
1 Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

2 název projektu Spioni de Ocazie

3 název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla
(Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu)

4 číslo výzvy 2017-2-4-15

5 charakteristika 
projektu

6 (stručný popis 
projektu)

Málo známý příbeh z období druhé světové války vypráví příbeh o skupině 
obyčejných mladých lidí, kteří sa přes noc stali tajnými agenti a byli vysláni britskou 
zpravodajskou službou na nebezpečnou misi za nepřátelské linie v Německem 
okupované východní Evropě. Museli najít únikovou cestu pro vojenské vězně 
Spojenců a organizovat odporové hnutí, což byla takřka sebevražedná mise, jelikož 
byli tito agenti mladí Židé z Palestiny, vysláni zpět do zemích svého původu, kde 
jejich bratři čelili "konečnému řešení".

7 celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie.
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

9 757 691 Kč

8 výše požadované podpory kinematografie v Kč 976 394 Kč 

9 výše finančního zajištění projektu v % k datu 
podání žádosti o podporu kinematografie

46,00%

10 žadatel o podporu kinematografie – právnická 
osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

školfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 03633624

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

NE x

11 adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Jaselská 599/30

obec, PSČ, stát 160 00 Praha 6 – Bubeneč, Česká 
republika

identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

pust5e2

číslo bankovního účtu 210837951
12 adresa pro doručování (pokud se liší od 

adresy sídla), na kterou žadatel o podporu 
kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  
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13 žadatel o podporu 
kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele 
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

14 místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
15 adresa místa podnikání, je-li 

žadatel o podporu 
kinematografie podnikatelem

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
16 adresa pro doručování (pokud 

se liší od místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a pokud 
nemá zřízenu datovou 
schránku), na kterou žadatel o 
podporu kinematografie 
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát



17 další údaje o 
projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) září 2017 – říjen 2017

realizace (od-do) listopad 2017 – březen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 15.11.18

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO x N
E

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Rumunsko, Slovenská republika

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a)neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce

podpory kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí
insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního

předpisu,
b)není v likvidaci,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

d)nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy
České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo
trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo

rozložení jeho úhrady na splátky,
e)nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobytu.
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která:

a)je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro
majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus

nebo účastenství na takové trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl
odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním

orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu příjemce podpory
kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,

tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li
příjemcem podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory

kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání nebo trvalého pobytu,

f) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec. 

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Martin Šmok jednatel, školfilm s.r.o. 29.06.17

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu THE HUMORIST / HUMORISTA 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

SSSR, rok 1984. Boris Arkadiev, nejslavnější a nejoblíbenější sólový komik v 
zemi, postupně ztrácí “zdravý rozum”.  
Věčný boj mezi umělcem a státem (mocí) se tentokrát povede na nečekané linii 
urážlivých komických rutin a vtipů. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

34.471.651 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

66% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 SIRENA FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby    61461075 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  RAŠÍNOVO	  NÁBŘEŽÍ	  6/42 

obec, PSČ, stát  PRAHA	  2,	  128	  00,	  ČESKÁ	  REPUBLIKA 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

grbsgwm 

číslo bankovního účtu 1101480116/0100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Development  10/2015 – 04/2017 
Preprodukce    05/2017 – 07/2017 

realizace (od-do) Natáčení          08/2017 – 09/2017 
Postprodukce    10/2017 – 12/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  01/12/2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Rusko – METRA FILM – Artem Vasiliev 
Lotyšsko – TASSE FILM – Aija Berzina 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo podpisu podpis 

Philippe Benkemoun   
aka Artemio Benki 
 
 
 

Jednatel 22.06.2017, Praha  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu STAY STILL / Být v klidu 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Vtipná, inteligentní dívka jménem Julie se rozhodne, že v životě 
nechce dělat vůbec nic. 
Zahájí tak bizardní vzpouru, která zpochybní a rozloží všechno 
a všechny kolem ní. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

46.121.378 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

77% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 SIRENA FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby    61461075 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  RAŠÍNOVO	  NÁBŘEŽÍ	  6/42 

obec, PSČ, stát  PRAHA	  2,	  128	  00,	  ČESKÁ	  REPUBLIKA 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

grbsgwm 

číslo bankovního účtu 1101480116/0100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Development: 01/2015 – 10/2017 
Preprodukce: 10/2017 – 01/2018 

realizace (od-do) Produkce: 22/01/2018 – 10/03/2018 
Postprodukce: 03/2018 – 06/2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  1.12.2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Německo – CALA FILM, LOOKS FILM – Martina Haubrich 
Itálie – PMI  - Andrea Stuckovitz 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo podpisu podpis 

Philippe Benkemoun   
aka Artemio Benki 
 
 
 

jednatel 22.06.2017, Praha  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Strana 1 
 
 

Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu VIGILIE 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 
 

číslo výzvy 2017-2-4-15  
 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Vigilie má být snímkem hravým, krásným, a přesto silně smutným. „cinema-verité-
fiction“, na hranici fikce a dokumentu, autentickým a magickým, tak jako autorův 
předchozí a festivalově velmi úspěšný snímek Karpotrotter. Příběh bratra, přátel a 
sousedů truchlících za právě zesnulým kdesi v zapadlém koutu střední Evropy, jež 
působí jako ozvěna z dávno zapomenuté minulosti; která je ale ve skutečnosti stále 
ještě naší současností. Má být filmem o smrti i o životě, pro ty, jež v kině rádi sní, 
nebo se brouzdají ve vlastních myšlenkách. Projekt je zamýšlen jako 
„středoevropská koprodukce“ mezi Slovinskem-Chorvatskem a Českou republikou 
s eventuální účastí Maďarska. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

19.714.675,- CZK  
(743.950 EUR při kurzu 26,5 Kč / 1 Eur) 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.325.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

71,77% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 i/o post s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27257142 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Dienzenhoferovy sady 1102/1 

obec, PSČ, stát Praha 5, 150 00 
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identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

7tfcsrj 

číslo bankovního účtu 248098515/0300 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) srpen 2017 až říjen 2017 

realizace (od-do) listopad 2017 až červenec 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

31/12/2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovinsko, Chorvatsko (možná i Maďarsko) 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení podepisující 
osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Jordi Niubó 
 
 

jednatel 26.6.2017  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 



 
 

Strana 1 
 
 

Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Bez ladu a skladu od socialismu ke kapitalismu 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Třicetiletá historie zásadní trenčínské alternatívní skupiny Bez ladu a skladu.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

4.570.940 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
51,09 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

endorfilm s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

číslo bankovního účtu 51-993680257/0100 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. 6. 2016 - 31. 10. 2017 
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realizace (od-do) 1. 11. 2017 - 31. 10. 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 10. 2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 

Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a místo podpisu podpis 
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podepisující osoby k žadateli  

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
29. 6. 2017, Praha 

 
 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Horečka 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Jenna, Te, Grizelda a Ana uvízli v síti globálního obchodu s lidmi. Jsou obětmi 

sexuálního vykořisťování, fyzického týrání, věznění, izolace a hluboké dehumanizace. 

Z Kanady, Thajska, Jižní Afriky a České Republiky vyprávějí o svých ztracených 
životech a ukradené lidské důstojnosti na pozadí zakořeněných mýtů a smýšlení jejich 

různých kultur. Jejich upřímné výpovědi a tradice, kterými se řídí, odhalí sílu lidského 

ducha a schopnost zlomených duší hledat uzdravení. Horečka představuje čtyři 

přeživší jako moderní vypravěče, jejichž cesta k uzdravení a usmíření si žádá 

publikum, nás, abychom jim byli svědky. 
 
Dokumentární film Heleny Simon, režisérky oceňovaného filmu Odnikud nikam  
(No Lullaby). 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

16.774.011 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.400.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
87,12 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

endorfilm s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 
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obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

číslo bankovního účtu 51-993680257/0100 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. 6. 2016 - 31. 10. 2017 

realizace (od-do) 1. 11. 2017 - 31. 12. 2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 12. 2020 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Německo, Kanada 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 

Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
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b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo podpisu podpis 

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
29. 6. 2017, Praha 

 
 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Zmatení blízcí

název dotačního 
okruhu

výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Litevsko-český autorský debut. V post-sovětském Vilniusu, moderním městě stále se 
vyrovnávajícím se svou minulostí, se rozehrávají tři paralelní příběhy lidí, kteří se 
navzdory strachu ze ztráty stability rozhodnou čelit svým předsudkům.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

14.885.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2.700.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie

69 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

 Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 24141534

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

 Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát  Praha, 101 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

t6d4pye

číslo bankovního účtu 6469612001/5500

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  
požaduje doručovat
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 

požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) duben – květen 2018 

realizace (od-do) červen – prosinec 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

31/12/2020 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Litva 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Nech je svetlo 

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce hraného filmu 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Hraný  koprodukční film - drama ze současnosti - předního slovenského režiséra 

Marko Škopa 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

26,500.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3,000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
53% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  64577201 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Ostrovní  126/30 

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

7946ntc 

číslo bankovního účtu 700890673 / 5500 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01 / 2017 – 12 / 2017 

realizace (od-do) 01 / 2018 – 11 / 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)   15.12. 2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO x NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Francie, Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Petr Oukropec 

 

 
jednatel 

 
28. 6. 2017 Praha 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Jan Žižka 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Film Jan Žižka je epické historické drama o reálném Janu Žižkovi z Trocnova. 
Osobnost Jana Žižky v českých dějinách byla vždy zobrazována aktuálním politickým 
režimem dle potřeby (např. pro komunisty byl režisérem Vávrou zobrazen spolu s 
celým husitským hnutím, jako bojovník za sociální rovnost, v Jiráskově trilogii „Proti 
všem“ pak jako obrozenec za českou národní identitu vymezující se vůči Rakousko - 
Uherské nadvládě). 
Náš film se jej díky spolupráci s historikem Čechurou snaží ukázat spíše v jeho lidské 
rovině a nezatahovat do filmu příliš ideologie. Žižku ukazujeme jako válečníka s 
osobním životem a s důrazem na to, že je jedním ze sedmi neporažených vojevůdců 
historie lidstva.  
Příběh nesleduje jeho slavné bitvy ze sklonku života, ale snaží se zodpovědět 
otázku, jak se z nájemného žoldáka a lapky stal ochránce lidu respektovaný 
vojevůdce a nesmiřitelný bojovník za náboženské principy, jehož činy si lidé 
připomínají i téměř 600 let po jeho smrti. 
Film by měl být svou výpravou a celkovým zpracováním konkurenceschopným 
evropským historickým velkofilmům se záměrem docílit zájmu diváků i v zahraničí. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

271 730 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 8 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

91,98 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 WOG FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  03633870 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Ostrovní 126/30 

obec, PSČ, stát  Praha 1 - Nové Město, 110 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

gh4a972 

číslo bankovního účtu 272367666 / 0300 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 
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adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01/03/2017 - 28/04/2018 

realizace (od-do) 01/05/2018 - 1/8/2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

01/12/2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

USA 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 
  



Zadatel o podporu kinematografie soueasne prohlaSuje, Ze v souladu s ustanovenim S 39 odst. I zakona o
audiovizi je osoba, ktere:

a) je bezuhonn6; za bezuhonneho se nepovazuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen pro majetkovou nebo
hospodaFskou trestnou einnost, veetne pfipad0, kdy jde o pllpravu, pokus nebo Ueastenstvi na takov6
trestne dinnosti, pokud se na ndho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o pravnickou osobu, musi tento
pfedpoklad splrtovat jak tato pr6vnicke osoba, tak jeji statutarni orgAn nebo kazdy dlen statutarnlho
0rganu, a je-li statuternim organem piijemce podpory kinematografie ei elenem statuterniho orgenu
pfijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musi tento pfedpoklad spliiovat jak tato prAvnicke
osoba, tak jeji statutarni o196n nebo kazdt dlen statut6rniho organu t6to prevnicke osoby; je-li plljemcem
podpory kinematografie zahranidni pravnicke osoba prostiednictvim sv6 organizaeni slozky, musl
pfedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenych osob rovneZ vedouci teto organizaeni slozky;
tento piedpoklad musi plijemce podpory kinematografie spliovat jak ve vztahu k uzemi eesk6 republiky,
tak k zemi sveho sidla, mlsta podnik6ni nebo trvaleho pobytu,

b) nem6 nesplnen6 splatne zavazky vtai Fondu.

Osoba, ktera tuto zadost o podporu kinematografie podepisuje, prohlaSuje, :e bud je Zadatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako statutarnl org6n nebo elen statuternlho organu opravnena jednat jmenem Zadatele-prevnicke osoby
nebo je oprevngna jednat za Zadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocnenec.

Udaje o podepisujici osobe a podpis:

(tabulku zkopirovat vlcekret v piipade, Ze je vlce osob jednajicich jmenem Zadatele o podporu ki
nebo za Zadatele o podporu kinematografie)
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního  fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
název projektu Probuzení 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla  
 

číslo výzvy 2017-2-4-15  
 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Očekávaný debut mladého talentovaného chorvatského režiséra Jureho Pavloviće, 
který vyhrál se svým posledním krátkým filmem Picnic Evropskou filmovou cenu za 
nejlepší krátký film. 
 
Příběh filmu vypráví o v Německu žijící Chorvatce Jasně vracející se do malého 
chorvatského města navštívit svou starou matku Anku, která má rakovinu a je 
upoutaná na lůžko. Jasnin původní plán byl zůstat u matky pouze pár dní, uklidit 
její dům a podepsat úřední dokumenty umožňující její nucenou hospitalizaci. Její 
odhodlání ovšem začne oslabovat tváří v tvář matčině energii, se kterou rozhoduje 
o těch nejmenších detailech týkajících se domácích prací. Strávit poslední dny ve 
zchátralé nemocnici, daleko od domova, se Ance jeví jako noční můra. Neschopna 
upřít své matce jedinou věc, která jí drží nad vodou, Jasna se ocitá v úzkých a cítí 
vnitřní napětí. Nově nalezený smysl postarat se o svou matku nakonec prodlouží 
její pobyt ve vsi na dobu neurčitou. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

18 553 351 Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 646 700 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

71,05 % 

 
žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Analog Vision s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 01753703 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Kaprova 42/14 

obec, PSČ, stát  Praha 1 – Staré Město, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

cnh6xat 

číslo bankovního účtu 2111206 / 5500 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 
žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 
ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01 – 08 / 2017 

realizace (od-do) 28/08/2017 – 14/10/2017 + 02/11/2017 – 16/11/2017 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

31/08/2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X N
E 

 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Německo 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Bc. Michal Kráčmer 
 

 
jednatel 

 
29. 6. 2017, Praha 

 

 
Bc. Veronika Kührová 
 

 
jednatelka 

 
29. 6. 2017, Praha 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 











Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Dlouhý den 

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-7-20

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Autorský dokumentární film. Časosběrná filmová esej sledující 
život hluchých dětí v romské osadě. Minoritní koprodukce ČR – 
SR. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

3,865,000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1,000,000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie

74

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

 školfilm s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  03633624 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO

NE X

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

 Jaselská 599/30 

obec, PSČ, stát 160 00 Praha 6 - Bubeneč 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

pust5e2

číslo bankovního účtu 2110837951/2700 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát
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Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 05.2014 - 1. 12. 2015 

realizace (od-do) říjen 2014 - květen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

30.05.2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

partizanfilm s.r.o. (Slovensko)
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Martin Šmok 
jednatel, školfilm s.r.o. Praha, 29. 6. 2017
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Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č,. 49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně někteých
zákonů (zákon o audiovĺzi), ve znění zákona č' 13912016 Sb. a podle zněnĺ Statutu Státního fondu kĺnematografie
před nabytím účĺnnosti změny Statutu Státního fondu kĺnematografie ze dne 3.5.2017

evidenčn ĺ číslo projektu (vypĺ ň uje Státn í fond ki nematografie)

název projektu BACKSTAGE

název dotačnĺho okruhu 2.Výroba českého kinematografického díla

číslo v'ýzvy 2017-2-4-15

charakteristika projektu Příběh o skupině mladých tanečníků z malého města, jejichŽ vzájemné vztahy
(stručný popis projektu) jsou vystaveny tvrdé zkoušce, kdyŽ se dostanou do vysněné televĺznĺ talentové

soutěŽe.

celkov'ý rozpočet nákladů na realizaci projektu 40 060 000,- Kč

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový.Ł
záměr, zpracovaný v Zádostio podporu kinematografie
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve
smyslu celého řetězce (vývoj' výroba, distribuce a
propagace).

v'ýše poŽadované podpory kinematografie v Kč 1.800.000'_ Kč

77%výše finančního zajištění projektu v % k datu podánĺ
Žádosti o podporu kinematografie

Žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodnĺfirma Žadatele BoNToNFlLM a.s
o podporu kinematografie

lČo - identifikačníčíslo osoby 26737493

żadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
kříŽkem)

ANO

NE

x

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orĺentační Na Poříčí 1047126

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 oo, Česká republika

identifikátor datové schránky, khdnqgv
má-li ji Žadatel o podporu kinematografie zřizenu

číslo bankovního účtu 107-8369640207lo1oo
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou Žadatelo podporu kinematografie
poŽaduje doručovat

uĺice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

Žadatel o podporu kinematografie - fyzická osoba

jméno a příjmení Žadatele
o podporu kinematografie

Žadatel o podporu kinematografie je
podnikatelem (označte kříŽkem)

ANO

NE

v případě ANo uvedte lČo

v případě NE uvedte datum narození

Žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DPH (označte kříŽkem

ANO

NE

číslo bankovnĺho účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji Žadatel o -

podporu ki nematog rafie zřízenu

adresa místa podnikání, je_li Žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji żadatel o -

pod poru ki nematog rafie zřízenu

adresa pro doručování (pokud se lišĺ od místa trvalého pobytu nebo mĺsta podnikání a pokud nemá
zŕizenu datovou schránku), na kterou Žadatelo podporu kinematografie poŽaduje doručovat

ulĺce a číslo
popisné/orientačnĺ

obec, PSČ, stát
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dalšĺ údaje o projektu

haľnonogram projektu

příprava (od_do) 2014 - 01.04.2017

realizace(od-do) 01.10.20'16 - 01.08.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 01to4t2o18

Projekt je / bude realĺzován se zahraniční účastí (označte kříŽkem)

v přĺpadě, Že ANo, uved'te konkrétní Slovensko
státy

ANO x NE

Podpisem této Žádosti Žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazenĺm údajů o sobě a této Žádosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státnífond kinematografie
podle$30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétoŽádostiopodporukínematografieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu podle $ 38 zákona o audĺovizi. Podpisem této Žádosti Žadatel o podporu kinematografie stvzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této Žádostĺ o podporu kinematografie a ve všech jejĺch přílohách a je si
vědom následků přĺpadné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této Žádosti Žadatel o podporu kinematografie ve smyslu $ 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, Že:

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebyĺo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, Že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkuzu proto,

Že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojĺstném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České

republice, tak ve státě sídla, místa podnikánínebo trvalého pobýu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanění správy České republiky a orgánů Celnísprávy České

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobý s tl'ýjimkou

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho Úhrady nebo rozloŽení jeho Úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociálnĺ zabezpečení a příspěvku na státnĺ politiku

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu'
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Żadatel o podporu kinematografie současně prohlaŠuje, Že v souladu s ustanovením $ 39 odst. 1 zákona o
audiovizi je osoba, která:

a) je bezúhonn á; za bezÚhonného se nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledĺ, jako by nebyl odsouzen; 1de-ll o právnĺckou osobu, musĺ tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního
orgánu, a je_li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie čĺ členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je_li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostředníctvím své organizační sloŽky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucí této organizační sloŽky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České repubĺĺky,
tak k zemi svého sídla, mĺsta podnikání nebo trvalého pobytu'

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu'

osoba, která tuto Žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, Že buď je Žadatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem Žadatele-právnické osoby
nebo je oprávněna jednat za żadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.

Úoaje o podepĺsující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisujĺcí osoby

vztah podepisující osoby
k Žadatelĺ o podporu
kinematografie

datum a místo
podpĺsu

podpis

Martin Paĺán 
člen představenstva 28'6' 2017 ' Praha /, ///ĺ/(&}\

ľ
Petr Kantner člen představenstva 28.6.2017, Praha lk r
(tabulku zkopírovat vĺcekrát v případě, Že je vĺce osob jednajících jménem Žadatele o podporú kinematog
nebo za Žadateĺe o podporu kinematografie)

rafie
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Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Divoké bytosti

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-4-15

charakteristika 
projektu
(stručný popis 
projektu)

Krátkometrážny animovaný film „Divoké bytosti“ je nechronologickou mozaikou 
situácií, predstavujúcich kritiku modernej spoločnosti. Zvieratá v nej reprezentujú 
dnešnú spoločnosť, ktorá rezignovala z ľudskej podstaty, a preto sú v tomto prípade 
ľudia zachytávaní výlučne v situáciách, ktoré ich nemodelujú ako osobnosti alebo 
individuality, ale ako „divoké bytosti“, ktoré svojou prítomnosťou ozvláštňujú 
štylizovanú faunu a odkazujú na stratu ideálov, vedúcej k výmene rolí medzi nimi a 
zvieratami. Ľudia prepustili miesto v hierarchii pánov tvorstva, kedy sami rezignovali
na medzistupeň vo svojom vývoji.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

1 069 909,41 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 440 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti o podporu kinematografie

33%

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

 MAUR film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  27075508

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Konviktská 1055/7

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1 ČR

identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

K7kq8ih

číslo bankovního účtu 2900431251/2010
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Kolínská 729

obec, PSČ, stát  288 02 Nymburk ČR
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žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele 
o podporu kinematografie
žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát
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další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) Květen 2017 – září 2017

realizace (od-do) Září 2017 – březen 2018

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

30.09.2018

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X N
E

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Slovensko – Super film – Deal memo

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek

příjemce podpory kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o
jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu
proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo
nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo

trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů

Celní správy České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo,
místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo
povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která:

a je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o
přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné činnosti, pokud se na něho

nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory
kinematografie či členem statutárního orgánu příjemce podpory kinematografie
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-
li příjemcem podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím

své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí

příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

f) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec. 

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Mgr. MgA. Martin Vandas jednatel V Praze 29. 6. 
2017

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)
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Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu JOURNEY

název dotačního 
okruhu

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

krátký animovaný film, různé technologie

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

994.730,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 272.480,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie

74 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

 animation people, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 61857815

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Madridska 7

obec, PSČ, stát Praha 10, 101 00, ČR

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

5s2six

číslo bankovního účtu  100316723 / 0300

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  
požaduje doručovat
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ulice a číslo popisné/
orientační

Na Doubkové 8

obec, PSČ, stát Praha 5, 150 00, ČR

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát
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Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 1.9.2016 – 31.11.2016

realizace (od-do) 1.12.2016 - 30.8.2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

30.12.2017

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Slovensko
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Michal Podhradský poveřen jednatelem 28.6.Praha
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Lůza 

název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Majoritně francouzský, němý film autora a režiséra Pascala Rabaté, který vyhrál cenu 
za režii na MFF Karlovy Vary se svým filmem “Prázdniny u moře”. Portrét kmene lidí v 
kočovném táboře na anonymní periferii, který se celý bude natáčet v Čechách s 
českým kreativním štábem, 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

47 704 590 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 6 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

cca 37% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

FILM KOLEKTIV s .r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 02248107 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Soukenická 1196/11 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

ez33sej 

číslo bankovního účtu 12124/5500 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační  Senovážné náměstí 10a 

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1 

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
  



 
 

Strana 3 
 
 

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 11/2017-3/2018 

realizace (od-do) duben – červen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.3.2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO x NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Francie (+pravděpodobně Belgie) 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Karla Stojáková 
 
 

jednatelka 29.6.2017, Praha  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Mērijina cesta / Mērija’s Journey 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Rok a půl ve vojenských holínkách – na sklonku 2. světové války se lotyšská 
žena vydává na dobrovolnou pouť válkou zdevastovanou Evropou, aby 
ochránila kulturní bohatství ukradené nacisty v muzeích Rigy a zajistila jeho 
navrácení zpět do vlasti. Byla to Mērija Grīnberga. Na jejím příběhu se ve filmu 
zobrazuje i lotyšská historie před a po druhé světové válce.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

 
 
 
9.346.751,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2.000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

69,6% 
 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Film&Sociologie, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27455645 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Pod Zvonařkou 10 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 120 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

5k46ad2 

číslo bankovního účtu 2900644935/2010 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.7.2015-31.5.2016 

realizace (od-do) 1.3.2016-1.4.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  15.4.2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Lotyšsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žádost  o  podporu  kinematografie  
  
podaná  podle  zákona  č.  496/2012  Sb.,  o  audiovizuálních  dílech  a  podpoře  kinematografie  a  o  změně  některých  
zákonů  (zákon  o  audiovizi),  ve  znění  zákona  č.  139/2016  Sb.  a  podle  znění  Statutu  Státního  fondu  kinematografie  
před  nabytím  účinnosti  změny  Statutu  Státního  fondu  kinematografie  ze  dne  3.  5.  2017  
  
evidenční  číslo  projektu  (vyplňuje  Státní  fond  kinematografie)     

  

název  projektu   Veronka  

název  dotačního  okruhu   2. výroba českého kinematografického díla 

číslo  výzvy   2017-2-4-15 

charakteristika  projektu  
(stručný  popis  projektu)  

Východoslovenský  autorský  debutový  film,  tragikomická  lovestory  o  životě  kolotočářů  

celkový  rozpočet  nákladů  na  realizaci  projektu    
  
Projektem  je  ve  všech  formulářích  myšlen  projektový  
záměr,  zpracovaný  v  Žádosti  o  podporu  kinematografie.  
Projektem  není  kinematografické  dílo  jako  celek  ve  
smyslu  celého  řetězce  (vývoj,  výroba,  distribuce  a  
propagace).      

7  650  000  

výše  požadované  podpory  kinematografie  v  Kč   1  850  000  

výše  finančního  zajištění  projektu  v  %  k  datu  podání  
žádosti  o  podporu  kinematografie  

55%  

  
žadatel  o  podporu  kinematografie  –  právnická  osoba  

název  nebo  obchodní  firma  žadatele  
o  podporu  kinematografie  

  Analog  Vision  s.r.o.  

IČO  –  identifikační  číslo  osoby   01753703  

žadatel  o  podporu  kinematografie  
je  plátcem  DPH  (označte  
křížkem)  

ANO     

NE   x  

adresa  sídla  

ulice  a  číslo  popisné/orientační     Kaprova  42/14  

obec,  PSČ,  stát   Praha  1  –  Staré  Město,  110  00,  ČR  

identifikátor  datové  schránky,    
má-li  ji  žadatel  o  podporu  kinematografie  zřízenu  

cnh6xat 
  

číslo  bankovního  účtu   2111206/5500  

adresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  adresy  sídla),  na  kterou  žadatel  o  podporu  kinematografie  
požaduje  doručovat  

ulice  a  číslo  popisné/orientační       
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obec,  PSČ,  stát       

  
žadatel  o  podporu  kinematografie  –  fyzická  osoba  

jméno  a  příjmení  žadatele    
o  podporu  kinematografie  

  

žadatel  o  podporu  kinematografie  je  
podnikatelem  (označte  křížkem)  

ANO     

NE     

v  případě  ANO  uveďte  IČO     

v  případě  NE  uveďte  datum  narození     

žadatel  o  podporu  kinematografie  je  
plátcem  DPH  (označte  křížkem  

ANO     

NE     

číslo  bankovního  účtu     

místo  trvalého  pobytu  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát       

identifikátor  datové  schránky,  má-li  ji  žadatel  o  
podporu  kinematografie  zřízenu  

  

adresa  místa  podnikání,  je-li  žadatel  o  podporu  kinematografie  podnikatelem  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát       

identifikátor  datové  schránky,  má-li  ji  žadatel  o  
podporu  kinematografie  zřízenu  

  

adresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu  nebo  místa  podnikání  a  pokud  nemá  
zřízenu  datovou  schránku),  na  kterou  žadatel  o  podporu  kinematografie  požaduje  doručovat  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát     
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další  údaje  o  projektu  

harmonogram  projektu  

příprava  (od-do)   1.1.2016  –  1.6.2017  

realizace  (od-do)   2.6.2017  –  30.9.2018  

dokončení  (do  ve  formátu  
dd/mm/rrrr)    

1.10.2018  

Projekt  je  /  bude  realizován  se  zahraniční  účastí  (označte  křížkem)   ANO   x   NE     

v  případě,  že  ANO,  uveďte  konkrétní  
státy  

Slovensko  

  
  
Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  souhlasí  se  zařazením  údajů  o  sobě  a  této  žádosti  o  
podporu  kinematografie  do  evidence  v  oblasti  podpory  kinematografie,  kterou  vede  Státní  fond  kinematografie  
podle  §  30  zákona  o  audiovizi  a  s  uveřejněním  této  žádosti  o  podporu  kinematografie  a  dalších  údajů  o  projektu  
v  rozsahu  podle  §  38  zákona  o  audiovizi.  Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  stvrzuje  
správnost  a  pravdivost  údajů  uvedených  v  této  žádosti  o  podporu  kinematografie  a  ve  všech  jejích  přílohách  a  je  si  
vědom  následků  případné  nepravdivosti  uvedených  údajů.  
  
Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  ve  smyslu  §  34  odst.  4  zákona  čestně  prohlašuje,  že:  

a)  neprobíhá  insolvenční  řízení,  ve  kterém  se  řeší  úpadek  nebo  hrozící  úpadek  příjemce  podpory  
kinematografie,  v  posledních  3  letech  nebylo  rozhodnuto  o  jeho  úpadku,  o  zamítnutí  insolvenčního  návrhu  
proto,  že  jeho  majetek  nepostačuje  k  úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  o  zrušení  konkurzu  proto,  
že  pro  uspokojení  věřitelů  byl  jeho  majetek  zcela  nepostačující,  nebo  nebyla  vůči  němu  zavedena  nucená  
správa  podle  jiného  právního  předpisu,  

b)  není  v  likvidaci,  
c)  nemá  splatné  nedoplatky  na  pojistném  a  na  penále  na  veřejné  zdravotní  pojištění,  a  to  jak  v  České  
republice,  tak  ve  státě  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu,  

d)  nemá  evidován  nedoplatek  u  orgánů  Finanční  správy  České  republiky  a  orgánů  Celní  správy  České  
republiky  ani  u  obdobných  orgánů  státu,  ve  kterém  má  sídlo,  místo  podnikání  nebo  trvalý  pobyt  s  výjimkou  
nedoplatku,  u  kterého  bylo  povoleno  posečkání  jeho  úhrady  nebo  rozložení  jeho  úhrady  na  splátky,  

e)  nemá  splatné  nedoplatky  na  pojistném  a  na  penále  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  
zaměstnanosti,  a  to  jak  v  České  republice,  tak  ve  státě  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu.  
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Žadatel  o  podporu  kinematografie  současně  prohlašuje,  že  v  souladu  s  ustanovením  §  39  odst.  1  zákona  o  
audiovizi  je  osoba,  která:  

a)   je  bezúhonná;;  za  bezúhonného  se  nepovažuje  ten,  kdo  byl  pravomocně  odsouzen  pro  majetkovou  nebo  
hospodářskou  trestnou  činnost,  včetně  případů,  kdy  jde  o  přípravu,  pokus  nebo  účastenství  na  takové  
trestné  činnosti,  pokud  se  na  něho  nehledí,  jako  by  nebyl  odsouzen;;  jde-li  o  právnickou  osobu,  musí  tento  
předpoklad  splňovat  jak  tato  právnická  osoba,  tak  její  statutární  orgán  nebo  každý  člen  statutárního  
orgánu,  a  je-li  statutárním  orgánem  příjemce  podpory  kinematografie  či  členem  statutárního  orgánu  
příjemce  podpory  kinematografie  právnická  osoba,  musí  tento  předpoklad  splňovat  jak  tato  právnická  
osoba,  tak  její  statutární  orgán  nebo  každý  člen  statutárního  orgánu  této  právnické  osoby;;  je-li  příjemcem  
podpory  kinematografie  zahraniční  právnická  osoba  prostřednictvím  své  organizační  složky,  musí  
předpoklad  podle  tohoto  písmene  splňovat  vedle  uvedených  osob  rovněž  vedoucí  této  organizační  složky;;  
tento  předpoklad  musí  příjemce  podpory  kinematografie  splňovat  jak  ve  vztahu  k  území  České  republiky,  
tak  k  zemi  svého  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu,  

b)  nemá  nesplněné  splatné  závazky  vůči  Fondu.  
  
  
Osoba,  která  tuto  žádost  o  podporu  kinematografie  podepisuje,  prohlašuje,  že  buď  je  žadatelem-fyzickou  osobou,  
nebo  je  jako  statutární  orgán  nebo  člen  statutárního  orgánu  oprávněna  jednat  jménem  žadatele-právnické  osoby  
nebo  je  oprávněna  jednat  za  žadatele  o  podporu  kinematografie  jako  jeho  zmocněnec.    
  
Údaje  o  podepisující  osobě  a  podpis:  
  
jméno  a  příjmení  
podepisující  osoby  

vztah  podepisující  osoby  
k  žadateli  o  podporu  
kinematografie  

datum  a  místo  
podpisu  

podpis  

Bc.  Veronika  Kührová  
  
  
  

Žadatelka,  jednatelka   29.6.2017     

  
Bc-  Michal  Kráčmer  
  
  

Žadatel,  jednatel   29.6.2017     

(tabulku  zkopírovat  vícekrát  v  případě,  že  je  více  osob  jednajících  jménem  žadatele  o  podporu  kinematografie  
nebo  za  žadatele  o  podporu  kinematografie)  
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Město na řece 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Město na řece je tragikomedie pojednávající o konečném triumfu lidské ctnosti tváří v 

tvář systematické, institucionální nelidskosti. Vypráví příběh z pohledu poněkud 

prostoduché, ale neodmyslitelně moudré duše - chudého písmomalíře a umělce. 

Uchvacující pozadí složitých dějin sériové totalitní okupace zasazuje příběh do 

globálního – a nesmírně relevantního – kontextu.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

35 829 245 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 992 100 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
61% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO ☒ 

NE ☐ 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu f9fjwun 

číslo bankovního účtu 107-8494170267/0100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) červenec 2017 – listopad 2017 

realizace (od-do) prosinec 2017 – únor 2019 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
28. února 2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO ☒ NE ☐ 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Lotyšsko, Litva 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

Julietta Sichel jednatelka 02.06.2017  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Poloviční sestra 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Irena a Neža. Mají společného otce, ale vůbec se nestýkají. Jejich vztah, 

poznamenaný otcovou minulostí, se začne měnit, když jsou nuceny nastěhovat se do 

jednoho bytu. Obě se musí vyrovnat s pocitem zodpovědnosti za hříchy někoho 

jiného. Drama známého režiséra Damjana Kozoleho, jehož předchozí filmy byly s 

úspěchem uvedeny v hlavních soutěžích festivalů jako je Berlinale nebo Karlovy 

Vary, vzniká v koprodukci Slovinska, ČR, Itálie a Srbska. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

37 660 134 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 000 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
55 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO ☒ 

NE ☐ 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu f9fjwun 

číslo bankovního účtu 115-140340277/0100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  

 



 
 

Strana 3 
 
 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) květen 2018 - září 2018 

realizace (od-do) ŕíjen 2018 -červen 2019 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
30. června 2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO ☒ NE ☐ 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Slovinsko, Itálie, Srbsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

Julietta Sichel jednatelka 02.06.2017  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Dobrá smrt

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-4-15

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Dlouhometrážní dokumentární film Dobrá smrt se věnuje tématu eutanazie a 
dobrovolného odchodu ze života. Na příkladu rodiny, která se musí vyrovnat s 
rozhodnutím matky dobrovolně ukončit svůj život, zjišťujeme i že smrt může být 
dobrá. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

4018500

výše požadované podpory kinematografie v Kč 850000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie

47

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

MasterFilm, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 248 41 358

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO x

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Hošťálkova 392/1c

obec, PSČ, stát Praha 6 - Břevnov, 169 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu af72i5j

číslo bankovního účtu 2106296021/02700 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  
požaduje doručovat
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ulice a číslo popisné/
orientační

 Bubenská 1

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká republika

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát
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Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) březen 2016 - květen 2016

realizace (od-do) červen 2016 - srpen 2016, srpen 2017 - březen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

20. červenec 2019

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO x NE

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Slovensko
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Dagmar Sedláčková 
producent 28.6.2017
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Žádost o podporu kinematografie 

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Jablka

název dotačního 
okruhu

výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Celovečerní hraný film o muži, který se snaží zapomenout na osobní trauma ve 
světě, který je stižen epidemií amnézie. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).  

19 637 891 CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 253 490 CZK

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie

32,25 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

Artcam Films, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 26198096

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Rašínovo nábřeží 42/6

obec, PSČ, stát Praha, 128 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

4yqpz4f

číslo bankovního účtu 115-1427090257 / 0100

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační
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obec, PSČ, stát  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát
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Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
1. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu 
proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena 
nucená správa podle jiného právního předpisu, 

2. není v likvidaci, 
3. nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
4. nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt 
s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na 
splátky, 

5. nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) duben 2015 - březen 2018

realizace (od-do) březen 2018 - únor 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

28/02/2019

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Řecko, Francie
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

1. je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

2. nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie)

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Sylvie Leray jednatelka 27.6.2017, Praha
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu   POSEL 

název dotačního okruhu   2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy   2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný film, příběh dvou chlapců, kteří v roce 1980 nastoupí na 
bohosloveckou fakultu v Bratislavě, aby unikli morální devastaci společnosti 

způsobené komunistickou normalizací, ale střetnou se zde se skupinou prorežimních 

kněží z Pacem in terris, kteří fakultu ovládají. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace).   

  31 100 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč   4 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
  65,6 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

  Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   64577201 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   Ostrovní 126/30 

obec, PSČ, stát   Praha 1, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

  7946ntc 

číslo bankovního účtu   700890673 / 5500 



 
 

Strana 2 
 
 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2017 – září 2017 

realizace (od-do) říjen 2017 – prosinec 2018 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
31/12/2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Slovensko, Irsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Pavel Strnad 
 
 

jednatel 29. 6. 2017  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Cesta do nemožna 

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2017-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je formou filmu přiblížit život M. R. Štefánika současným mladým 
divákům. Představíme jednoho z hlavních zakladatelů samostatného Československa, 
významnou osobnost československý dějin, který byl z politických i národnostních 
důvodů zapomenut. „Cesta do nemožna“ je animované dokudrama, kombinovaný 
hraný, dokumentární a animovaný film tzv. mockumentary. Jedná se o v našich 
podmínkách ojedinělý žánr. Nabízí to velký prostor pro hru, experimentování s formou 
i obsahem. Jde o nevšední způsob narativního přístupu, který podtrhujeme výraznou 
výtvarnou stylizací.  
 
Film je dokumentárním portrétem Štefánikova charakteru, jeho silné osobnosti, která 
bude mít pro diváky lidský rozměr. Pro vývoj se nám podařilo získat podporu Státního 
fondu kinematografie, Audiovizuálneho fondu a v neposlední řadě Creative Europe – 
MEDIA. Na tvorbě scénáře jsme úzce spolupracovali s historiky a odbornými poradci. 
Na scénáři jsme pracovali také pod vedením Martina Daniela na workshopu Midpoint 
v Praze. Na projektu pracují zkušení autoři, kteří se podíleli na oceňovaných filmech 
Alois Nebel a True Štúr. Projekt má mezinárodní koprodukční potenciál, vzniká v 
slovensko-české koprodukci. V rámci výroby plánujeme další jednání s koprodukčními 
partnery ve Francii a v Itálii.  
 
Výroba filmu se realizuje v ateliérech v Praze s českými herci a štábem. Podobně i 
postprodukce (animace, grafika, střih) probíhá v Praze. Předkládaný projekt nám 
pomůže realizovat náročný výtvarný film, rozvíjet technologický potenciál české 
kinematografie a film dovést k úspěšné realizaci. Film bude atraktivní formou budovat 
historické povědomí mladých diváků a přispěje k pozitivnímu budování národní 
identity. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).   

16.594.306 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2.900.000 Kč (17,48%) 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti o podporu kinematografie 

53,69% 
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žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 KABOS Film & Media s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  60724960 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  U Zeleného ptáka 1145/12 

obec, PSČ, stát  Praha, 148 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

akkzse5 

číslo bankovního účtu 276144099/0300 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 
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adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) červen 2017 – srpen 2017 

realizace (od-do) 22.8.2017-31.1.2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.1.2019 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

MgA. Michael  Kaboš 
 
 

jednatel 26.6.2017  

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 


