
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 Hranice

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-5-18

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Krátký film režiséra Damiána Vondráška, který se na pozadí velkého společenského 
tématu věnuje intimnímu střetu dvou otců.

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).

1 635 600 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 550 000,-

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

64 %

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 Hlavní město Praha 10, 101 00, ČR

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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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 +  2



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. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) únor 2017 - únor 2018 (včetně vývoje)

realizace (od-do) březen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

31. prosince 2018

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy
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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 Ty normální chvíle 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2017-2-5-18  

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Absolventský film posluchače FAMU Tomáše Janáčka  

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). 

2.550.000,-  

výše požadované podpory kinematografie v Kč 550.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

67% 

 

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 

t6d4pyn  
 

číslo bankovního účtu 6469612001/5500  

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) říjen 2017 – leden 2018 

realizace (od-do) leden – únor 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

31/12/2018 

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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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 Inverze 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-5-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Krátkometrážní hraný film o třech nerozlučných kamarádkách z plaveckého oddílu a 
rozkladu jejich přátelství, které vedlo k tomu, že jedné mrazivé noci dvě z nich tu třetí 
zamkly u venkovního bazénu. Coming of age příběh pro náctileté. 

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). 

1 206 225 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000 Kč 

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

9,4% 

 

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) 03/2017 – 10/2017 

realizace (od-do) 11/2017 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

30/06/2018 

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 

 
Bc. Michal Kráčmer 
 

 
jednatel 

 
13. 7. 2017, Praha 

 

 
Bc. Veronika Kührová 
 

 
jednatelka 

 
13. 7. 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 CUBICLE 21

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-5-18

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Jedná se o černou komedii o muži, který potká ženu svých snů v jeho snech. 

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).

2.014.800 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400.000 Kč

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

80% confirmed

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

three brothers , spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 43003206

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Hlubočepská 35/4

obec, PSČ, stát  152 00, Praha 5

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

Wa769az

číslo bankovního účtu 1002326519/2700

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

 

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 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. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) první příprava - 1/8/15 - 9/11/15 

druhá příprava - 1/6/17 - 24/11/17

realizace (od-do) první realizace - 10/11/5 - 24/11/15 

druhá realizace - 13/11/17 - 23/11/17 

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

20/12/17

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

USA, UK, KOLUMBIE, RUSKO
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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

Ing. Viktor Krištof, MBA. Jednatel 13/7/17 
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákon a č. 496t2o12sb,, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně něktených

zákonů (zákon o audiovizi), ve zněnízákona č^ 139/2016 Sb, a podle zněnÍStatutu Státního Ťondu kinematograŤie

před nabytím účinnosti změny statutu státního fondu kinematografie ze dne 3, 5,2a11

evidenčníčÍsloprojektu(vyplňujeStátnífondkinematografie)

název projektu Čekání na Mickey Rourka

výroba krátkometrážního hranóho filmu s majoritní českou účastí

2017-2-5-18

název dotačniho okruhu

čislo v,ýzvY

charakteristika projektu
(stručný popis proiektu)

Dva neúspěšní herci se potkávají na castingu a dlouhou dobu čekají na příchod

režiséra. v průběhu tohoto čekání různými způsoby zabíje.lí čas, a zároveň se

postupně odknývajíjejich masky. Film se snaží mapovat ponižující situaci herců

iumělců) na současném trhu piá"u, , poukázat na to jak chladnokrevně a bez skrupuli

dokáže jít za svým cílem neúspěšný, pokrytecký umělec,

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový

zámér, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie,

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a

v,ýše požadované podpory kinematografie v Kč

1 064 300,- Kč

532 150,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání | 10.157 % vlastnÍfinanČnízajiŠtěnÍ, 16-s12%

žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

lČO - identifikačníčíslo osoby 'l a2$9379

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ulice a číslo popisnéiorieniační , Běhounkova2454147

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky,

Praha 5, 158 00, Česká republika

ma-! ji žadatel o podporu kinemlto9raíie zř]zenu

číslo bankovního účtu ,Zj;,a15fl346_/2019

i nruo

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

!-
ulice a číslo popisnélorientační Bronzova 2018117

obec, PSČ, stái Praha 5, 155 00, Česká republika

žadatel o podporu kinematografie - íyzická osoba

,jméno a příjmení žadatele
, o podporu kinematografie

j žadatel o podporu kinematografie je
l podnikatelem ioznačte křížkem)

ANo

NE

v případě ANO uveďte lČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DPH (označte křížkem

: ANo

jNE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel o
podporu kinematografie zřízenu

adresa místa podnikání, je-!i žadate! o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo 
,

p""|§"_91:j§l§3j_ _ i
]

obec, PSČ, stát 
i
i

i identifikátor datové schránky, má-liji žadatel o 
i

, adresa pro doruČování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo mista podnikání a pokud nemá
:zřízenu datovou schránku), na kterou žadate| o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo 
i

obec, PSČ, stát i
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;další údaje o projektu

harmonogram projektu

il
,příprava (od,do) 

|Xveten 
2afi - Prosinec

: realizace (od-do) j ouuen 2arc -září 2018
i-*-* 

-- - 
]-_-

; dokončení (do ve formátu dd/mmlrrrr) jStfiz2orc

Projekt je i bude realizován se zahraniční účastí (označie křížkem) ; ANO i x NE

i v případě, že ANo, uved'te konkrétní i §lovenská republika - sponzor ze soukromého sektoru

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§30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétožádostiopodporukinematografieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu Podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádostižadatel 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 nepravdivostí uvedených údajů,

Podpisem této Žádosti Žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst, 4.zákanao 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 zamíinutí insolvenčního návrhu
Proto, Že jeho majetek néPostaČuje 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 pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo irvalého pobfiu,
d) nemá evidován nedoPlatek u orgánů Finanční správy České republiky a olgánů Celní správy české

rePublikY ani u obdobných orgénŮ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoPlatku, u kterého bYlo Povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,

e) nemá sPlatné nedoPlatkY na pojistném a na penále na sociálnízabezpečenia příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

příprava (od,do) l Xvěten 2afi - Prosinec 2017
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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 majeikovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdytCeo přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyi odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musítento
předpoklad spiňovat 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 iéto právnické osoby; je-li příjemcem
Podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačnísložky, 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 neb,o trvalého pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

ÚOale o podepisující osobě a podpis,

jméno a příjmení
podepisující osoby

Mgr. Martina Balážová

vztah podepisující osoby
k žadateli o podporu
kinematografie

Statutární zástupce

datum a místo
podpisu

11.7.2017

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

ArtWay, z.s.
|]tiltourtkova 47
] 58 00 Praha 5
iCO:02439379
Vr'WV,/. a rtvr'ay. cZ

a ft Y,!.]yí@ a rt \A"I a \/. CZ,
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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 JIŘÍ PES, UPRCHLÍK 

název dotačního okruhu Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou účastí 
 

číslo výzvy 2017-2-5-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

JIŘÍ PES, UPRCHLÍK je krátkometrážní sondou do světa zdánlivé krásy a lidských 
vztahů generace Z.  

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). 

4.195.275,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900.000,- 

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

20 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

  PINK PRODUCTIONS S.R.O. 

IČO – identifikační číslo osoby 29015243 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Opletalova 1015/55 

obec, PSČ, stát 110 00, Praha 1, ČR 

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

z5qimwa 

číslo bankovního účtu 43-6296530277/0100  
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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  Veverkova 23 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00 

 

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) Září 2017 - Duben 2018 

realizace (od-do) Květen 2018 – Září 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 

Polsko 

 
 
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 

Alžběta Karásková 
 

Jednatelka 13.7. 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 Eva 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-5-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Krátký film inspirovaný povídkou Charlese Bukowského Láska za $ 17,50 vypráví 

příběh neúspěšného pražského spisovatele Karla Bukovského, který ve svém 

oblíbeném žižkovském baru Bukowski potkává mladého muže jménem 

Robert…Složitý příběh odehrávající se ve třech časových rovinách se začínajícímu 

autorovi Jakubu Krumpochovi daří - díky skvělé dramaturgii a pečlivému načasovaní 

gagů - vyprávět s lehkostí, originalitou a laskavým humorem. 

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).   

1 998 510 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 920 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
44% 

 

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 115-3058750297/0100 
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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) Listopad 2017 – leden 2018 

realizace (od-do) Únor 2018 – červen 2018 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
30.6.2018 

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

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 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 07.07.2017  

(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 2 3 4

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-5-18

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Projekt 2 3 4 je souborem tří dramatických miniatur, krátkých autorských filmů z 
dlouhodobějšího komponovaného programu 7 x 2  sedmi spřízněných autorů. V 
hravém snímku Píšu tvé jméno Anny Kopecké se jeden obyčejný letní den stává 
zkouškou pevnosti vztahu dvou blízkých přátel. Pohovor Ondřeje Provazníka 
zkoumá proměnlivou roli dominance a inferiority, a nesnadnou vzpouru mladých proti 
autoritě systému. Konzultace poslední den zkouškového období Jakuba Felcmana je 
příběhem radikální transformace pevně daného vztahu Profesorky a Studenta. 
Projekt vzniká za předem stanovených podmínek programu 7 x 2 - dva natáčecí dny 
a nezištná pomoc všech členů programu, zavedených filmařů, umožňují vytvořit 
stabilní systém pro tvorbu nízkorozpočtových, ale profesionálních filmů. 

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).

1180000

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600000

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

21%

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

Girl and Gun s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 061 57 408

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO

NE X

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Vítězné náměstí 774/14

obec, PSČ, stát Praha 6, 160 00, Česká republika
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identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

Vhs8x7

číslo bankovního účtu 1023858143/6100

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 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. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 1 - 10/2017

realizace (od-do) 7/2017 - 8/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

31/12/2018

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Strana +  3



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

Anna Kopecká jednatel, majitel 11.7. 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 Cestovatel

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-5-18

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Lyrický příběh o cestovateli ze smaltovny, který nikdy nikde nebyl.

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).

4790600 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 950 000 Kč

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

34 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

 Telegram Lab Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby   04607376

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

 Krokova 778/9

obec, PSČ, stát  Nusle, Praha 2, 12800, ČR

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

kcrc8d5

číslo bankovního účtu 1492449/5500

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

 

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 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. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do)  únor 2017 - říjen 2017

realizace (od-do) říjen 2017 – březen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

31. 12. 2018

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy
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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

Veronika Jelšíková Jednatel 11.7.2017

Pavla Klimešová 
pověřená osoba na základě plné 
moci

11. 7. 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 Figurant 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-2-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Výroba krátkometrážního hraného mysterózního dramatu „Figurant“ 

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). 

3 482 500,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 600 000,- Kč 

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

10 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Silk Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  05066115 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Rokycanova 983/8 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

k4svysv 

číslo bankovního účtu 4234581379/0800 

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) 01.10.2017 - 28.02.2018 

realizace (od-do) 01.03.2018 - 31.10.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  25/12/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Francie 

 
 
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 

Kamila Dohnalová 
 
 

jednatel Silk Films s.r.o. 12.07.2017, 
Litomyšl 

 

(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' Malá!noční!hudba!

název'dotačního'okruhu' 2.!výroba!českého!kinematografického!díla!

číslo'výzvy' 2017S2S5S18 

charakteristika'projektu'
(stručný'popis'projektu)'

Jaroslav,!pětašedesátiletý!nájemný!vrah,!se!jedné!noci!rozhodne!svůj!poměr!ve!
zločinecké!organizaci!ukončit.!

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!950!000!Kč!

výše'požadované'podpory'kinematografie'v'Kč' 750!000!Kč!

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

43,66!%!

!

žadatel'o'podporu'kinematografie'–'právnická'osoba'

název!nebo!obchodní!firma!žadatele!
o!podporu!kinematografie!

!Telegram!Lab!Films!s.r.o.!

IČO!–!identifikační!číslo!osoby! !04607376!

žadatel!o!podporu!kinematografie!
je!plátcem!DPH!(označte!
křížkem)!

ANO! X!

NE! !

adresa'sídla'

ulice!a!číslo!popisné/orientační! Krokova!778/9!

obec,!PSČ,!stát! !Nusle,!Praha!2,!12800,!ČR!

identifikátor!datové!schránky,!!
máSli!ji!žadatel!o!podporu!kinematografie!zřízenu!

kcrc8d5 

číslo!bankovního!účtu! 1492449/5500 

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,!máSli!ji!žadatel!o!
podporu!kinematografie!zřízenu!

!

adresa'místa'podnikání,'jeQli'žadatel'o'podporu'kinematografie'podnikatelem'

ulice!a!číslo!
popisné/orientační!

!!

obec,!PSČ,!stát! !!

identifikátor!datové!schránky,!máSli!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!(odSdo)! srpen!2017!–!říjen!2017!

realizace!(odSdo)! listopad!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!

Chorvatská!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!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.!

!
!

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

a)! je!bezúhonnán!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!odsouzenn!jdeSli!o!právnickou!osobu,!musí!tento!
předpoklad!splňovat!jak!tato!právnická!osoba,!tak!její!statutární!orgán!nebo!každý!člen!statutárního!
orgánu,!a!jeSli!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!osobyn!jeSli!příjemcem!
podpory!kinematografie!zahraniční!právnická!osoba!prostřednictvím!své!organizační!složky,!musí!
předpoklad!podle!tohoto!písmene!splňovat!vedle!uvedených!osob!rovněž!vedoucí!této!organizační!složkyn!
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!žadatelemSfyzickou!osobou,!
nebo!je!jako!statutární!orgán!nebo!člen!statutárního!orgánu!oprávněna!jednat!jménem!žadateleSprávnické!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!

!
Pavla!Klimešová!
!

pověřená!osoba!na!základě!plné!
moci!

11.!7.!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 MASO

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-5-18 

charakteristika 
projektu 
(stručný popis 
projektu)

Konceptuální drama o milostném setkání dvou lidí, kteří k sobě nemohou mít blízko.

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).

1 372 513 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 000 000 Kč

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

16,07 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

Xova Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 02807271

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO

NE X

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Sudoměřská 893/12

obec, PSČ, stát 130 00, Praha, Česká republika

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

ne4fp6c 

číslo bankovního účtu 2200685605 / 2010 

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

 

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 o audiovizi 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) červenec 2017 - březen 2018

realizace (od-do) březen - červenec 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

31/07/2018

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy
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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

Marek Novák jednatel 12.7.2017, Praha
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