
















Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu 9. MFF Ostrava Kamera Oko

název dotačního 
okruhu

9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

číslo výzvy 2016-9-1-30

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Mezinárodní filmový festival se zaměřením na kameramanské umění. Jeden ze tří 
světových filmových festivalů věnovaných kameramanské tvorbě. Hlavní filmová 
akce probíhající ve městě Ostrava a v MS regionu.

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).  

2296000

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

5,7

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  Kamera Oko s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 24728284

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO x

NE

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Vítězné náměstí 774/14

obec, PSČ, stát Praha 6, Bubeneč, 160 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

číslo bankovního účtu

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

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 (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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

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) 1. 1. 2017 - 21. 9. 2017 

realizace (od-do) 22.9.-28.9. 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

31.12.2017

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Francie, USA, Rakousko, Německo, Polsko, Velká Británie, 
Argentina, Mexiko
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
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 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 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: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Jakub Felcman jednatel 10.11.2017
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Anifilm 2017, mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 

název dotačního okruhu 9. filmový́ festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

číslo výzvy 2016-9-1-30 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

MFAF Anifilm zajišťuje výměnu informací, inspiraci pro tvůrce, studenty, dramaturgy 

a obecně profesionály z oblasti kinematografie a televizního průmyslu. Zároveň s 

touto sférou propojuje výtvarníky, vědce, mládež či vyučující výtvarné výchovy. Činí 

tak: 
a) filmovým programem s široce pojatou mezinárodní soutěží, přinášející 

nejmodernější impulzy, speciálními tématy, retrospektivami, inovativními pohledy na 

archivní dědictví  
b) přednáškami, workshopy, prezentacemi, semináři, lektorskými úvody a obecně 

odborným programem, který zahrnuje prezentace připravovaných celovečerních 

projektů či moderované setkání s tvůrci. Industry program je rozšiřován i ve spojení s 

Visegrad Animation Forem. 

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).   

11.641.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  22813861  

žadatel je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Hradešínská 1542/6 

obec, PSČ, stát  Praha 10, 101 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  ca5dpk6 
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číslo bankovního účtu 

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  

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 (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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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  X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. ledna 2017 – 31. prosince 2017 

realizace (od-do) termín konání festivalu 2. - 7.5. 2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
31.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Belgie 
Čína 
Dánsko 
Estonsko 
Finsko 
Francie 
Chorvatsko 
Írán 
Irsko 
Itálie 
Izrael  
Jižní Korea 
Kanada 
Litva 
Maďarsko 
Německo 
Nizozemí 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rusko 
Slovensko 
Srbsko 
Španělsko 
Švédsko 
Švýcarsko 
Taiwan  
Ukrajina 
USA 
Velká Británie, atd. 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 

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 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 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 

podpis 

 
Kateřina Zajícová 
 

Předsedkyně spolku 18.11.2016 
 
                      

 

(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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Malé oči 2017 

název dotačního okruhu 9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie 

číslo výzvy 2016-9-1-30 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je uspořádat v roce 2017 v pražských kinech Oko a Aero a několika 

regionálních kinech pod názvem Malé oči již čtvrtý ročník festivalu filmů pro děti a 

filmů o dětech pro dospělé diváky. Festival přinese filmový program doplněný o 

edukativní interaktivní část a řadu dalších doprovodných aktivit.  Projekt poprvé v roce 
2017 expanduje mimo Prahu do několika regionálních kin. Projekt kultivuje vkus 

mladých diváků, učí je chodit do klasických kin za kvalitním filmovým programem. 

Ukazuje kino jako místo setkávání, kulturní bod a místo, kam se chodí i za živým 

interaktivním programem, nejen pasivní zábavou. 

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).   

 
 
 

537 323 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 262 323 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
0% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Pro-OKO z.s.  

IČO – identifikační číslo osoby 22842136  

žadatel je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Františka Křížka 460/15  

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, ČR  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu c4pzqyu 

číslo bankovního účtu 231274121 / 0300 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), 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) 1.10.2016 – 26.3.2017 

realizace (od-do) 27.3. - 23.4.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.9.2017 

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 podpory 
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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 současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 

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 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 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 
podpis 

 
Radim Habartík 

 

 
předseda výboru spolku 

 
Praha, 21.11.2016 

 

(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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu CINEFEM Praha: Mezinárodní festival ženských filmů 

název dotačního okruhu Filmové festivaly a přehlídky. 

číslo výzvy 2016-9-1-30 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Obsahem projektu CINEFEM Prague je přehlídka  filmů  zaměřených na 
ženská témata. Jeho cílem je vytvořit prostor pro jejich prezentaci  a všech 
úrovní, které tento rozsáhlý diskurz naplňuje – ekonomických, sociálních, 
politických i uměleckých. Filmové příběhy jeho obsah koncentrují 
a ozvučují ve formách, přístupných širokému publiku. Otevírají  aktuální  
témata, které dnes ve společnosti rezonují  -  ekonomická  i genderova 
nerovnost, domácí násilí  atd. Tímto směrem bude koncipována 
dramaturgie festivalu a doprovodní program.  Existence festivalu umožní 
vybudování kontaktů s  festivaly stejného zaměření ve snaze rozšířit 
možnosti prezentace českého ženského filmu v zahraničí. 
 

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).   

 
 
 
 
  1 243 401 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

 
 11 %  

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  ViaLain Events s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  04842294 

žadatel je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Benediktská 723/16 

obec, PSČ, stát  Praha   110 00  Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  r78n6nn 
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číslo bankovního účtu 2200956161/2010 Fio Banka 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Husitská 52/40 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 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 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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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) Leden 2017 – říjen 2017 

realizace (od-do) Listopad 2017 – prosinec 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/12/2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Připravujeme žádost programu Creative Europe. 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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 současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
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 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 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 

podpis 

 
Zuzana Blahutová 
 

 
Statutární zástupce/jednatelka 

18.11.2016, Praha  

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

 
 














































































