
2017-3-7-34 Distribuce zahraničních filmů 

Do výzvy 2017-3-7-34 na podporu distribuce zahraničních filmů s celkovou alokací 1 milion korun se 

přihlásilo celkem sedm projektů s celkovým finančním požadavkem 1,003,752. Rada tedy mohla 

teoreticky podpořit všechny projekty, ovšem po pečlivém prozkoumání nejen kvality daných snímků, ale 

především jejich distribučních strategií, finančních plánů a rozpočtů se rozhodla podpořit jen čtyři z nich. 

2283/2017        

Artcam Films s.r.o.       

Plážoví povaleči 

Film režisérky Elizy Hittmanové je dramatem o hranicích mladého muže, který se prostě jen snaží 

zapadnout, ale příliš mu to nevychází. Film oceněný na festivalu v Sundance měl českou premiéru na 

festivalu Mezipatra, kde získal jednu z hlavních cen. Rada pozitivně hodnotila jak nastavení samotné 

kampaně, tak funkční rozpočet a finanční plán, který zahrnoval i další příjmy z licencí. Rada je v souladu s 

oběma experty a rozhodla se projekt podpořit plnou částkou. 

2326/2017        

Aerofilms s.r.o. 

Distribuce filmu Foxtrot 

Snímek Samuela Maoze, odrážející neobyčejně originálním způsobem společenskou a politickou situaci v 

současném Izraeli, uvádí do kin společnost Aerofilms. Žadatel předložil realistickou strategii, která 

spojuje uvedení filmu s festivaly Febiofest a Dny evropského filmu. Finanční plán ovšem neobsahuje 

předpoklady příjmů z dalších způsobů distribuce, ač dle smlouvy žadatel získává exklusivní sublicenci pro 

TV, VOD a další šíření. Rada je sice přesvědčena, že snímek bude výrazným obohacením nabídky českých 

kin a v souladu s oběma experty se ho rozhodla podpořit, ovšem s ohledem na uvedený nedostatek v 

ekonomice projektu sníženou částkou.  

2297/2017        

Pilot Film, s.r.o.             

Cukrář 

Izraelský film Ofira Raula Graizera zahájil svou cestu kiny v prosinci 2017, předtím byl s úspěchem 

uveden v Karlových Varech a na Festivalu izraelských filmů. Jeho distribuce se ujala společnost Pilot Film, 

která většinu propagačních akcí soustředila na vlastní kino. Přestože Rada pokládá distributorem 

deklarovanou návštěvnost za příliš optimistickou, film se dále hraje v kinech a od podzimu bude možné 

ho zhlédnout i prostřednictvím VOD. Rada se ho proto v souladu s oběma experty rozhodla podpořit. 

  



2330/2017        

Film Europe s.r.o.         

Distribuce filmu Bratři Lumiérové v ČR 

Ojedinělý projekt Thierryho Frémauxe, představující více než 100 filmů bratří Lumiérů v restaurované 

podobě a se zasvěceným komentářem ředitele MFF v Cannes a Institutu Lumiére, uvede do kin 

společnost Film Europe. Takto výlučný distribuční titul může svůj mimořádný potenciál ovšem zúročit 

pouze pomocí pečlivě připravené a zacílené distribuční strategie, což žadatel ne zcela reflektuje a Rada 

se proto rozhodla snímek podpořit ve snížené výši. V tom je ve shodě s oběma experty. 


