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Veletržní  palác  
Dukelských  hrdinů  47  
    170  00  Praha  7    
  
  

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  
po  nabytí  účinnosti  změny  Statutu  Státního  fondu  kinematografie  ze  dne  3.  5.  2017  
  
V  žádosti  o  podporu  kinematografie  a  všech  formulářích  příloh  se  slovem  „žádost“  rozumí  žádost  o  podporu  
kinematografie,  slovem  „žadatel“  se  rozumí  žadatel  o  podporu  kinematografie  a  slovem  „podpora“  se  rozumí  
podpora  kinematografie.  
  
V  žádosti  i  ve  všech  souvisejících  formulářích  příloh  je  slovem  „projekt“  myšlen  jen  v  této  žádosti  zpracovaný  
záměr  definovaný  konkrétní  Výzvou  v  daném  okruhu  podpory  (např.  je  projektem  myšlen  vývoj  
kinematografického  díla,  nikoli  kinematografické  dílo  ve  smyslu  celku  včetně  výroby,  distribuce  a  propagace;;  
případně  je  projektem  myšleno  např.  vydání  publikace,  na  kterou  je  žádána  podpora,  bez  ohledu  na  to,  že  je  
paralelně  pořádána  konference  či  další  aktivity,  pokud  nejsou  součástí  žádosti).	
  
  
evidenční  číslo  projektu  (vyplňuje  Státní  fond  kinematografie)  

  

  
název  projektu  

Pásmo  krátkých  filmů  pro  děti  od  nastupující  generace  animátorů  

název  dotačního  okruhu   Distribuce  kinematografického  díla  
číslo  výzvy  

2017-3-6-33  

charakteristika  projektu   Distribuce  pásma  krátkých  filmů  pro  děti  prvního  stupně  od  nastupující  generace  
(stručný  popis  projektu)   českých  animátorů.  
celkový  rozpočet  nákladů  na  realizaci  projektu    

278000  Kč  

výše  požadované  podpory  kinematografie  v  Kč  

150000  Kč  

výše  finančního  zajištění  projektu  v  %  k  datu  podání  
žádosti  

46%  

  
žadatel  –  právnická  osoba  
název  nebo  obchodní  firma  žadatele  

Občanské  sdružení  pro  podporu  animovaného  filmu  

IČO  –  identifikační  číslo  osoby  

22813861  

žadatel  je  plátcem  DPH    
(označte  křížkem)  

ANO  

X  

NE  

  

adresa  sídla  
ulice  a  číslo  
popisné/orientační  
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  Hradešínská  1542  /  6  

  
  
obec,  PSČ,  stát  

  Praha  10  -  Vinohrady,  10100,  Česká  republika  

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

Ca5dpk6  

číslo  bankovního  účtu  
adresa  pro  doručování,  na  kterou  žadatel  požaduje  doručovat  (pokud  se  liší  od  adresy  sídla  a  pokud  
nemá  zřízenou  datovou  schránku)  
ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

  Slezská  2191/134  

obec,  PSČ,  stát  

  Praha  3  –  Vinohrady,  13000,  Česká  republika  

  
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  

  

žadatel  je  plátcem  DHP    
(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  
zřízenu  

  

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,  na  kterou  žadatel  požaduje  doručovat  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu  
nebo  místa  podnikání  a  pokud  nemá  zřízenu  datovou  schránku)  
ulice  a  číslo  
popisné/orientační  
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obec,  PSČ,  stát  

  

  
  
další  údaje  o  projektu  
upřednostňovaná  forma  podpory  kinematografie  
není-li  v  příslušné  výzvě  k  podávání  žádostí  výslovně  uvedeno,  že  žadatelům  bude  poskytnuta  jen  jedna  ze  dvou  
forem  podpory  kinematografie,  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   X  

harmonogram  projektu  
příprava  (od-do)  

Listopad  2017  -  duben  2018  

realizace  (od-do)  

Květen  2018  –  prosinec  2018  

dokončení  (do  ve  formátu  
dd/mm/rrrr)  

31/12/18  

projekt  je/bude  realizován  se  zahraniční  
účastí    
(označte  křížkem)  
  
v  případě,  že  ANO,    
uveďte  konkrétní  státy  

ANO  

  

NE  

X  

  

  
  
Podpisem  této  žádosti  žadatel  souhlasí  se  zařazením  údajů  o  sobě  a  této  žádosti  do  evidence  v  oblasti  podpory  
kinematografie,  kterou  vede  Státní  fond  kinematografie  podle  §  30  zákona  o  audiovizi  a  s  uveřejněním  této  žádosti  
a  dalších  údajů  o  projektu  v  rozsahu  podle  §  38  zákona  o  audiovizi.  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  ve  smyslu  §  34  odst.  4  zákona  čestně  prohlašuje,  že:  
a)  neprobíhá  insolvenční  řízení,  ve  kterém  se  řeší  úpadek  nebo  hrozící  úpadek  příjemce  podpory  
kinematografie,  v  posledních  3  letech  nebylo  rozhodnuto  o  jeho  úpadku,  o  zamítnutí  insolvenčního  návrhu  
proto,  že  jeho  majetek  nepostačuje  k  úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  o  zrušení  konkurzu  proto,  
že  pro  uspokojení  věřitelů  byl  jeho  majetek  zcela  nepostačující,  nebo  nebyla  vůči  němu  zavedena  nucená  
správa  podle  jiného  právního  předpisu,  
b)  není  v  likvidaci,  
c)  nemá  splatné  nedoplatky  na  pojistném  a  na  penále  na  veřejné  zdravotní  pojištění,  a  to  jak  v  České  
republice,  tak  ve  státě  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu,  
d)  nemá  evidován  nedoplatek  u  orgánů  Finanční  správy  České  republiky  a  orgánů  Celní  správy  České  
republiky  ani  u  obdobných  orgánů  státu,  ve  kterém  má  sídlo,  místo  podnikání  nebo  trvalý  pobyt  s  výjimkou  
nedoplatku,  u  kterého  bylo  povoleno  posečkání  jeho  úhrady  nebo  rozložení  jeho  úhrady  na  splátky,  
e)  nemá  splatné  nedoplatky  na  pojistném  a  na  penále  na  sociální  zabezpečení  a  příspěvku  na  státní  politiku  
zaměstnanosti,  a  to  jak  v  České  republice,  tak  ve  státě  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu.  
  
Žadatel  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  
Strana  3  
  
  

  
  
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  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  

  
Kateřina  Zajícová  
  

  
Předsedkyně  z.  s.  OSPAF  

V  Praze,  
4.  12.  2017  

podpis  

  
(tabulku  zkopírovat  vícekrát  v  případě,  že  je  více  osob  jednajících  jménem  žadatele  nebo  za  žadatele)  
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

Archa světel a stínů

název dotačního
okruhu

3. distribuce kinematografického díla

číslo výzvy

2017-3-6-33

Charakteristika
projektu
(stručný popis
projektu)

Dokumentární film, celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše, který byl
Státním fondem podpořen již ve fázi vývoje i výroby a byl mu udělen statut „kulturně
náročný projekt“. V dubnu 2017 vybrán na pitching v Cannes MIP doc Sneak Peaks.
Film vůbec poprvé prezentuje unikátní archivní záběry z Afriky pořízené ve 20.30.letech či první zvukový záznam z této oblasti pořízený 1927 nalezené v knihovně
Kongresu v USA. Dokument zcela inovativním způsobem odkrývá příběh prvních
filmařů v Africe Martina a Osy Johnsonových,jehož prostřednictvím podává
svědectví o zrození filmové divočiny a o mizení jejího předobrazu. Je autentickým
otiskem doby, kdy samotné filmování v Africe bylo nebezpečnější než šelmy nebo
malárie a kdy fotografovat znamenalo riskovat, v lepším případě neúspěch, v horším
život... Film není jen o lásce na první pohled,odvaze a předsudcích, ale i střetu
umělecké svobody s komerčním Holywoodem.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
937 350
výše požadované podpory kinematografie v Kč

300 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Art Francesco s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

04668715

žadatel je plátcem DPH

ANO
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Vyšehradská 490/32,
Praha 2, 128 00

identifikátor datové schránky,
yxwewza
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(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
zřízenu
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, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
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forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

N
E
N
E

X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1. duba 2017 – 30.února 2018

realizace (od-do)

1.března 2018 – 30. září 2019

dokončení (do ve formátu
30. září 2019
dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
ANO
účastí
NE
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

X

Slovensko, Polsko, Kansas

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního
návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení
konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči
němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt
s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady
na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu.
Žadatel 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
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Neklidná hranice

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
číslo výzvy

2017-3-6-33

charakteristika projektu Kinodistribuce dokumentární eseje významného lotyšského režiséra Dävise
(stručný popis projektu) Sïmanise odehrávající se na rusko-evropském pomezí, na které se významným
způsobem podíleli čeští tvůrci. Snaha zkombinovat klasickou kinodistribuci
s uvedením na festivalu Jeden svět, který má široké publikum v regionech.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

304.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

190.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

37,5 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Produkce Radim Procházka s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27383229

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Řehořova 1039/54

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 00, Česká republika

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

axauw89

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

Řehořova 1039/54

obec, PSČ, stát

Praha 3 - Žižkov, 130 00, ČR

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
žadatel je plátcem DHP
(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
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

leden - únor 2018

realizace (od-do)

březen – květen 2018

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 souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. 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 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,
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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 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 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

Radim Procházka

jednatel

4.12. 2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

OUT - distribuce

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
číslo výzvy

2017-3-6-33

charakteristika projektu Elektrárna propouští - ve městě na východním Slovensku panuje nezaměstnanost.
(stručný popis projektu) Ágoston, padesátník rodinného typu, se vydá na cestu v zoufalé naději, že si dokáže
najít práci a splnit si sen - chytit velkou rybu. V Pobaltí se ocitne sám a bez ničeho.
Tato cesta ho posouvá stále hlouběji do moře bizarních událostí a setkání: s vysokou
přátelskou ženou, s ruským přítelem s nepřátelskými úmysly a se smutným vycpaným
králíkem bez uší. Vlny se otírají o písek, znova se vracejí do moře. Nová vlna přichází
setřít tu předešlou. Tady moře končí, určitě tady nezačíná.
Distribuce debutové road movie Györgyho Kristófa, studenta pražské FAMU, která
byla vybrána do prestižní soutěžní sekce Un Certain Regard letošního MFF v Cannes
a na které se podíleli čeští tvůrci - střihač Adam Brothánek, zvukař Jan Richtr
a producent Jiří Konečný.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

241.753 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

200.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14,48 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
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endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27187918

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4
obec, PSČ, stát

Praha 4, 140 00, ČR

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

qm636ye

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(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
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
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obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1. 9. 2017 - 31. 10. 2017

realizace (od-do)

1. 11. 2017 - 30. 9. 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30. 9. 2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko, Maďarsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. 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 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,
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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 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 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

Jiří Konečný

jednatel

4. 12. 2017, Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Hastrman

název dotačního okruhu

Distribuce českých filmů

číslo výzvy

2017 - 3 - 6 - 33

charakteristika projektu Klasická kinodistribuce a alternativní distribuce po knihovnách a site-specific místech
(stručný popis projektu) celovečerního hraného filmu Hastrman.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 859 928 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

500 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

65 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

První veřejnoprávní s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27361586

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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x

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Národní 28

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1

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

sbyvke9

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Zliv 21
Libáň, 50723

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
žadatel je plátcem DHP
(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
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu

příprava (od-do)

listopad 2017 - březen 2018

realizace (od-do)

duben - říjen 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 souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. 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 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,
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d)

e)

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,
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 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 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

jednatel

Zliv, 1.12.2018

Čestmír Kopecký

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele
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podpis

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496#012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č.1392016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematQgrafie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematognafie ze dne 3, 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech fomulářích příloh se slovem „žádost" rozumí žádost o podporu
kjnematografie, slovem „žadatel" se Íozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora" se rozumí
podpora Sinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících fomulářích příloh je slovem „projekť` myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je pnojektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;

případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez oh]edu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projeltiJ (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Motorband Restari

název dotačního okmhu
3. distribuce kinematografického díla

číslo výzvy

2017-3€€3

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečemí dokumentámí film „Motorband Restart " se ohlíží za osudy hudebníků,
kteři v osmdesátých letech budovali heavy metalové podhoubí v tehdejšim
Československu, Přestože se komunistický režim snažil přílivu západní hudby bránit,
silnou metalovou vlnu už zastavit nedokázal. Dokument mapuje spletité kariémí a
životní cesty lidi, kteří zasvětili celý život hudbě. Silné příběhy neobyčejných
muzikantů očima muže, jenž tenkrát Žil v jejich světě

celkový rozpočet nákladů na rea[izaci projektu

242 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

121000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání

50%

žádosti
žadatel - právnická osoba
název nebo obchodní fima žadatele

APK Cinema Service s.r.o.

lčo - identifikační Číslo osoby

29415233
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žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Politických vězňů 445/13

obec, PSČ, stát

Beroun, 266 01, CZ

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

4sqqnhb

číslo bankovního účtu

adresa p`ro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
uiice a čísio popisné/orientační

obec, PSČ, stát

žadatel - fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

v případě ANO uveďte lčo
v případě NE uvedte datum narození

žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu
ulice a číslo

popisné/orientační

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, jeili žadatel podnikatelem
ulice a čislo

popisné/orientační

obec, PSČ, stát
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identifikátor datové schránky, má-li ji Žadatel
zřízenu

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se ljší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační

obec, PSČ, stát

dalši údaje o projektu

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

dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE

NE

X

hamonogram projektu
příprava (oddo)

052017-12/2017

realizace (odldo)

122017-06#018

dokončeni (do ve fomátu dd/mm/rrrT)

07.12.2017

projekt je/bude realizován se zahraniční

ANO

účasti
(označte křížkem)

v případě, že ANO,
uved'te konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státni fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněnim této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
spnávnost a pravdívost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobihá insolvenčni řizeni, ve kterém se řeši úpadek nebo hrozíci úpadek přijemce podpory
kinematogíafie, 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 likvidad,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni, a to jak v České
republice, tak ve státě sidla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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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 tívalý 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 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-Ii o právnickou osobu, musí tento

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutámí orgán nebo každý člen statutámiho
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutámího orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutámí orgán nebo každý člen statutámího orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
pffedpoklad 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 podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutámí
orgán nebo člen statutámího 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

PrimysIŠoba

Jednatel
Jednatel

Michal Špadma

datum a misto
podpisu
4.12.2017, Praha
4.12.2017, Praha

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