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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 Osobní život díry 

název dotačního okruhu  
                          2. výroba českého kinematografického díla  

 

číslo výzvy  
                                              2017-2-6-19  

 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 
Experimentální film s dokumentárními prvky s využitím animace reflektující současnou 

dobu ne-dobu. 

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). 

1 341 028 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 899 888 Kč 

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

18 % 

 

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

požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele 

o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 

podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 

plátcem DPH (označte křížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.9.2016 -  30.9.2017 

realizace (od-do) 1.10.2017 - 30.4.2018 

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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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 Janáčková 

 

Jednatel 

 

12.7.2017 

 

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

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Battlestar Potemkin 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-6-19 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Battlestar Potemkin je krátky experimentálny dokument, ktorý sa venuje vzniku, 
súčasnosti a budúcnosti mesta Nová Dubnica. To vzniklo začiatkom 50. rokov ako 
potemkinovská dedina československého totalitného režimu a malo slúžiť ako utópia 
pre robotníkov blízkych priemyselných zón.  
Vedľajšia linka analyzuje QT8, mestskú štvrť Milána, ktorá bola vybudovaná v rámci 
povojnovej rekonštrukcie Talianska a na ktorej sa mala podieľať česká architektka, a 
teda mohlo vzniknúť v duchu socialistického realizmu. 
Cieľom prepojenia týchto dvoch liniek je vytvorenie komplexného obrazu o tom, ako 
Československo v 50. rokoch formovalo svoju identitu prostredníctvom architektúry a 
urbanizmu. 

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). 

919 608 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400 000 Kč 

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

26,45% 

 

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 
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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 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 06/2017 – 02/2018 

realizace (od-do) 03-04 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

30/09/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko 

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







 



 



 

 



 



 



 











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)

1 název projektu 500 PLOŠIN 
2 název dotačního 

okruhu
2. výroba českého kinematografického díla (experiment)

3 číslo výzvy 2017-2-6-19

4 charakteristika 
projektu

5 (stručný popis 
projektu)

Konceptuální experiment česko-slovenské vizuální umělkyně, kurátorky a 
dokumentaristky Andrey Slovákové je experimentem s adaptací 
některých konceptů a myšlenek legendární knihy Gillese Deleuze a Félixe
Guattariho Tisíc plošin, která je jedním z vrcholů evropské filosofické 
esejistiky. V této rozsáhlé a převratné knize se autoři vymezují proti 
celému dominantnímu západnímu způsobu myšlení, a to nejen na rovině 
obsahu, ale i formy: kniha není členěna do kapitol, nýbrž do "plošin", z 
nichž každá je vybavena imaginárním datem a kromě poslední z nich je 
podle slov samotných autorů možné číst je na přeskáčku. Výsledný film 
bude pro diváka analogickou výzvou v audiovizuálním kódu. 

6 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).

408 000

7 výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000

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

5%

9 žadatel o podporu 
kinematografie – právnická 

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

 D1film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  02904187

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO x

NE

10 adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Újezd 597/7

obec, PSČ, stát  Praha 5, 150 00, ČR

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

ev8g2hf

číslo bankovního účtu 526125123/2010

11 adresa pro doručování 
(pokud se liší od adresy 
sídla), na kterou žadatel o 
podporu kinematografieulice a číslo 

popisné/orientační
 

obec, PSČ, stát  
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12 žadatel o podporu 
kinematografie – fyzická 
osobajméno 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

13 místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

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

14 adresa místa podnikání, je-li 
žadatel o podporu 
kinematografie podnikatelemulice a číslo 

popisné/orientační
 

obec, PSČ, stát  

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

(pokud se liší od místa 
trvalého pobytu nebo místa 

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát



16 další údaje o 
projektu

harmonogram 
projektu

příprava (od-do) 1. 4. 2017-  31. 12. 2017

realizace (od-do) 2.1.2018- 1.9.2018

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

30.9.2018

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 insolven �ní  �ízení, ve kterém se �eší  úpadek nebo hrozící úpadek p�íjemce
podpory kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí

insolven�ního  návrhu proto, že jeho majetek neposta �uje  k úhrad �  náklad �  insolven �ního
�ízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení v � � i tel �  byl jeho majetek zcela
neposta �ující, nebo nebyla v � � i  n �mu  zavedena nucená správa podle jiného právního

p�edpisu,
b)není v likvidaci,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve�ejné zdravotní pojišt �ní,  a to jak
v � eské  republice, tak ve stát �  sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

d)nemá evidován nedoplatek u orgán �  Finan �ní  správy � eské  republiky a orgán �  Celní správy
� eské  republiky ani u obdobných orgán �  státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo
trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose �kání  jeho úhrady nebo

rozložení jeho úhrady na splátky,
e)nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe �ení  a p�ísp �vku  na

státní politiku zam�stnanosti, a to jak v � eské  republice, tak ve stát �  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 pravomocn �  odsouzen pro
majetkovou nebo hospodá�skou trestnou � innost, v �etn �  p�ípad � ,  kdy jde o p�ípravu, pokus

nebo ú �astenství na takové trestné � innosti, pokud se na n �ho  nehledí, jako by nebyl
odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento p�edpoklad spl �ovat  jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý � len  statutárního orgánu, a je-li statutárním

orgánem p�íjemce podpory kinematografie � i  � lenem statutárního orgánu p�íjemce podpory
kinematografie právnická osoba, musí tento p�edpoklad spl �ovat  jak tato právnická osoba,

tak její statutární orgán nebo každý � len  statutárního orgánu této právnické osoby; je-li
p�íjemcem podpory kinematografie zahrani �ní  právnická osoba prost�ednictvím své

organiza �ní  složky, musí p�edpoklad podle tohoto písmene spl �ovat  vedle uvedených osob
rovn �ž  vedoucí této organiza �ní  složky; tento p�edpoklad musí p�íjemce podpory

kinematografie spl �ovat  jak ve vztahu k území � eské  republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání nebo trvalého pobytu,

f) nemá nespln �né  splatné závazky v � � i  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

Vít Janeček
jednatel V Praze dne 

12. 7. 2017

Zuzana Piussi jednatelka V Praze dne 
12. 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 Černobílá

název dotačního 

okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-6-19

charakteristika projektu 

(stručný popis 

projektu)

Černobílá, krátký experimentální film, je vystavěn na historicky sporném příběhu z 
druhé světové o dívce z Třeboně, která se svérázným způsobem zúčastnila 
protinacistického odboje. vizualizaci života této mladé ženy a jejího příběhu v 
kolektivní představivosti dnešních obyvatel Třeboně. Na základě několika 
novinových článků a lidového vyprávění a kombinací dokumentu, archívů a animace 
film vytváří vizualizaci života této mladé ženy a jejího příběhu, jak existuje v 
kolektivní představivosti dnešních obyvatel Třeboně.

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).

1.244.565 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 563.765

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie

12,92 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie

Punk Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 27106993

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem)

ANO x

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Přístavní 1126/18 

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

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

aanhg8 

číslo bankovního účtu 187689521/0300 
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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

Veslařský ostrov 62  

obec, PSČ, stát Praha 4, 147 00, Česká republika  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

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

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

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

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

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

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

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona 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 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. 

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) listopad - prosinec 2017

realizace (od-do) únor 2017 - prosinec 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

15/12/2018

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Německo

Strana +  3



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

Ondřej Beránek Jednatel 12.7.2017
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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   Taurofilie  

název  dotačního  okruhu   Výroba experimentálního filmu s majoritní českou účastí 

  

číslo  výzvy   2017-2-6-19 

charakteristika  projektu  
(stručný  popis  projektu)  

Experimentální  filmová  báseň  o  taxidermii  točená  na  35mm    

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  343  984  
  

výše  požadované  podpory  kinematografie  v  Kč   500.000  

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

24%  

  

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,  110  00,  ČR  

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)   Leden  2017  -  listopad  2017  

realizace  (od-do)   Listopad  2017  –květen  2018  

dokončení  (do  ve  formátu  
dd/mm/rrrr)    

1.10.2018  

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.  Veronika  Kührová  
  

Jednatelka/žadatelka   13.7.2017  
Praha  

  

  
  
Bc.  Michal  Kráčmer  

Jednatel/žadatel   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 RCL FILM

název dotačního 

okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2017-2-6-19

charakteristika projektu 

(stručný popis 

projektu)

Prvotní radost ze hry, absurdní humor a mystifikace. Lidé, zvířata a předměty spolu 
rozmlouvají napříč časoprostorem. 
Filmová verze oblíbeného projektu Recykliteratura scénáristy Vojtěcha Maška a 
režiséra Jakuba Felcmana. Dvanáct herců, jeden živý přenos, audiovizuální dílo 
využívající jak již existující obrazy a texty Recykliteratury tak i originální dotáčky na 
8mm materiál.

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).

840000

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie

12

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

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

Vhs8x7

číslo bankovního účtu 1023858143/6100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie  

požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

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

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

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

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

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

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

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona 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) červenec - září 2017

realizace (od-do) říjen 2017 - únor 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

28/02/2019

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

Anna Kopecká jednatelka, majitel 13.7.2017, 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 Homemade Dynamite 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-6-19 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Homemade Dynamite je první český film natočený ve virtuální realitě. Zpracovává 
sice klasický, krátkometrážní dramatický příběh slavné dcery a manipulativní matky z 
prostředí showbusinessu, svou moderní technologií ale napomáhá intenzitě zážitku a 
přináší něco, co na tuzemské a vlastně i světové scéně ještě nebylo možno 
zhlédnout.  

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). 

1.956.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000,- Kč 

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

1.000.000,- Kč 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Barletta s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  24180742 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Náměstí Přátelství 1518/3 

obec, PSČ, stát  102 00, Praha 10 

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

ama2yi 

číslo bankovního účtu 107-1106360287/0100 
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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) 5.7. - 19.11. 2017 

realizace (od-do) 20.11. - 26.11. 2017 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

1.5. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Velká Británie 

 
 
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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