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Žádost o podporu kinematografie 
 

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu OSTRAVAK OSTRAVSKI VE FILMU!!! 

název dotačního okruhu Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let) (s majoritní českou finanční účastí 

na celkových výrobních nákladech) 

 

číslo výzvy 2015-2-6-18  

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Klasická filmová komedie o vážných tématech, dle námětu internetového a knižního 

bestselleru „Denik Ostravaka“ od stále anonymního, ale skutečně pravého Ostravaka 

Ostravskeho! (Všudypřítomná imitace „Ruda z Ostravy“ to opravdu není!!!) 

  

Fenomén internetu, kde se počet kliknutí počítá na miliony (nejčtenější český 

internetový blogger všech dob), knižní trhák, jehož několik dílů se prodaly na 

statisíce výtisků a nahrávky CD, jež se vysílají v českých rádiích.  Styl jazyka, co je 

zkoumán odborníky Ústavu pro jazyk český. Styl života, který by měli zkoumat nejen 

ti, co v ostravském regionu svůj nelehký život opravdu žijí.  

Jak jinak se podívat na aktuální problémy hornického Ostravska než s humorem? 

Jak najít pohled do křivého zrcadla současné doby tak, aby se smáli i ti, o nichž celá 

story vlastně je? Zdánlivě běžné každodenní životní situace ze současného 

Ostravska, příběh lidí, kteří v regionu celý život žijí, nejdříve samotný Ostravak a jeho 

prostřednictvím i scénárista a režisér vypráví svěžím filmovým jazykem a 

s nadsázkou.  

 

Celý filmový projekt vzniká ve spolupráci se vydavatelem Ostravakovo knih i s ním 

samotným, i když komunikuje pouze anonymně. Podílí se na něm řada uznávaných 

filmových a literárních tvůrců. Film je vnímaný jako symbolické završení více jak 

desetiletého kulturního fenoménu, který proplouvá nejenom Ostravskem samotným, 

ale celou republikou.  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

15 920 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 500 000 Kč 

 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

21,98%  

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Three brothers , spol. s r.o. 
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IČO – identifikační číslo osoby  43003206 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Hlubočepská 35/4 

obec, PSČ, stát  152 00, Praha 5 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu Wa769az 

číslo bankovního účtu 1002326519/2700 

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

ulice a číslo popisné/orientační  - 

obec, PSČ, stát  - 

 

žadatel – fyzická osoba -  

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat  

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE  
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harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1.2013 - 31.12.2015 

realizace (od-do) 1.3.2016 - 1.8.2016 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  

31.8.2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti  do evidence v oblasti 

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá 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. 

 

Osoba, která tuto žádost 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 jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 

Ing. Viktor Krištof, MBA. 

 

 

Jednatel 

 

9.6.2015 

Praha 

 

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

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Absence blízkosti 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2015-2-6-18 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný film - debut režiséra do 35 let - psychologické drama 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

6 380 278,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 000 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

6,8 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Cinema Belongs To Us, s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 03103021  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Benediktská 690/7   

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu rknj3f6 

číslo bankovního účtu 8050962001/5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační U Studánky 332/32   

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

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
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žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) duben 2014 - červenec 2016 

realizace (od-do) srpen 2016 - září 2016 (20 natáčecích dnů) 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.4.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
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a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá 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. 

 

Osoba, která tuto žádost 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 jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 

Asmara Marek 

 

jednatel Cinema Belongs To Us, 

s.r.o. 

24.06.2015, Praha 
 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Overview 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2015-2-6-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Overview je v první rovině autorské výtvarné sci-fi a ve druhé rovině jde o temné 
rodinné (až sociální) drama.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

20.180.000,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 5.000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

64 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  first.FRAME s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  02950057 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Rybná 716/24 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 8rqhqb2 

číslo bankovního účtu 295005705 / 5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Vlkova 17 

obec, PSČ, stát Praha 3, 130 00 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
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žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Podzim 2015 – jaro 2016 

realizace (od-do) Léto 2016 – konec 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 
uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 
údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Špína 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2015-2-6-18 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Svět plný snů a touhy rozbije znásilnění. Zdánlivě krátká chvíle zanechá v duši špínu, 
která se nedá smýt. Šok, stud a strach ji donutí mlčet. Stejně jako stovky holek, které 
zažili to samé. Lena musí projít cestou, která už více než dospívání připomíná boj 
s vlastním nitrem. Okolí ji nechápe a nedostane k tomu ani příležitost. Je to ona, kdo 
se musí změnit, vyspět a pochopit, že obětí nemá být ona, ale ten, kdo zlo zavinil. 
 
Špína je celovečerním absolventským filmem Terezy Nvotové. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

8 627 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

27 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  moloko film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  49619918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  U Vorlíků 367/3 

obec, PSČ, stát  Praha 6 - Bubeneč, PSČ 16000 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu vkq53e 

číslo bankovního účtu 2104423648/2700 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) srpen 2015 - listopad 2015 

realizace (od-do) listopad 2015 - květen 2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  do 01.10.2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 
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uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 
údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 
či bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost 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 jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Miloš Lochman 
 

 
jednatel 

 
V Praze dne 
29.06. 2015 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Domestik 

název dota čního okruhu  Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let) 
- s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech  

 

číslo výzvy 2015-2-6-18 

charakteristika projektu 
(stru čný popis projektu) 

Domestik je drama z cyklistického prostředí, byť v něm není ani jeden závod. 
Jde o nekompromisní debut odehrávající se na pár metrech čtverečních,  
pojednávající o moderním člověku a démonu v něm. 

celkový rozpo čet náklad ů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

6.521.900 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v K č 3.000.000 Kč 

výše finan čního zajišt ění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0% 

 

žadatel – právnická osoba  

název nebo obchodní firma žadatele  Shore Points s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  04020375 

adresa sídla  

ulice a číslo popisné/orientační  Národní 60/28 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 6ap3ax3 

číslo bankovního účtu 2000808877  / 2010 

adresa pro doru čování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou ža datel požaduje doru čovat  

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   
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žadatel – fyzická osoba  

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je -li žadatel podnikatelem  

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doru čování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doru čovat  

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu  

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu  

příprava (od-do) srpen 2016 - říjen 2016 

realizace (od-do) listopad 2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.3.2017 

Projekt je / bude realizován se zahrani ční účastí (ozna čte křížkem) ANO  NE X 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 










