
Zädost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496ĺ2012 Sb., o audiovizuálních dĺlech a podpoře kinematografie a o změně někteých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č,. 13912016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
před nabytĺm účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografĺe ze dne 3. 5.2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

näzev projektu

název dotačnĺho okruhu

číslo výzvy

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Distrĺbuce celovečernĺho filmu Smrtihlav

3. distribuce kinematografického díla

2017-3-3-13

Nový zahraniční film s účastí hollywoodských hvězd' ktený se věnuje velkému
českému příběhu druhé světové války - atentátu na Heydricha' Výpravný Smrtihlav se
však od většiny předešlých zpracování výrazné liší. Vedle českosĺovenských
parašutistů totiŽ sleduje i Život a vzestup samotného Heydricha. Ukazuje, Že zlo není
nadpřirozená věc, ale Že zlo je vŽdy lidské, z masa a kostí. S příběhem Reinharda
Heydricha sleduje i příběh Německa 30. let 20. století, dva příběhy' kteým se filmy
v kinech spĺše vyhýbají. Počĺnaje historickým momentem atentátu pak film sleduje
také ty' kteří se zlu postavili'
Film vznikl na základě oceňované knĺhy HHhH Francouze Laurenta Bineta' jejíŽ
pojmenováníznamená Hĺmmlers Hirn heisst Heydrich, neboli Himmlerův mozek se
jmenuje Heydrich.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1299223Kč

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

v'ýše poŽadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč

v'ýše finančního zajištění projektu v % k datu podání 88,5%
Žádosti o podporu kinematografie

Žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodnífirma Žadatele BoNToNFlLM a's
o podporu kinematografie

lČo - identifikační číslo osoby 26737493

Žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
kříŽkem)

ANO

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Na Pořĺčĺ 1047126

x

NE
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obec, PSČ, stát Praha 1, 1 10 00, Česká republika

ídentifikátor datové schránky, khdnqgv
má-li ji Žadatel o podporu kinematografie zřízenu

čĺslo bankovního účtu 'ĺ07-8369640207ĺ0100

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
podnĺkatelem (označte kříŽkem)

v případě ANo uvedte lČo

v případě NE uved'te datum narozenĺ

Žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DPH (označte kříŽkem

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a čísĺo
popisné/orientačnĺ

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji Žadatel o -
pod poru kinematog raÍie zřízenu

adresa místa podnikání' je-li Žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

ĺdentifikátor datové schránky, má-liji Žadatel o
podporu kinematograÍie zŕízenu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

ANO

NE

ANO
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obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 01103ĺ2017 -0710612017

realizace (od-do) 0810612017 - 3111212012

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 3111212017

Projekt je / bude realizován se zahraničnĺ Účastí (označte kříŽkem)

v případě' że ANo, uvedte konkrétní
státy

ANO NEx

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 Státnífond kinematografie
podle$30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétoŽádostiopodporukinematografieadalŠíchúdajůoprojektu
v rÓzsahu podle $ 38 zákona o audiovizi' Podpisem této ŽádostiŽadatelo podporu kinematografie stvzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této Žádosti o podporu kinematografie a ve vŠech jejích přílohách a je si
vědom následků přĺpadné nepravdĺvosti uvedených údajů'

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

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeŠí úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 łetech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insoĺvenčního návrhu
proto, że jeho majetek nepostačuje k úhradě nákĺadů insolvenčnĺho řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
Že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačujÍcí, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpĺsu,

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 posečkáníjeho úhrady nebo rozlożení jeho úhrady na splátky'

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státnĺ politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikánĺ 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;zabezÚhonného 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 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 právnĺcká osoba prostřednictvím své organizační slożky, musĺ
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucí této organizační sloŽky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografĺe splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikánĺ nebo trvalého pobýu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu'

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

Úoa1e o podepĺsující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

Mgr' Martin Palán

vztah podepisující osoby
k Žadateli o podporu
kinematografie

Člen představenstva

datum a mĺsto
podpisu

16.6.2017 v Praze

podpis

lng. Petr Kantner Člen představenstva 16'6'2017 v Praze
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, Že je více osob jednajĺcích jménem Žadatele o podporu
nebo za Žadatele o podporu kinematografie)
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496ĺ2012 Sb., o audiovizuálních dĺlech a podpoře kinematograíie a o změně někteých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona ć,. 13912016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
před nabytĺm Účinnosti zmény Statutu Státnĺho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státnĺ fond kinematografie)

název projektu Dĺstribuce celovečerního Íilmu Čára

název dotaěního okruhu 3. distribuce kinematografického dĺla

ěíslo výzvy 2017-3-3-13

charakteristika projektu Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny,
(struěný popis projektu) která pašuje přes sĺovensko-ukrajinskou hranici cigarety. V tomto okruhu nejbliŽších

zastává nenahraditelnou ro|i starajĺcího se důvěrníka, ale také zásadového a
nekompromĺsnĺho vůdce, jemuŽ v rozhodujících okamŽicĺch nechybí sebevědomĺ a
temperament. Klidný souběh obou prolínajících se světů se však se vzrůstající
neryozĺtou' obklopující nejistou budouclrost s nově budovanou hranicí schengenského
prostoru, začíná pomalu otřásat. A kdyŽ pak jedna z pašeráckých dodávek ztroskotá,
spustí se nezastavitelná lavina konsekvencí, během níŽ bude muset Krajňák
zpochybnit své vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit.

celkov'ý rozpočet nákladů na realizacl projektu 339 900 Kč

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový. Ł.
záměr, zpracovaný v Zádosti o podporu kinematograÍ'ie.
Projektem není kinematograÍické díĺo jako celek ve
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a
propagace).

v'ýše požadované podpory kinematografie v Kě 150 000 Kč

55,90/ovýše finančního zajištění projcktu v % k datu podání
žádosti o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodní firma Žadatele
o podporu kinematografie

lČo - identifĺkačnÍ číslo osoby

Žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
kříŽkem)

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientačnĺ

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky'

BONTONFILM a.s.

26737493

ANO

NE

Na Poříčí 1047ĺ26

Praha 1, 1 10 00' Česká republika

khdnqgv

x
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má-li ji Žadateĺ o podporu kinematografie zŕízenu

číslo bankovního účtu 107-8369640207ĺ0100

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

ulice a číslo popisné/orientačnĺ

obec, PSČ, stát

žadatel o podporu klnematografie - fyzická osoba

jméno a přĺjmení Žadatele
o podporu kinematografie

Žadatel o podporu kinematografie je
podnikatelem (označte křĺŽkem)

ANO

NE

v případě ANo uved'te lČo

v případě NE uvedte datum narození

Žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DPH (označte kříŽkem

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ANO

ulice a číslo
popisné/orientačnÍ

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky' má-liji Žadatel o
podporu ki nematografie zřízenu

adľesa místa podnikání' je-li žadatel o podpoľu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo
popĺsné/orientačn í

obec, PSC, stát

identiÍikátor datové schránky, má-liji Žadatel o
podporu kinematog raf ie zŕÍzenu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

NE
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další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 01ĺ0612017 _ 0210812017

realizace (od-do) 3ĺ8ĺ2017 _31112ĺ2017

dokončenĺ (do ve íormátu dd/mm/rrrr) 31t12t2O17

Projekt je / bude realizován se zahraniční Účastí (označte křĺŽkem)

v případě, Že ANo' uved'te konkrétnĺ
státy

ANO NEx

Podpisem této žádostĺ Žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením Údajů o sobě a této Žádosti o
podporu kinematografie do evidence v obĺasti podpory kinematograÍie, kterou vede Státnĺ íond kinematografie
podle$30zákonaoaudiovizi asuveřejněnímtétoŽádosti opodporukinematograÍieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu podĺe $ 38 zákona o audiovizi. Podpisem této Žádosti Žadatel o podporu kinematografĺe stvrzuje
správnost a pravdivost Údajů uvedených v této Žádosti o podporu kĺnematograÍie a ve všech jejĺch přílohách a je si
vědom násĺedků případné nepravdivosti uvedených údajů.

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

a) neprobíhá insolvenční ŕízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematograÍle, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního náVrhu
proto, Že jeho majetek nepostačuje k Úhradě nákladů insolvenčnÍho řĺzení, nebo o zrušenĺ konkurzu proto'
Že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,

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

republice, tak ve státě sídla' mĺsta podn|kání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republĺky a orgánů Celní správy České

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, mĺsto podnikání nebo trvalý pobyt s ulimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkánĺ jeho úhrady nebo rozloŽení jeho úhrady na splátky'

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečenĺ a přĺspěvku na státnĺ politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice' tak ve státě sídla, místa podnikánĺ nebo trvalého pobýu.
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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 bez(honného se nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou čĺnnost' včetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo Účastenstvĺ 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 čĺ členem statutárnĺho orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutárnĺ 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 vedoucĺ této organizační sloŽky;
tento předpoklad musÍpříjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k územíČeské republiky,
tak k zemi svého sĺdla, místa podnikánĺ nebo trvalého pobytu,

b) nemá nespĺněné splatné závazky vůči Fondu'

osoba, která tuto Žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlaŠuje, Že bud' 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 podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepĺsující osoby

Mgr. Martĺn Paĺán

vztah podepisující osoby
k Žadateli o podporu
kinematografie

Člen představenstva

datum a místo
podpisu

16.6.2017 v Praze

podpis

lng. Petr Kantner Člen představenstva 16.6.2017 v Praze
(tabuĺku zkopírovat vícekrát v případě, Že je více osob jednajících jménem żadatele o
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 Distribuce filmu Dvojitý milenec 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-3-13 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je uvést do distribuce v českých kinech francouzský snímek Dvojitý 

milenec režiséra Francoise Ozona, a to v rámci akce Vary ve vašem kině pod 

distribučním labelem KVIFF Distribution. Ten vznikl ve spolupráci Aerofilms, 

karlovarského festivalu a České televize. Film bude uveden do kin hned po jeho 
představení na KV festivalu a krátce po své světové premiéře v soutěži festivalu 

v Cannes. 

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). 

644 663 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
40,47% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Aerofilms s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27154271 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Jirečkova 1008 / 8  

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

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

rzk7aa 

číslo bankovního účtu 1051101391 / 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   

 
 
 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.6.2016 - 12.7.2017 

realizace (od-do) 13.7.2017 - 31.12.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
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 o audiovizi 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 

 
Ivo Andrle 

 

jednatel 19.6.2017, 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 Distribuce filmu Pěkně blbě 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-3-13 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je uvést do distribuce v českých kinech film Pěkně blbě (Big Sick). 

Bude uveden jako jeden ze tří filmů, které Aerofilms ve spolupráci s karlovarským 

festivalem a Českou televizí pod společným labelem KVIFF Distribution budou 

distribuovat v rámci druhého ročníku speciální akce „Vary ve vašem kině“. Díky tomuto 

spojení a kvalitám filmu odhadujeme jeho potenciál na minimálně 20 tis diváků, film 

bude uveden rovněž ve vybraných multiplexech. 

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). 

796 499 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
81,17% 
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