou škálu filmových titulů uvedených do kin. V příloze B.4 je popsána její historie. Ačkoliv část nabídky 

tvoří spíše oddechové produkty amerických majors, nerezignoval žadatel na podporu umělecky 

ambiciózních filmů a na českou tvorbu. Pravidelně se snaží uvádět odpovídajícím způsobem filmy pro děti a 

mládež. Jelikož jsem od počátku působil v mezinárodním filmově-výchovném projektu Cined, mohu uvést 

jako příklad snímek Modrý tygr, který byl vybrán zástupci šesti evropských zemích a podle ohlasů je hojně 

využíván ve filmové výchově a někde dokonce oživil zájem o starší české a československé filmy pro děti a 

mládež. Což by mělo být dalším důkazem odvahy a prozíravosti žadatele, neboť na domácím poli 

zmiňovaný film nebyl nijak zvlášť ceněný.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Léto patří rebelům 

Evidenční číslo projektu 3568/2020 

Název žadatele CinemArt a. s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Milica Pechánková 

Datum vyhotovení                                      15. 4. 2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Oceňuji rozhodnutí distribuční společnosti CinemArt a.s., že  zahrnula do své programové  nabídky  

slovensko/německý film Léto patří rebelům, který  je primárně určen  značné  limitované a  nejednou                       

zcela opomíjené cílové skupině dětí mezi 8 – 12 lety. Je to film, který se snaží  oslovit  především děvčata a 

chlapce na prahu dospívání, kteří jsou jinak v programu kin odkázaní (pomineme-li žánr klasické filmové  

filmové pohádky, jež se stala komerční jistotou  domácí kinematografie) především na zahraniční výpravné 

celovečerní animované filmy (pro ty mladší) či  vizuálními efekty hýřící  snímky žánru fantasy  (určené spíš  

těm starším).  Prázdninový příběh Eliáše,  se pokouší sdělit jeho vrstevníkům, že problémy, starosti a 

neshody, které chodí v patách dospělým a mají v tomto konkrétním případě univerzální podobu, vrhají  stíny 

i na  jejich děti a vnuky a ti se s nimi vyrovnávají sice jinak a po svém, ale často neméně ob tížně a složitě. 

 

Celovečerní hraná prvotina slovenské režisérky Martiny Sakové ( jak napovídá velmi zkratkovitý profil na 

ČSFD) sice nemá lehkost a přesvědčivost filmů  Věry Plívové – Šimkové z let, kdy  české filmy určené 

dětem a mládeži byly trvalou a kvalitní součástí repertoáru našich kin a cenným vývozním artiklem, ale  

nelze ji upřít  snahu přiblížit se k této metě. Značnou míru autenticity a lidský rozměr jejímu filmu  dodává 

nepřehlédnutelný  výkon Pavla Nového v roli dědečka Bernarda. I pro tuto „českou stopu“  je  u vedení 

snímku Léto patří rebelům do naší distribuce cenné. 

 

Společnost CinemArt a.s. si je vědoma, že Léto patří rebelům  svým komerčním potenciálem nemůže 

konkurovat  zahraničním blockbusterům  s přístupností bez omezení  a předložený materiál je toho 

dokladem.  Je   promyšlenou prototypovou distribuční přípravou,  šitou na míru  tohoto konkrétního titulu, 

což mj. dokládá i  atraktivněji znějící  český distribuční název.  

 

Žádost byla zpracována a předložena 17. 3.  tr., kdy  za jeden z klíčových  momentů publicity a propagace  

bylo právem považováno premiérové uvedení filmu Léto patří rebelům v programu jubilejního 60. 

mezinárodního  festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně (ten byl v tradičním termínu zrušen a přesunut do 

podzimního termínu 4. – 10. 9.) a ani zdaleka nebylo zřejmé, jaká další omezení  s sebou Covid 19 přinese. 

O to víc se domnívám, že distribuce  titulu, jakým je film  Léto patří rebelům, podporu Fondu bude po 

návratu kin k běžnému  režimu promítání, naléhavě potřebovat.  

Doporučuji.                               
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Udělení podpory Doporučuji) 

 

Podrobná analýza žádosti o podporu 

 

Uvědomuji si, že v rámci distribuční  výzvy 2020-3-1-2 má prioritu posílení  pozice českého filmu 

v distribuční nabídce a podpora českých debutů a náročných kinematografických děl. Ovšem skutečnost, že           

představitelé ústřední dvojice filmu Léto patří rebelům – tedy vnuka (Eliáš Vyskočil) a jeho dědečka (Pavel 

Nový, jehož hlas je nezaměnitelný) -  mají české představitele, kteří  budou z plátna mluvit česky,  dodává   

filmu domácí rozměr.  Jejich  příběh o tom, jak Eliáš vrátil svého dědu do života a ten zas Eliáše „stáhl 

trochu na zem“.je zasazen do slovenského městečka Handlová, s nímž se i český divák  může snadno a 

plně identifikovat a navíc  cílové skupině film nebude prezentován jako zahraniční, jak uvádí materiál. To 

vše do značné míry posouvá hranou celovečerní prvotinu Martiny Sakové  mezi (skoro) domácí tvorbu. 

 

Kromě toho je tento film  nesporně žánrovým i tematickým  obohacením standardní distribuční nabídky a 

příkladem funkční a fungující  koprodukční spolupráce.  

 

 

 

 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Film Léto patří rebelům místy poněkud nejistě balancuje mezi vážnou dějovou linkou (Eliáš přišel o otce a 

jeho děda o syna a pro oba je to nenahraditelná ztráta) a snahou dovést vše ke šťastnému, až 

pohádkovému konci.  Na druhé straně je  to asi jediný, a proto omluvitelný způsob, jak budoucím 

tenageerům prezentovat situaci, s níž se jen těžko vyrovnávají dospělí. Chápu ovšem,  proč slovo smrt či 

slovní spojení „nenahraditelná ztráta“ není zmíněno v hlavních tématech  pro primární či sekundární cílovou 

skupinu. Jenže právě snaha zprostředkovat řečí blízkou těm teprve dorůstajícím zlomový životní moment 

považuji pro primární cílovou skupinu za cenné, obohacující a výchovné. 

 

Snaze zasáhnout právě  dětské diváky a pozvat je do kina i s rodiči na poněkud „jiný“ film než jsou v 

současnosti zvyklí, je navíc podřízena marketingová  strategie, pod níž je podepsána   i digitální managerka 

společnosti  CinemArt. Chystaná kampaň se téměř vzdává  outdorové složky a je důsledně  soustředěna na  

profilovanou  online komunikaci, tak aby zasáhla  primární i sekundární  cílovou skupinu tak, jak jsou 

definovány v materiálu.                     

 

Film Martiny Sakové rozhodně  posiluje diverzitu domácí distribuční nabídky a  naplňuje cíle Výzvy. 

 

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

Není to ani zdaleka první žádost  společnosti Cinemart a.s. na podporu distribuce některého z jejich titulů, 

kterou mi určil los k posouzení. Ale všechny svědčily o svědomité,  promyšlené a velice pečlivé 

distribuční přípravě,  respektující  specifiku a potřeby konkrétního díla vzhledem k jeho žánru, cílové 

skupině i komerčnímu potenciálu, což  je zásluhou   profesionálního   a profesně  členitého a vyváženého                                 

distribučního týmu společnosti.   O každé se dalo hovořit jako o vzorové, protože každá nabídla skutečně 

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

Filmy určené dětem a mládeži, které se pokouší reflektovat jejich místo v realitě 21. století, jsou  dnes 

  v kontextu evropských kinematografií poměrně vzácné, protože vyžadují specifický způsob komunikace 

(zdaleka nejen v oblasti audiovizuálního sdělení).   O to víc potřebují  naši podporu, protože pomáhají  

zorientovat se a třeba i nalézt správnou cestu těm, co stojí teprve na  jejím začátku . Nabízí jim vzory či 

modely chování, což je mimořádně cenné. Zní to poněkud pateticky, ale osobně  i to stále  považuji za 

velice významnou a často nezastupitelnou roli filmové výpovědi. A právě onen výchovný prvek  vnímám 

jako významný vklad a přínos  snímku Léto patří rebelům. 

 

  

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

Předložená  žádost je tradičně jasná, srozumitelná, přehledně členěná a obsahuje  informace, které jiní 

distributoři (přestože i oni jsou v roli žadatelů o  finanční podporu) považují za  nevýznamné. Např. srovnání 

s referenčními tituly, čímž upřesňují komerční  potenciál chystaného filmu. Předpokládané „nasazení“ do kin 

nejen ve smyslu   zda do  jedno či  vícesálových kin, ale i s konkrétním  údajem o oslovených řetězcích 

multiplexů a s počtem představení (i v jednosálových kinech),  které svým počtem dávají  chystané 

kinodistribuci smysl a opodstatnění. Tentokrát logicky chybí přesnější analýza konkurenčního  prostředí  a 

informace o konkrétním nasazení trailerů. Lze jen tiše  doufat, že se všem kinům podaří vrátit                           

k předkoronavirovému stavu.                                                                                                

 

Marketingová  a distribuční strategie  s rozpracovanou PR strategií, s  využitím online médií , plánem 

projekcí ad. podkapitolami dává ovšem naprosto  jasnou představu o cílené distribuční přípravě. 

 ,  

 

 

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

Předložený rozpočet je transparentní, realistický a  jednoznačně reflektuje marketingovou strategii, 

zvolenou pro tento film.  

Zcela akceptovatelná byť i nejvyšší  (v kategorii  pro zahraniční kinematografické dílo)  je  požadovaná 

výše dotace. 

 

 

 

 

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

Viz. 2 Personální zajištění projektu. 

 

 

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

Společnost CinemArt a.s. je po léta a právem jedničkou  na českém distribučním trhu. To je nejlepší kredit. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Havel 

Evidenční číslo projektu 3570/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Petr Šaroch 

Datum vyhotovení 14.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

 

Autorský celovečerní hraný film Havel režiséra Slávka Horáka originální formou zpracovává životní příběh 

dramatika, disidenta a budoucího státníka Václava Havla. Tento příběh nepředkládá jako klasickou popisnou 

biografii, ale coby plnokrevné filmové drama, v němž se autoři soustředí pouze na klíčové momenty Havlova 

života a s nimi spojená osobní i morální dilemata. Vnitřně křehký hrdina v sobě postupně nachází sílu 

postavit se totalitnímu režimu a právě jeho osobní vývoj tvoří emocionální jádro filmu. V tomto ohledu 

představuje dílo v kontextu české kinematografie inovativní pokus o jiný než tradiční způsob uchopení 

našich novodobých dějin, jehož umělecký přínos i společenský význam jsou zřejmé. 

 

Vzhledem k probíhající koronavirové krizi předesílám, že realizační strategii jsem posuzoval především 

v obecné rovině s automatickým předpokladem operativního přizpůsobení projektu vývoji aktuální situace. 

Předložená distribuční a marketingová strategie v zásadě odpovídá charakteru filmu a jeho diváckému 

potenciálu. Hlavní výtky tak vzhledem ke zkušenosti žadatele překvapivě směřují k odbyté prezentaci 

realizačního týmu a tristní jazykové úrovni některých příloh žádosti. 

 

Především díky kvalitám samotného filmu a vzhledem k předchozímu angažmá Fondu doporučuji podporu 

projektu udělit, některým textům žadatele jaksi navzdory, což je ale koneckonců taková pěkná havlovská 

absurdita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

Havel, autorský celovečerní hraný film režiséra Slávka Horáka, netradiční formou zpracovává životní příběh 

dramatika, disidenta a budoucího státníka Václava Havla. Místo popisné biografie, která by se věnovala 

suchému výčtu akurátních historických fakt, vypráví silný dramatický příběh, v němž se soustředí na 

zásadní momenty Havlova života a s nimi spojená osobní i morální dilemata. Svého hrdinu, jehož sleduje 

od konce šedesátých let do listopadové revoluce v roce 1989, zobrazuje jako vnitřně křehkého, 

pochybujícího člověka, který v sobě postupně nachází sílu postavit se nesvobodným poměrům. Tím, že 

Havlovi vrací jeho naléhavý lidský rozměr, může film tuto osobnost přiblížit zejména novým generacím 

diváků, které k ní dosud neměly žádný nebo jen vlažný vztah. V českém kontextu nepochybně originálnímu 

přístupu k látce odpovídá zajímavé formální pojetí s přechody z filmové reality do divadelních kulis, které 

zároveň trefně zrcadlí jeden z podstatných aspektů Havlovy osobnosti – bytostného dramatika. 

 

Předložená distribuční strategie, cílená na široké publikum a počítající s co nejširším nasazením v co 

největším počtu kin všech typů s následnou DVD  a VOD distribucí odpovídá charakteru díla a jeho 

diváckému potenciálu. Svou kvalitou projekt naplňuje kritéria i cíle výzvy. 

 

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

 

V tomto bodě je žádost až příliš stručná. Přiložen je pouze z nějakého důvodu anglicky psaný standardní 

profesní životopis hlavního člena realizačního týmu, ředitele kinodistribuce Bontonfilmu Ondřeje 

Kulhánka. O jeho zkušenosti a kompetenci není pochyb a jsou dostatečnou zárukou, že projekt může být 

úspěšně zrealizován. Lze se jen dohadovat, že se při samotné realizaci projektu obklopí podobně 

kompetentním týmem. 

 

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

 

Jak již bylo výše řečeno, film Havel nepředkládá životní příběh Václava Havla formou suchopárné 

faktografické biografie, ale jako dramatické vyprávění, v jehož průběhu v sobě lidsky křehký hrdina 

nachází sílu postavit se totalitnímu režimu. Právě osobní vývoj titulní postavy představuje emocionální 

těžiště filmu a tvoří jeho ústřední dramatický oblouk. V tomto ohledu představuje dílo v kontextu české 

kinematografie jedinečný pokus o nový způsob uchopení a interpretace našich novodobých dějin. 

Film má zároveň vzhledem k formátu osobnosti Václava Havla potenciál úspěšně reprezentovat českou 

kinematografii i za hranicemi na filmových festivalech. K jeho atraktivitě na mezinárodní scéně přispívá také 

renomé režiséra Slávka Horáka a jeho předchozího snímku Domácí péče.   
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

 

Předložené údaje v žádosti a jejích přílohách jsou úplné a při jistém úsilí ze strany experta i srozumitelné a 

umožňují tak dojít k jasným závěrům. Musím se ale pozastavit nad tristní jazykovou úrovní textu, 

věnovaného marketingové a distribuční strategii. Vedle hrubých pravopisných chyb (počátky Havlovi 

divadelní kariéry) a špatně psaných jmen významných osobností (Madeline Albrightová, Margaret 

Tatcher) text charakterizuje podivná stylistická topornost, která místy působí dojmem, že snad vznikl 

v jiném než českém jazyce a následně byl bez zevrubnější redakce přeložen s pomocí strojového 

překladače (využití známého Mercedes vozu; respekt, který má po celém světě). Některé pasáže pak 

působí jako čiré dada (Tato kampaň nemá tak velké opodstatnění v tomto snímku, naopak bude větší 

nátlak na redakční obsah, který má potenciál dodat tomuto snímku příslušnou rezonanci). 

Srozumitelnosti příliš nepomáhá ani marketingové a PR ptydepe, které by na druhou stranu svou 

mnohoslovnou bezobsažností samotného Václava Havla jistě pobavilo. 

 

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

 

Předložený rozpočet se mi jeví jako transparentní, celkové náklady cca 5,5 milionu Kč, kdy největší položku 

představují náklady na získání práv ve výši 3 milionů Kč, považuji vzhledem k charakteru projektu za 

adekvátní. Rozpočet také počítá s částkou téměř 700 000 Kč na rozsáhlou outdoorovou kampaň, o jejíž 

přiměřenosti či účelnosti by šlo u projektu s menším diváckým potenciálem pochybovat, v případě filmu 

Havel, který má ambici oslovit co nejširší publikum, ji však považuji za odůvodněnou. V rozpočtu naopak 

postrádám zohlednění některých velkorysých nápadů z marketingové strategie, které ale považuji spíše 

za nerealistické „wishful thinking“ (viz níže). Požadovaná částka je i vzhledem k celkovému objemu 

podpory, rozdělovanému v rámci této výzvy, poměrně vysoká. Její udělení na druhou stranu zhodnotí 

předchozí podporu, které se filmu ze strany Fondu již dostalo. 

 

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

 

Vzhledem k probíhající koronavirové krizi je v tomto bodě nutné předeslat, že jsem distribuční a 

marketingovou strategii hodnotil především v rovině obecné, bez ohledu na konkrétní časový 

harmonogram jednotlivých kroků, který pravděpodobně nebude možné vinou objektivních okolností 

dodržet. V tomto obecném smyslu je realizační strategie realistická a dává jasnou představu o realizaci 

projektu. Dobře odhadnutý potenciál snímku a správné vymezení jednotlivých cílových skupin i práce s 

nimi potvrzují dlouholetou zkušenost žadatele v oboru a znalost tuzemského trhu. Předložená distribuční 

strategie dle mého názoru koresponduje s charakterem díla. U marketingové strategie bych pouze 

poznamenal, že méně je někdy více. Jako celek je funkční, vedle smysluplných částí však obsahuje i 

nápady, které řadím do kategorie zbožných přání (wishful thinking) typu účasti Madeleine Albrightové, 

Billa Clintona či prince Charlese na slavnostní premiéře nebo koncertu Rolling Stones v Praze. 

 

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

 

O kreditu a zkušenosti žadatele nemám žádné pochyby. Společnost Bontonfilm a.s. patří 

k nejvýznamnějším a také k nejstarším distribučním společnostem v České republice. Její historie je stručně 

a přehledně doložena v žádosti, včetně reprezentativního výběru českých a slovenských filmových titulů, 

které v poslední době uvedla do kin. 

 

 



 
 

Strana 1 
 
 

 

Expertní analýza 
 

Název projektu Havel 

Evidenční číslo projektu 3570/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 
 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy David Čeněk 

Datum vyhotovení 9.4.2020 

 
Obecné hodnocení žádosti o podporu: 
 

Žadatel Bontonfilm předkládá velmi rozsáhlou analýzu marketingové a distribuční strategie k filmu 
Havel (režie: Slávek Horák). Je založena na obvyklých segmentech jako je definování základních 
tematických os, cílových skupin a následně z toho vyplývajících nástrojů.  
 
Celkově jsou předložené materiály (přílohy) zpracovány velmi podrobně a důkladně. Některé části jsou 
standardně se opakujícími životopisy nebo popisy činností, které Bontonfilm nemění. Jedinou 
podstatnou výtkou je rozsah strategie a z toho vyplývající propagace filmu. Žadatel zaprvé 
nedostatečně rozepisuje své podněty, jde tak spíše většinou o soupis nápadů a jejich hypotetické 
realizace. Za druhé lze mít oprávněné pochyby, zda předkládaná šíře aktivit je vůbec smysluplně 
realizovatelná a co může filmu a osobnosti Václava Havla přinést. Nepůjde-li spíš o povrchní mišmaš 
nejrůznějších oslavných jednorázových aktivit (od přejmenování veřejných míst, přes obskurní výstavy, 
metodické materiály pro školy až po bombastickou premiéru v rámci festivalu a tiskovou konferenci za 
účasti světových celebrit), které budou mít výlučně reklamní charakter a V. Havla ještě více přesunou 
na pozici muzejního exponátu.  
Na základě analýzy se nabízí spíše požadovanou podporu udělit pouze těm částem, u nichž je zřejmá 
větší promyšlenost a jistá předpřipravenost.  
 
 
Doporučuji distribuci filmu Havel udělit částečnou podporu. 

Udělení podpory Doporučuji s výtkou 

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 Havel si jednoznačně zaslouží státní podporu bez ohledu na možné výhrady vůči zpracování filmu. 
Obecně jsem přesvědčen, že přistupuje k postavě Václava Havla zajímavou formou a určitě ani nejde o 
samoúčelnou oslavu. Zároveň svou nedořečeností není úmorně didaktický (například již tím, že nám 
neumožňuje snadno identifikovat postavy), takže je vhodným nástrojem pro další pedagogické využití. 
Projekt, tedy marketingová a distribuční strategie viz nečíslovaná příloha, je velmi rozsáhlý. Je postaven na 
tématech (životopisný film, disent), obsazení filmu známými herci a osobnosti Václava Havla. Cílové 
skupiny se definují poněkud obtížně, ale zaměření na postavení Havla jako neznámého Čecha, který se 
proslavil, oslabení politické linie a zdůraznění lidského rozměru Havla jako chybujícího člověka, jsou jistě 
vhodným klíčem. 
Nicméně marketingová strategie je příliš rozsáhlá a nebyl jsem schopen vyčíst nějaké koncepční propojení, 
pokud to není cíl – být všude vidět a slyšet. Bohužel veškeré přidané taškařice (jako honosná premiéra na 
MFF KV, tisková konference s každou slavnou osobností, kterou Havel znal) a merchandise produkty 
povedou k tomu, že se z Havla stane prodejní artikl a původní dobrý úmysl překryje pozlátkový balast. 
Promyšlenost detailů a střídmost by zde byly spíš výhodou. Dále mi pak připadá, že to jde přímo proti 
duchu jeho osobnosti (všechny lavičky, přejmenování na náměstí, výstava předmětů atd.). Jde vlastně o 
koncept, kdy se z inspirativní osobnosti stává muzejní relikt.  
Také se počítá s metodickými listy pro všechny stupně vzdělávání (kromě MŠ a jeslí), které připraví historik 
Pavel Kosatík, což je vlastně překvapující, protože u metodických listů filmové výchovy (jak je obvyklé 
v zahraničí) je tento druh materiálů pouze konzultován s odborníky, ale hlavně ho připravují pedagogové a 
filmoví odborníci. Budu-li soudit podle své dvacetileté zkušenosti s filmovou výchovou v ČR, pak u nás 
bychom našli maximálně deset lidí, kteří jsou schopní něco takového připravit na evropské úrovni a nikdy to 
nedělají sami. Je téměř jisté, že pak takto náročný úkol i přes neoddiskutovatelnou erudici pana Kosatíka 
skončí pouze jako historický doprovodný komentář s rozšiřujícími otázkami. Tím chci jen opakovaně 
upozornit na zaostalost českého prostředí v oblastí film literacy jak ji definuje EU, což se právě projevuje 
napříč filmovými aktivitami jako je tato. 
Na závěr mě vlastně ještě zaujalo, že se v celé strategii téměř nevyskytují české osobnosti svázané se 
životem a dílem Václava Havla (například samozřejmě Dagmar Veškrnová-Havlová či další umělci nebo 
politici). 
 

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

U žádostí společnosti Bontonfilm nelze posuzovat personální zajištění projektu, protože vždy uvádí jen 
jméno Ondřeje Kulhánka s tím samým životopisem. Jelikož se nikdy nelze dozvědět, s kým budou 
spolupracovat, je třeba se smířit se strohým konstatováním, že podle materiálů to „asi mají vymyšlené“. 
Lze zde pouze vyčíst mezi řádky velmi různorodé informace, že například na TK se distributor chystá 
pozvat prince Charlese nebo Billa Clintona. Nebo se také chystá vytvořit metodické listy ve spolupráci 
s Pavlem Kosatíkem. Kdo bude vytvářet plakát, výstavu v Technickém muzeum nebo koncepčně 
garantovat desítky dalších zamýšlených aktivit se lze dohadovat jen podle názvů institucí…? 
Předpokládám, že to má jednoduchý důvod: vše je pouze ve fázi plánování a není definitivně domluvené 
a vyřešené, proto je většinou formulováno v rovině hypotetické a bez konkrétních jmen.   
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3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Významu filmu je zcela zřejmý a nezpochybnitelný, k čemuž přispívá i politická situace, kdy se politika 
výrazně vzdaluje ideálům spojeným právě s Václavem Havlem.  

Stejně tak nelze pochybovat, že v zahraničí bude eminentní zájem o uvedení filmu, protože postava našeho 
bývalého prezidenta je naprosto ikonicky spjatá nejen s ČR ale vůbec s dějinami konce 20.století. 
Zároveň dle převažujících estetických tendencí například evropských filmových festivalů lze bez 
problémů usuzovat, že mizanscéna Slávka Horáka je dostatečně zajímavá, aby mohla zaujmout ve 
spojení s atraktivním tématem, přitom ale nijak výrazně nevybočuje z obvyklých postupů.  

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

Žádosti společnost BONTONFILM jsou standardně dobře připravené, přičemž zhruba jedna třetina se 
pravidelně opakuje ve stejném znění (životopis hlavního člena, prezentace dosavadní činnosti). Celkově je 
dostatečně rozsáhlá a detailně zpracovaná, takže poskytuje velké množství informací k posouzení projektu, 
její struktura je logická a obsahově je srozumitelná. 

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

Jelikož je realizační strategie velmi rozsáhlá a některé položky jsou velmi ambiciózní, je také rozpočet 
projektu velkorysý. Jak jsem uvedl v jiných částech posudku, marketingový přístup a šíře strategie 
nevyznívají zcela vhodně pro význam osobnosti Václava Havla, jelikož reklama na film je primárně 
vedena skrz vnějškové aspekty, což je bezpochyby nutné, ale nemuselo by být vždy to jediné převažující.  

 
 

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

Nečíslovaná příloha žádosti Marketingová a distribuční strategie je 17stránkový materiál, který velmi 
detailně a promyšleně popisuje a analyzuje záměry distributora, cíle i nástroje, jak jich dosáhnout. Jak jsem 
již uvedl výše jde o značně předimenzovaný projekt, o jehož uspokojivém zvládnutí lze mít pochybnosti. 
Vidíme zde snahu vést řez celým volnočasovým spektrem společnosti vedoucím od přejmenování 
veřejného místa až po kuriozity typu výstavy v Národním technickém muzeu. Jelikož zde ale právě chybí 
jasnější načrtnutí koncepce, celkově vyznívá výčet fragmentárně a určitě by vydal na několik let akcí. Jak 
jsem již uvedl výše, ačkoliv jde o dobře připravený materiál, je spíše seznamem nápadů, u nichž vyvstává 
řada otázek. Bylo by třeba například znát kurátory nebo organizátory některých částí, většina podnětů je 
navíc formulována hypoteticky, takže lze usuzovat, že např. pozvání Roling Stones není domluvené, Česká 
pošta ještě vydání známky neodsouhlasila atd. V neposlední řadě není zcela přesvědčivé, že v tomto 
případě nebude více spíše méně a samotný film se pod tíhou doprovodných marketingových událostí ztratí. 

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

Distribuční společnost je již na českém trhu zavedená, je významným hybatelem domácího prostředí, 
o čemž svědčí i její historie viz příloha B5 Prezentace distribuční společnosti. V tomto směru jsou 
navržená strategie a plán plnění realistické, protože Bontonfilm je schopen svou kapacitou dostát 
celému rozsahu, lze jen zopakovat výtku o nedostatečném promyšlení celé struktury a jejím detailním 
rozpracování pro potřeby žádosti.  
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Expertní analýza 
 

Název projektu Meky 

Evidenční číslo projektu 3571/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Vladislav Škach 

Datum vyhotovení 14.4.2020 

 

Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žadatel žádá na distribuci celovečerního dokumentárního filmu Meky částku 450.000,- Kč z celkového 

plánovaného rozpočtu 938.800,- Kč 

 

PLUS: 

+kinodistribuce, DVD distribuce, VOD distribuce 

+Inspirováno knihou Honzy Vedrala: Miro Žbirka – Zblízka, majitelé knihy určitě na film zamíří. 

+Cinema Acoustic Tour Miro Žbirky je spojené s promítáním dokumentu Meky 

+ Na koncerty Mira Žbirky chodí celé rodiny takže lze předpokládat, že se tak stane i u filmu Meky. 

+Film Meky by mohl těžit i z úspěchu režisérova předchozího filmu King Skate. 

+Myslím, že film bude pro fanoušky Miro Žbirky atraktivní. 

+Televizním divákům se Žbirka připomněl poměrně vydařeným pořadem Doupě. 

+Dobře vybraná cílová skupina. 

+Graficky vydařené plakáty. 

+Velmi dobrá distribuční strategie i marketingová strategie. 

+Partnerem a koproducentem filmu je Česká televize. 

+Partnerem filmu je Frekvence 1. 

Udělení podpory Doporučuji 

Podrobná analýza žádosti o podporu 
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Vše viz výše. 

Kvalitní film s velmi promyšlenou distribuční strategií. 

Vhodně zvolená cílová skupina. 

 

Hodnocená kritéria  

 

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

Jedná se jednoznačně o projekt, který zkvalitňuje nabídku v kinech a posléze na internetu a DVD. 

Spojení daného filmu a distribuční strategie je funkční. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

Projekt posiluje žánrovou pestrost distribuční nabídky. 

 

 

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

Složení týmu je odpovídající a dostatečné k tomu, aby projekt mohl být úspěšně zrealizován. 

 

 

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

Film je přínosný pro současnou českou kinematografii. 

Kvalita filmu je dobrá a žádost o podporu je odůvodnitelná. 

Projekt naplňuje kritéria a cíle Výzvy. 

 

 

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

Přílohy žádosti jsou úplné a srozumitelné, neobsahují rozpory a protichůdné informace. 

Zpracování projektu umožňuje správně posoudit žádost. 

 

 

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

Rozpočet je transparentní a neobsahuje nepřiměřené a neodůvodněné částky. 

Žadatel zdůvodnil srozumitelně a logicky výši nákladů. 

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 propracovaná, realistická a vhodně zvolená pro daný typ projektu. 

Projekt pracuje vhodným způsobem s cílovými skupinami. 

Časový harmonogram je zvládnutelný. 

 

 

7. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 
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Jedná se o kvalitního distributora a producenta s velkou zkušeností s obdobnými projekty. 
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Expertní analýza 
 

Název projektu Meky 

Evidenční číslo projektu 3571/2020 

Název žadatele Bontonfilm a.s. 

Název dotačního okruhu 3. Distribuce kinematografického díla 

Název výzvy Distribuce filmu 

Číslo výzvy 2020-3-1-2 

 

 

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Mgr. Vladimír Hendrich, Ph.D. 
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Obecné hodnocení žádosti o podporu: 

 

Žádost je zpracována přehledně a srozumitelně. Distribuční a marketingovou strategii lze označit za 

profesionálně připravenou. Kredit žadatele tomu odpovídá. Postrádám však výrazněji invenční prvky, 

které by směřovaly ke specifickým formám sofistikovanější práce s publikem, jakou by si zasloužila 

především jednosálová kina. Přidruženými aktivitami (jakými jsou výroba merchandisingu atp.) 

žadatel cílí spíše na multiplexy, které mu však – na rozdíl od jednosálových kin – nezaručí rozložení 

distribuce do delšího časového horizontu.  

Ocenil bych také zevrubnější představení projektového týmu, protože bez toho působí celý záměr 

poněkud neprůhledně.  

Navzdory dílčím výtkám projekt nicméně doporučuji k podpoře. Její výši bych však ponechal na 

Radě Fondu, protože v této chvíli finanční plán spoléhá prakticky výhradně na státní podporu a vklad 

žadatele. Dokumentární film Meky považuji za profesionálně dobře natočený živý portrét, který sice 

nedosahuje osobitějších formálních kvalit a nenabízí tak silné tematické přesahy jako v případě 

předchozího režisérova snímku, nicméně své diváky v českých kinech si nepochybně najde.  

 

 

 

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 pohledu priorit výzvy naplňuje projekt pouze kategorii „posílení pozice českého filmu v distribuční 

nabídce“. Českým producentem je společnost Negativ. Nemám dostatečné podklady k tomu, abych 

mohl s určitostí říci, zdali se jedná o minoritní či majoritní koprodukci. Toto ponechávám 

k posouzení Radě Fondu.  

Předloženou distribuční strategii považuji za propracovanou a funkční. Žadatel má také dobrou 

představu o komunikaci s médii a veřejností. Distribuční strategie však nezahrnuje specifické 

momenty práce s publikem. Výjimku tvoří akustické koncerty pana Žbirky v rámci slavnostních 

uvedení. Distribuční strategie předesílá svou snahu o programování filmu v multiplexech. Kvitoval 

bych kladně, pokud by žadatel vedle toho předložil ještě podněty a třeba i dílčí inovativní nápady 

pro komunikaci s jednosálovými kiny, které mohou filmu (na rozdíl do multikin) zajistit rozvrstvení 

distribuce do delšího časového období.  

Samotný snímek lze charakterizovat jako solidně zpracovaný portrét, který působí poměrně živě a 

bezprostředně. Na rozdíl od předchozího filmového projektu režiséra Šimona Šafránka se zde 

nicméně autorům nepodařilo dosáhnout natolik silné synergie mezi mapováním vybraného 

fenoménu a prací s archivními materiály, díky které film King Skate diváka přesvědčivě vtáhl do 

dobové atmosféry a zaujal i určitými tematickými přesahy. Dokumentární snímek Meky sice 

nedisponuje příliš originálními formálními postupy, přesto však můžeme říci, že jde o profesionálně 

dobře odvedenou filmařskou práci, která má slušné předpoklady najít si v tuzemských kinosálech 

poměrně početné publikum. 

 

 

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

V žádosti byl podrobněji představen pouze manažer projektu MgA. Ondřej Kulhánek. Nechci jakkoli 

zpochybňovat jeho profesní zkušenosti, považoval bych však za vhodné, aby byl představen celý 

širší tým, který se na distribuci filmu bude podílet. Představy o naplnění distribuční strategie ve 

stávající formě žádosti působí z výše uvedených důvodů poněkud nekonkrétně anonymně až 

sterilně.  

 

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

Po distribuční stránce je projekt připraven kvalitně, nepřináší nicméně do zavedených zvyklostí 

osobitější a nápaditější prvky z pohledu práce s publikem atp. – tedy kromě akustických koncertů 

při slavnostních uvedeních. Snímek Meky představuje sice poměrně nekašírovaný portrét proslulé 

hudební osobnosti, avšak výrazové prostředky filmu nepovažuji ve formální ani tematické rovině za 

natolik svébytné, aby se dalo hovořit o doopravdy mimořádném přínosu pro české či evropské 

filmové prostředí. Jedná se o velmi solidně odvedenou práci, která si svůj prostor na plátnech 

našich kin nepochybně zaslouží. V případě tohoto dokumentárního snímku nelze nicméně úplně 

vážně tvrdit, že jde o typ autorského filmu, který by bez státní podpory v distribuci naprosto 

propadl. Poměrně výrazný komerční potenciál spjatý s portrétovanou osobností film velmi 

pravděpodobně vykazuje. Za určité znevýhodnění (pokud bychom hovořili o masovém diváckém 

zájmu) můžeme však – bohužel - považovat fakt, že se jedná o dokumentární žánr.  
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4. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 800 znaků) 

Žádost je zpracována přehledně a srozumitelně. Nenalezl jsem v ní žádné rozpory či protichůdné 

informace. S ohledem na poměrně výpravné materiály ad „celková prezentace projektu“ bych ocenil 

také relevantní představení režiséra, jelikož s jeho renomé se pracuje v marketingové strategii. Jak 

už jsem psal výše, žádost postrádá rovněž důsledné představení celého projektového týmu. 

Informace o koordinátorovi distribuce etc. považuji za nedostatečné.  

 

 

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

Rozpočet považuji za přehledný. Výhodou by potenciálně mohlo být, kdyby se prokázaly ještě další 

zdroje financování. V této chvíli finanční plán počítá pouze s vlastním vkladem žadatele a dotací 

z Fondu kinematografie. Finanční rozložení projektu na mne působí tak, jako kdyby byl rozkročen 

jaksi na půli cesty mezi komerčně a celoplošně propagovaným filmem a mezi přístupem, který sází 

na úspornější a vynalézavější způsoby propagace. 

 

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

Žádost obsahuje detailně zpracovanou distribuční strategii včetně marketingové komunikace. 

Žadatel předestírá cílové skupiny, které rozlišuje na primární a sekundární. Odhad divácké 

návštěvnosti považuji za realistický. Významnou úlohu v komunikaci s médii sehrává uvedení filmu 

na MFF Karlovy Vary. S ohledem na specifika dokumentárního filmu počítá distributor s delší a 

pozvolnou distribuční exploatací. Jednotlivé propagační výstupy odpovídají standardům běžného 

distribučního nasazení. Žadatel představuje grafickou podobu propagační kampaně. Počítá 

s komunikací prostřednictvím sociálních sítí a oslovením mladšího publika. Za svou primární 

cílovou skupinu považuje diváky do 35 let. Nejsem si ale jistý tím, jestli potenciálně větší zájem 

nelze očekávat spíše od starší generace, jejíž život byl s tvorbou Miroslava „Mekyho“ Žbirky 

(narozeného v roce 1952) podstatně výrazněji spojený. Za ocenění stojí, že žádost obsahuje 

jednoduchou SWOT analýzu, která zvažuje distribuční „příležitosti“ i případná „ohrožení“ pro 

českou distribuci (ačkoliv žije v Praze, „Miro“ či „Meky“ Žbirka je přece jenom více oblíbený na 

Slovensku).  

 

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

Kredit žadatele považuji za dostatečný. Jedná se o distribuční společnost, která se v oboru 

pohybuje dlouhodobě. Disponuje všemi předpoklady pro profesionální realizaci projektu.  
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