
















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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu KINO NA HRANICI – KINO NA GRANICY 

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

číslo výzvy 2013-9-1-12 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Filmová přehlídka. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1.500.000,-  

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 86% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Občanské sdružení EducationTalentCulture 

IČO – identifikační číslo osoby  26580063 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Hlavní třída 1a/147 

obec, PSČ, stát  Český Těšín, 737 01, CZ 

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  - 

 

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 X 



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1.2013 – 30.4.2013 

realizace (od-do) 30.4.2013-5.5.2013 

dokončení (do) 31.12.2013 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Polsko , 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 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 

 
Mgr. Petra Slováček 
Rypienová 
 
 

 
Výkonná ředitelka OS ETC, 
finanční ředitelka přehlídky 

 
30.9.2013,  
Český Těšín 

 
 
 
 
 

(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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu 17. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2013 

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

číslo výzvy 2013-9-1-12 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

 

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je festivalem s výraznou dramaturgií, 
dlouhodobě systematicky podporující české dokumentární filmy v českém i mezinárodním 
prostředí. Byl založen v roce 1997 a od té doby inicioval vznik celé řady projektů 
podporujících vznik, distribuci i reflexi dokumentárních filmů. Je největší událostí svého 
druhu ve střední a východní Evropě, spoluzakladatel a člen iniciativy Doc Alliance spojující 
7 klíčových evropských dokumentárních filmových festivalů.  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 11.285.950 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2.500.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 70,23 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Jihlavský spolek amatérských filmařů / JSAF o.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  67008062 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Jana Masaryka 1662/16 

obec, PSČ, stát  Jihlava, 586 01, Česká republika 

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  Bubenská 1477/1 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, 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 - 

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 - 

 



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

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  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1. 2013 – 23.10. 2013 

realizace (od-do) 24.10. 2013 – 29.10. 2013 

dokončení (do) 30.3. 2014 

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 

Marek Hovorka 
 
 
 

předseda občanského sdružení, 
jednatel 

1.10. 2013, Jihlava  

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

 

 









evidenční  číslo  projektu	  (vyplňuje  Státní  Fond  kinematografie)(vyplňuje  Státní  Fond  kinematografie)(vyplňuje  Státní  Fond  kinematografie)
název  projektu 5.	  MFF	  Ostrava	  Kamera	  Oko5.	  MFF	  Ostrava	  Kamera	  Oko5.	  MFF	  Ostrava	  Kamera	  Oko

název	  dotačního	  okruhu 9.	  filmový	  fes>val	  a	  přehlídka	  v	  oblas>	  kinematografie9.	  filmový	  fes>val	  a	  přehlídka	  v	  oblas>	  kinematografie9.	  filmový	  fes>val	  a	  přehlídka	  v	  oblas>	  kinematografie

číslo	  výzvy 2013-‐9-‐1-‐12

charakteris>ka	  projektu
(stručný  popis  projektu)

Mezinárodní	  filmový	  fes>val	  se	  zaměřením	  na	  kameramanskou	  tvorbu.	  Jeden	  ze	  tří	  
světových	  filmových	  fes>valů	  věnovaných	  kameramanské	  tvorbě.	  Hlavní	  filmová	  akce	  
probíhající	  ve	  městě	  Ostrava	  a	  v	  MS	  regionu.

Mezinárodní	  filmový	  fes>val	  se	  zaměřením	  na	  kameramanskou	  tvorbu.	  Jeden	  ze	  tří	  
světových	  filmových	  fes>valů	  věnovaných	  kameramanské	  tvorbě.	  Hlavní	  filmová	  akce	  
probíhající	  ve	  městě	  Ostrava	  a	  v	  MS	  regionu.

Mezinárodní	  filmový	  fes>val	  se	  zaměřením	  na	  kameramanskou	  tvorbu.	  Jeden	  ze	  tří	  
světových	  filmových	  fes>valů	  věnovaných	  kameramanské	  tvorbě.	  Hlavní	  filmová	  akce	  
probíhající	  ve	  městě	  Ostrava	  a	  v	  MS	  regionu.

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektucelkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu 1067000

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kčvýše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč 600000

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádos>výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádos> 467000

žadatel  –  právnická  osoba

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

IČO	  –	  iden>fikační	  číslo	  osoby 24728284

adresa  sídla

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační Rabyňská	  746/1Rabyňská	  746/1

obec,	  PSČ,	  stát Praha	  12,	  14200,	  Česká	  republikaPraha	  12,	  14200,	  Česká	  republikaPraha	  12,	  14200,	  Česká	  republika

iden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenuiden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenuiden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu

číslo	  bankovního	  účtu

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační Vítězné	  náměsc	  774/14Vítězné	  náměsc	  774/14Vítězné	  náměsc	  774/14

obec,	  PSČ,	  stát Praha	  6,	  16000,	  Česká	  republikaPraha	  6,	  16000,	  Česká	  republikaPraha	  6,	  16000,	  Česká	  republika

žadatel  –  fyzická  osoba

jméno	  a	  příjmení	  žadatele

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte  křížkem)(označte  křížkem)
ANO

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte  křížkem)(označte  křížkem)
NE

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narozenív	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození

číslo	  bankovního	  účtu

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační 	  

obec,	  PSČ,	  stát 	  

iden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenuiden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenuiden>fikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu

adresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu),  na  kterou  žadatel  požaduje  doručovatadresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu),  na  kterou  žadatel  požaduje  doručovatadresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu),  na  kterou  žadatel  požaduje  doručovatadresa  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  projektudalší  údaje  o  projektu
upřednostňovaná  forma  podpory
poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

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

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

	  –	  není-‐li	  v	  příslušné	  výzvě	  k	  podávání	  žádosc	  výslovně	  uvedeno,	  že	  žadatelům	  bude	  

poskytnuta	  jen	  jedna	  ze	  dvou	  forem	  podpory,	  má	  žadatel	  možnost	  zde	  označit,	  zda	  některou	  z	  nich	  upřednostňuje	  
(zaškrtnucm	  políčka	  „UPŘEDNOSTŇUJI“)	  nebo	  zda	  některou	  z	  nich	  výslovně	  nepožaduje	  (zaškrtnucm	  políčka	  „NE“)

dotace UPŘEDNOSTŇUJIUPŘEDNOSTŇUJI x NE
dotace	  s	  podílem	  na	  ziskudotace	  s	  podílem	  na	  zisku UPŘEDNOSTŇUJIUPŘEDNOSTŇUJI NE

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

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb



harmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektuharmonogram  projektu

příprava  (od-‐do) 1.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.20131.1.2013	  -‐	  26.9.2013

realizace  (od-‐do) 27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)27.9.2013-‐3.10.2013	  (hlavní	  program)	  4.10.-‐30.11.	  (pražská	  část)

dokončení  (do) 31.12.201331.12.201331.12.201331.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013

projekt  je  /  bude  realizován  se  zahraniční  účasI  (označte  křížkem)projekt  je  /  bude  realizován  se  zahraniční  účasI  (označte  křížkem)projekt  je  /  bude  realizován  se  zahraniční  účasI  (označte  křížkem)projekt  je  /  bude  realizován  se  zahraniční  účasI  (označte  křížkem) ANO NE x

v	  případě,	  že	  ANO,	  uveďte	  konkrétní	  státyv	  případě,	  že	  ANO,	  uveďte	  konkrétní	  státy

Podpisem	  této	  žádos>	  žadatel	   souhlasí	   se	   zařazením	  údajů	  o	   žadateli	  a	   této	  žádos>	  do	   evidence	   v	  oblas>	  audiovize,	  
kterou	   vede	   Státní	   fond	   kinematografie	   podle	   §30	   zákona	   a	  s	   uveřejněním	   této	   žádos>	   a	  dalších	   údajů	   o	   projektu	  
v	   rozsahu	   podle	   §38	   zákona. 	  Podpisem	  této	   žádos>	   žadatel	   stvrzuje	  správnost	   a	  pravdivost	   údajů	  uvedených	   v	   této	  
žádos>	  a	  ve	  všech	  jejích	  přílohách	  a	  je	  si	  vědom	  následků	  případné	  nepravdivos>	  uvedených	  údajů.

Podpisem	  této	  žádos>	  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	   zamítnuc	   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	  poli>ku	  zaměstnanos>,	  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

Jakub  Felcman jednatel 3.10.2013,  Ostrava

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

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

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb



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	  

 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Anifilm,	  mezinárodní	  festival	  animovaných	  filmů	  v	  Třeboni	  

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

číslo	  výzvy	   2013-‐9-‐1-‐12	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	  

Anifilm,	  mezinárodní	  festival	  animovaných	  filmů,	  představuje	  každoročně	  aktuální	  trendy,	  
postupy,	  technologie	  a	  animační	  techniky.	  Podporuje	  rozpracované	  či	  zcela	  nové	  animační	  
projekty,	  jejich	  tvůrce,	  producenty	  a	  distributory.	  Poskytuje	  prostor	  pro	  pozitivní	  
konfrontaci	  a	  navazování	  nových	  kontaktů	  mezi	  filmovými	  profesionály	  z	  celého	  světa.	  Je	  
určen	  tvůrcům	  a	  filmový́m	  profesionálům,	  studentům,	  pedagogům,	  filmovým	  teoretikům	  a	  
všem	  fanouškům	  animované	  tvorby	  včetně	  dětí.	  Festival	  chce	  dále	  rozvíjet	  a	  zachovávat	  
kulturní	  dědictví	  českého	  animovaného	  filmu,	  přispět	  ke	  vzniku	  nových	  českých	  děl,	  stejně	  
tak	  jako	  dát	  půdu	  pro	  možný	  vznik	  mezinárodních	  koprodukcí.	  Svými	  doprovodnými	  
aktivitami	  Anifilm	  podporuje	  vzdělávání	  v	  oblasti	  animovaného	  filmu.	  Anifilm	  svým	  
širokým	  programovým	  záběrem	  chce	  změnit	  stereotypní	  vnímání	  animované	  tvorby	  coby	  
pouhé	  zábavy	  pro	  děti.	  Chceme	  představit	  animaci	  jako	  způsob	  myšlení,	  vidění	  světa	  a	  
možnosti	  jejího	  využití	  k	  reflexi	  široké	  řady	  témat.	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   8.275.000,-‐	  Kč	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   1.000.000,-‐	  Kč	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   12%	  

	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  Občanské	  sdružení	  pro	  podporu	  animovaného	  filmu	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  22813861	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Hradešínská	  1542/6	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  Praha	  10,	  10100,	  Česká	  republika	  

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	   	  Valdštejnské	  náměstí	  2	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  Praha	  1,	  11800,	  Česká	  republika	  

	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

ANO	   	  
žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  

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	   	  	  



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	  

 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

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	   X	  

harmonogram	  projektu	  

příprava	  (od-‐do)	  
projekt	  je	  připravován	  celoročně	  a	  má	  řadu	  doprovodných	  aktivit	  	  

1.1.2013	  -‐	  31.12.2013	  

realizace	  (od-‐do)	   termín	  konání	  festivalu	  3.-‐8.5.	  2013	  

dokončení	  (do)	   31.	  12.	  2013	  

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

v	  případě,	  že	  ANO,	  uveďte	  konkrétní	  státy	  

Velká	  Británie	  
Kolumbie	  
USA	  
Španělsko	  
Francie	  
Dánsko	  
Izrael	  	  
Kanada	  
Švýcarsko	  
Estonsko	  
Polsko	  
Něměcko	  
Taiwan	  	  
Irsko	  
Finsko	  
Rusko	  
Portugalsko	  
Nizozemí	  
Litva	  
Argentina	  
Slovensko	  
Chorvatsko	  
Maďarsko	  
Jižní	  Korea	  
Slovensko	  
Srbsko	  
Makedonie	  
Irsko	  
Norsko	  

 
 
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,	  












	zadost sf 1 
	zadost sf 2 
	zadost sf 3 



