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2021-3-1-2 Distribuce filmu 

Výzva na podporu distribuce je koncipována jako průběžná, což má za cíl umožnit distributorům, aby požádali o 

podporu v ideálním termínu před premiérou tak, aby i rozhodnutí Rady předcházelo uvedení filmu do kina. Po 

předchozí mimořádné výzvě na distribuci je již tato výzva vyhlášena ve standardním režim. S ohledem na stále 

komplikovanou situaci v důsledku opatření proti COVID-19 však Rada nezavedla požadavek podávat žádost o 

podporu 90 dní před začátkem distribuce.  

V rámci snahy o větší předvídatelnost je součástí výzvy tabulka předpokládané výše podpory, která stanovuje 

maximum pro zahraniční filmy ve výši 150 000 Kč (250 000 Kč v případě dabovaných filmu pro děti) a tři úrovně 

podpory pro české filmy dle velikosti distribuce. 

Rada obecně vnímá tuto výzvu primárně jako podporu distribuce českých filmů do kin, kdy hodnotí jak předložený 

film, tak hlavně práci s ním a optimálně zvolenou a nápaditou distribuční strategii. U zahraničních filmů preferuje 

snímky, jejichž distribuční potenciál, ať už vzhledem k tématu, žánru nebo formě, je výrazně nižší, a distributor by 

ho tak bez podpory pravděpodobně nezařadil do své standardní nabídky. U těchto titulů Rada velmi pečlivě 

hodnotí distribuční strategii, neboť právě u těchto filmů je strategie uvedení pro úspěch v kinech naprosto 

zásadní.  

Rada obecně nepovažuje za distribuční strategii pouhé umožnění kinům film nasadit na základě umístění v plánu 

premiér Unie filmových distributorů a zpřístupnění základních údajů a základních propagačních materiálů (plakát). 

U zahraničních titulů Rada také hodnotí, zda je snímek obohacením distribuční nabídky, a zda by se bez 

předpokládané podpory do distribuce dostal a s jakým diváckým ohlasem. 

 
4601/2021  

Aerofilms s.r.o.  

Distribuce filmu Smolný pich aneb Pitomý porno 

Rumunský režisér Radu Jude je mezinárodně uznávaným autorem, známým i českému divákovi. Jeho poslední 

film Smolný pich, aneb Pitomý porno vyhrál Zlatého medvěda na Berlinale 2021 a jeho českým koproducentem je 

Endorfilm. Film se kvůli svému explicitnímu úvodu může divákům jevit jako kontroverzní, jde však o účelovou 

provokaci, který zároveň nastoluje kritiku naší současnosti. Film satirizuje pokrytectví, odhaluje dopad médií na 

naše životy. Rada shodně konstatovala, že jde o důležitý film pro náročného diváka s aktuálním a palčivým 

poselstvím. Distributor Aerofilms si pro film vytvořil moderní a specifickou strategii, která spočívá v budování si 

cílové skupiny prostřednictvím VOD a časově omezené předpremiéry v malých kinech před samotnou premiérou 

filmu na festivalu a jeho následným uvedením v klasické kinodistribuci. Ve své strategii pokládá za důležité 

vyhnout se prvoplánovému využití nahoty a sexu ve filmu, ale zároveň se mu úplně nevyhýbat. Rada se shodla na 

podpoře v plné výšce, stejně jako dva experti.  

4608/2021  

BONTONFILM, a.s.  

Okupace 

Debutový film režiséra Michala Nohejla Okupace, který je zasazen do období tvrdé normalizace, rozvíjí v 

komorním prostředí "ideologicky" motivované drama mezi členy divadelního spolku a ruským velitelem, který 

náhodou zavítá do divadla po skončení hry a rozpoutá kolotoč bizarních situací ústících v ohrožení života mnoha z 

nich, čímž se rozehraje dobře vystavěné komorní drama o české národní povaze.  Film je vizuálně výrazně 

stylizovaný s častými "stop scénami", které mají za úkol zvlášť představit jednotlivé postavy. Distributor si 

uvědomuje, že exploatace filmu v současné situaci nebude jednoduchá a podřizuje tomu svou strategii. Uvedení 

soustředí především na letní měsíce a na letní kina, kde by mohla být poptávka po uměleckých filmech s 

humorným podtónem. Riziko úspěchu může spočívat v méně známých jménech tvůrců či hereckých představitelů, 

ale toto riziko se dá mírně eliminovat dobrým vizuálem propagačních materiálů, které budou vycházet z formální 

stránky filmu. Film byl Fondem podpořen již ve výzvě na výrobu. Rada se rozhodla snímek vzhledem ke své 

odvážné snaze o originální koncept a zpracování důležitého tématu podpořit v plné výši. Svým rozhodnutím byla 

Rada v souladu s oběma komplexními analýzami. Požadovaná částka překračovala limit Předpokládané výše 

podpory uvedené pro tento typ distribuce ve výzvě, Rada se však rozhodla pro mimořádnou kvalitu filmu tuto 

částku ve výjimečném případě překročit.    
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4599/2021  

Artcam Films s.r.o.  

Aalto: Architektura emocí 

Artcam Films obohatil svoji distribuci o filmový dokument režiséra Virpi Suutari o finském architektovi a legendě 

moderní architektury 20. století – Alvaru Aaltovi. Jde o portrét zachycující Alvara Aalto jako osobitou a 

charismatickou osobnost, jejíž architektonické dílo zůstává na několika kontinentech. Jako mezinárodně uznávaný 

architekt inspiruje kreativce po celém světě, v Česku je však s výjimkou odborné komunity víceméně neznámý. 

Záměrem distributora je kultivovat domácího diváka, i když jde o velmi specifický film s nevelkou komerční 

perspektivou. V rámci distribuční strategie se nejedná pouze o klasickou distribuci v kinech, ale distribuci i 

v prostorách galerií, kde budou projekce spojené s přednáškami a debatami. Inovativnost distribuce spočívá v její 

trojfázovosti a načasování: site-specific předpremiéra v galerii, po ní následuje slavnostní premiéra v Praze a 

premium VOD, až v konečné fázi bude film uvedený v kinodistribuci. Rada se rozhodla distribuci podpořit v plné 

výši, je tím v rozporu s jednou expertní analýzou a v souladu s druhou.  

4602/2021  

CINEPOINT s.r.o.  

Jan Jedlička: Stopy krajiny 

Dokumentární film Petra Záruby o Janu Jedličkovi, českém výtvarníkovi, fotografovi a experimentálním filmaři, 

který žije ve Švýcarsku a tvoří v Toskánsku je výjimečným portrétem toto tvůrce a svým formálním přístupem 

dosahuje takřka meditativní polohu. Divák má možnost seznámit se s jeho neobyčejným tvořivým procesem 

v souladu s krajinou, která ho obklopuje a obohacuje. Významný podíl na celkové atmosféře má i kamera 

Miroslava Janka. Producentská společnost a distributor Cinepoint má zkušenosti s výrobou kreativních dokumentů 

a volí distribuční strategii, která odpovídá menšímu autorskému filmu. Plánovaná je ve 20 jednosálových kinech 

s diskusemi, případně přidanými metodickými lištami a zahájení distribuce bude provázet retrospektivní výstava 

děl Jana Jedličky v Galerii hlavního města Prahy. Rada se shodla na podpoře distribuce dokumentu v plné výši 

v souladu s doporučením obou expertů.  

4603/2021  

Alter Vision s.r.o.  

Kluk z války 

Dokument Igora Kosenka a Cypriena Clément-Delmase sleduje přípravy osmnáctiletého ukrajinského mladíka na 

vstup do armády a na boj proti separatistům. Film dostal Cenu studentské poroty za nejlepší film na jihlavském 

festivalu a také Zvláštní uznání poroty. Empatický, narativně minimalistický a vizuálně kultivovaný film, jakým je 

Kluk z války, si uměřenou, dobře připravenou a promyšlenou distribuci zaslouží. Distribuční cíle jsou poměrně 

opatrné a přiměřené, marketingová strategie filmu sice popisuje snímek a jeho cílové skupiny, ale je místy 

poměrně rozmáchlá. Rozpočet je uměřený, postavený zejména na online komunikaci, některé položky jsou mírně 

nadsazené. Marketingová strategie je adekvátní i když poměrně obecná. Rada Státního fondu kinematografie se i 

přes výtky rozhodla projekt podpořit v plné požadované výši vzhledem k tomu, že se jedná o film, který přispívá 

k pestrosti české distribuční nabídky jak s ohledem na svou tematiku, tak s ohledem na své festivalové úspěchy. 

Svým rozhodnutím byla Rada v souladu s komplexní analýzou obou expertů.    

4609/2021  

Aerofilms s.r.o.  

Distribuce pásma FAMU v kině 02 

Druhé pásmo z nového distribučního cyklu FAMU v kině představí sedm krátkým animovaných a hraných 

studentských filmů, které na FAMU v posledních letech vznikly. Dramaturgie pásma je postavena tak, aby mimo 

jiné akcentovala filmy o dětech a dospívajících, a pásmo divácky míří i na diváky ve věku 12-16 let. Rada pozitivně 

hodnotí projekt samotný a kvalitu výběru. Skeptičtěji se dívá na samotnou distribuční strategii projektu, která podle 

Rady působí méně inovativně, než by se bylo pro tento typ obsahu vhodné. Zacílení na věkovou specifickou 

věkovou skupiny 12+ není objasněno. S ohledem na výši rozpočtu a připomínky k distribuční strategii Rada projekt 

podpořila mírně sníženou částkou. Rozhodnutí o podpoře je v souladu s oběma expertními posudky. 
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4607/2021  

BONTONFILM, a.s.  

Cesta domů 

Cesta domů uzavírá trilogii filmů režiséra Tomáše Vorla, věnovanou odchodu z města a životu na venkově, který 

popisuje i v předešlých snímcích Cesta z města (2000) a Cesta do lesa (2012). Divák se v Cestě domů setká opět 

s postavami ztvárněnými populárními herci Tomášem Hanákem, Evou Holubovou, Bolkem Polívkou nebo Milanem 

Šteindlerem. Žánrově podoba celé trilogie přechází postupně od humoru k vážnějším a lyričtějším tónům, a v 

Cestě domů tato poloha už dominuje. Stává se téměř poetickou oslavou přírody a lidí, kteří uprostřed ní žijí své 

životy. Zároveň se dotýká mnoha aktuálních témat, výraznou roli hraje ekologie. Tomáš Vorel je v kontextu domácí 

kinematografie výjimečný tvůrce a jeho filmy mají své věrné fanoušky. Celá trilogie je v domácí tvorbě poměrně 

osobitý počin a zaslouží si v ní své místo. Žadatel Bontonfilm je jedním z nejvýznamnějších českých distributorů, 

který úspěšně uvedl do našich kin i řadu domácích titulů. Obsáhlý a propracovaný materiál jasně definuje 

představy o celkové realizaci. To se týká jak cílových diváckých skupin, tak distribuční a marketingové strategie. 

Ve své strategii sice žadatel uvádí i potenciální komerční partnery, nicméně financování je založeno pouze na 2 

zdrojích: podpoře SFK a vlastním vkladu žadatele. Rozpočet je transparentní, obsahuje standardní položky, i když 

jeho výše vzhledem k plánovaným výnosům z celkové distribuce je diskutabilní. Z tohoto důvodu se Rada SFK 

rozhodla projekt podpořit, avšak částkou adekvátní standardní podpoře snímků daného diváckého potenciálu v 

distribuci. Rada je svým rozhodnutím v souladu s oběma experty.  

4606/2021  

BONTONFILM, a.s.  

Zákon lásky 

Celovečerní český film režisérky Barbory Chalupové získal podporu Státního fondu kinematografie již na výrobu. 

Časosběrný dokument mapuje na jedné straně skupinu aktivistů za práva LGBT komunity usilující o uzákonění 

manželství pro stejnopohlavní páry a na druhé straně veřejnou debatu ilustruje negativními postoji politiků či 

příslušníků církve. Rada diskutovala o tom, zda film splnil očekávání, protože téma je představeno poměrně 

jednorozměrně a předpokládatelným způsobem. Nakonec se rozhodla film distribuci podpořit, a to v souladu 

s jedním a v rozporu s druhým posudkem. Částka podpory byla však snížena na úroveň stanovenou ve výzvě pro 

kinematografická díla s očekávanou návštěvností do 30 tisíc diváků, což odpovídá proklamovanému očekávání 

distributora. Rada je svým rozhodnutím v souladu s jedním a v nesouladu s druhým expertem.  


