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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Zlatý podraz

název dotačního okruhu

Výroba celovečerního hraného filmu

číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Výroba celovečerního filmu Zlatý podraz režiséra Radima Špačka
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

99.914.950

výše požadované podpory kinematografie v Kč

13.500.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

86,5%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

BUC-FILM, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61251658

žadatel je plátcem DPH2

ANO

1

X

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Čs. Armády 405/8

obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00 Česká republika

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

3cgz8wh

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 DPH3
(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

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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 X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

15.9. - 31.12.2017

realizace (od-do)

1.1.2018 - 30.1.2018 a 15.4.2018 - 31.5.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1.2. 2018 - 14.4.2018 a 1.6.2018 - 24.10.2018
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko

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

Jaroslav Bouček

Jednatel

21.2.2018

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Runa života a smrti

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Historické drama o křižácké výpravě do Pruska z roku 1265 a odvěkého hledání
(stručný popis projektu) smyslu života.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

49.308.775 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

12.500.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

3%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Happy Celuloid s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60473151
ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Na břevnovské pláni 16a, /2122

obec, PSČ, stát

Praha 6, 169 00, Česko

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

aai8kw

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 DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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)

1.6. – 31.12.2018

realizace (od-do)

10.3. – 30.11.2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

01/10/2020

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

ANO

X

NE

Polsko, Německo, Lotyšsko, Estonsko

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
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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 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
Milan Cieslar

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Podpis

Jednatel Happy Celuloid s.r.o.

Praha, 13.2.2018

Milan Cieslar v.r. originál
v listinném podání k
Fondu

(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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Prokopat se ven

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Hudební tragikomedie, celovečerní hraný film. Čtyři vzájemně se prolínající povídky
z doby porevoluční divoké Prahy a její hudební scény.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

25 743 700 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

21

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bio Art Production, s. r. o.

IČO – identifikační číslo osoby

24126276

žadatel je plátcem DPH2

1

ANO

X

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

NE
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Korunní 104/810 A2

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, Česká republika

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

Kg43mwi

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 DPH3
(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

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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

X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

březen 2018 – únor 2019

realizace (od-do)

březen 2019 – srpen 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

Do 31.3. 2020

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,
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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
BcA. Petr Koza

vztah podepisující osoby
k žadateli
Jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

22. 2. 2018

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematog rafie
Ve|etržní palác
Dukelskii,ch hrdin 47
17ů 00 Praha 7

Zádost o podporu kinematografie
vYhláŠená Podle zákona č" 4S6/2012 St},, o audiovizuálních clíiech a podpone kinematografie a o znrěně některych
zákon (zákon o audiovízi). v piatném znění. a pod|e znění Statutu Státního fondi; [<írrematoglafle po nabyti
učinnosti zmény Statutu Státního fondr_l kinrennatografie ze dne 3. 5" 20,n7
V žádosti o podporu kinennatografie a všech ťormuláních p íloí"lse s|ovem
'žádO t" rozumí žádost o podporu
ktnematoEnafie. slovem ,,Žadatsl" se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem ,,pocfpora" se rozumí
pod pora kinematografie,
V Žádosti i ve vŠech souvisejícich ťormulárích príloh je sioverrr ,,proje[<t" myšlen jen v tóto žádostízpracovar.ry
záměr defir-lovany konkrétníVlizvot"l v daném okruhu podpory (nap , je projektem myšlen vi?voj
kinematografického díla, niko!i kinematoErafické dí|o ve smysltt celku včetně vyroby, distribuce a propagace;
PríPadně je Pnojektem myŠieno nap . vydárrí publikace, rra ktenou je žádána podpora, bez ohledu na t0, že je
paralelně po ádána konference či dalšíaktivrty, pokud rrejsau součásti žádosti}"

evidenčníčísloprojektu (vypiňu.ie Státní fond kinematografie)

název

projektu

V[ci a tak

název dotačníhookruhu

2,vtr?roba

číslovyzvy

2a18-2-n-1

charakteristika

projektu
(stručn popisprojektu)

Knimithniíier

celkov rozpočet nákladrj

na realizaci

v še požadované podpory

v

českéhokrnenratografickéiro díia

projektu1

kinematografle v

še finančního zajištěni projektu v oÁk datu

žádosti

Kč
podání

36,815,214,- Kč
13.000.CIfr0,- Kč
69/.,

žadatel - právnická osoba
název nebo obchodnri firma

žadatele

lČCI * identifil<ačníčístoosoby

žadatel .!e plátcenr

1

DPH2

Space Fiinrs spo!. s r.o,
17049431

ANO X

Je stanovenr jako součet s!oupce A ve fornruiáťi rozpočtit, [<ten je prílohou tóto

'V

prípad ě, Že se v

pr běhu realizace

podporu

ti.

projektu změní postavení žadatele o
atografie jako
Plátce/nePlátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyričtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.

trana

'í

(označte [<

ížkem)

NH

adresa síd!a
ulice a číslopopisné/orientačníl-.|avlovská

obec, FSČ, stát

1

135/36

16000Praha6

identifikátor datové schránky,
rná-liji žadatel o podporu kinematognafie z ízenr.l

číslobankovníl,to

ct598drj

učtu

adresa pro doruČovánÍ, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod adresy sídla a pokud nemá

z izenou datovou schránku)

ulice a číslopopisnéiorientační

obec, FSČ, stát

žadatel -fyzická osoba
jnnéno a príjmení žadatele

žadatelje podnikatelem
(označte krížkem)

Ar{O
t!=

v prípadě ANO uvedte lČO
v prípadě NE uvedte daturn narozeni

žadatelje plátcern
(označte k ížkem)

DPH3

ANO
NE

číslobankovního

úótu

místo trvalého pobytu
u|ice a číslo

popisné/orientační

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

z izenu

adresa místa podnikání, je-!i žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisnó/orientaňní

3

V

prípad ě, že se v prťrběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako

Plátce/nePlátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vy čtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
tranra 2

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má{i ji žadatel

zrízenu

adresa Pro doruČovánÍ, na kterou Žadatel poŽaduje doručovat (pokud se lišíod místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá z izenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientačnri

obec, PSČ, stát

da!šídaje

o proiektu

up edmCIstrlovamá ťorn,la podpory k mematograffre
nenÍ-[Í v PrísluŠnévyevě k podávání žádostí vli,slovně uvedeno, že žadatelťlnr bude poskytnufa jen jedna ze dvou
forern PodPory kirrematografie, má Žadatel nnožnost zde označít,zda některou z nich uprednostnuje (zaškrtnutínl
PolíČka,,LjPŘEDFdOSTŇUJi"} nebo zda některCIu z nich v ,slovně nepožacluje (zaškrtnutím políčka,,F-lH")

dotace

UPŘEDí,JůsTŇUJI

F,íE

dotace s pcdílem na zisku

!.JPŘEDNOsTŇUJI

r{F

hannm*nogrff n pnojektu

príprava (od-do)

Ceruenec 201 8 predtáčka, unor-dubenZO1 9

neal!zace (od-do)

Snpen 2018 predtáčka, duben 201S-óerven 2ů19

dokončení(do ve forrnátu ddimm/rnrr) Pnosinec2019
proje$tt je/h ude nea frzová
*

tlůasti

r-l

se za,l

ra

(označte krížkem)
v prípadě, že A dů,
uved'te konkrótní státy

rt [č m

í

ANO
NE

Slovensko

FodPisem tóto Žádost! Žadatel souhlasí se za arenírn udajůr o sohě a tóta žádosti do evtdence v oblasti podpory
kinematografie. kterou vede Státní ťond }<inematografie poctie 30 zákona o audiov zi a s uve ejněním táto žádosti
a daiŠÍcíiudaj c pno.1ektu,r v nozsahu podle 38 zákona o audiovlzi Fodpisem ťóto žádosti žadatel stvrzuje
sPrávnost a Pravdivost udajťl uveden ch v tóťo žádosti a ve všech jejích príiohách a.;e si vědcm rrás|edkť;
pťipadnó nepravdivostí uveden ch rldajťr.
Fodpisem tóto žádosti žadatel ve smyslur 3a odst 4 zákona čestně pnohlašurje, že:
a}neProbíhá Ínsnlvenčníízení,ve kteróm se ešíťlpadek nebo hrozíci upadek príjemce pcdpory
kirrernatografíe, v Poslednich 3 letech nehyio rozhodnuto o jeho i"lpadku, o zamítnutíinsolvenčnííronávrhu
Proto. Že jeho nnajet*k nePcstačuje k uhradě nákladni insolvenčníhorízení,nebo o zrušerrí &conk!.lrzl.| proto,
Že Pro usPokojení věnitel bYljeho majetek zcela nepostacující,nebo nehyla v ci něnru ravedena ni_lcená
správa p*dle jiného právniho p edpisrr.
b) není v iiltvidací,
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c) nemá splatrré nedoplatky na pojistnóm a na penáie na ve ejná zdravotní pojištění, a to jak v Čes[<*
repub|ice, tak ve státě sídla, rnísta podnikání nebc trva!óha pobytu,
d}nentá evidován nedoplatek u onEán Flnančnísprávy Českérepubliky a orEánťr Celní spnávy českó
rePubiikY ani u obdobnych ongánŮ státu, ve $<terám má sídlo, místo podnikání nebn trva| pobyt s v jirnkau
nedoplatku, u kterél,to bylo povoleno posečkárrí,!eho uhrady nebo rozloženíjeho uhrady na splátí<y,
e) nemá splatrré nedoplatky na pojistnóm a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politikil
zaměstnanost!, a to jak v Českó repub|ice, tak ve státě síd|a, n:ísia podnikání nebo trva!óho pobytu.
Žadate| souČasně prol-rlaŠuje, Že v souladu s ustanCIvenínr 39 odst" 1 zákona o ar_ldiovizi.je osoba, ktená:
a) je bez honrná: za bezuhonnóho se rlepovažuje ten, kdo byl pravoffiscně odsor_lzen prCI nrrajetkovo11 nebo
hospodá skou trestnou činnost. včetně prípadu, [<dy jde o prípravu, pokus nebo učastenstvína ta}<ové
tnestné ČinnostÍ,Pokud Se na nrě|'ro nehledi, .!ako by nebyl odsouzen; jde-li o právnrickou osobu, rnursí tento
pi'edpoklad splňovat jak tato právnrická osoba, tak je.!í statutární orgán nebo každy č|en statr:tárnriho
ongánu, a je-|i statutárrrinr orEánenn prijerrrce podpory kinematografie či čfenem statutárního orEánil
prtjennce podpory kinematoErafie právnická o oba, nrusí tento precípct<lad splrlovat jak tato právnická
osoba, ta}<.!eji statutárni orEán nebo každ člen statutárníhc ongánu tóto právnickó osoby; je-ti príjemcem
podpory kinematognafie zahnaniční pnávnická osaba prostrednictvírn své organlzačnísíožky,musí
P edPo$<iad Podle tohoto písmenre splňovat vedle uveclenych osob rovněž v,edaucí této orEanizačnísiožky;
tento Pnedpoklad musí pnÍ"lemce podpory kinenrratografle splnovat.iak ve vztahur k ůzemíčeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, mista podnikánl neba trualého pobytu,
b} nemá nesplněné splatnré závazky vurči Fondu.

Osoba, která

tutto Žádost podepisuje, prohlaš,u.le, že bud'"ie žadatelern-fyzickou osobotl, nrebo je jako statutární
orgán nebo Člen statulárniho orgánu oprávněnajedrrat jnnónem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

Udale o podepisu.!ící osobě a podpis:
jmóno a p íjmení
podepisujícíosoby
Jiní Ježek

vztah podepisuj ícínsoby
k žadateli

datunr a místc

Jednatel

V Fraze 12.2.2a18

podpis

podpisu

(tabulku zkopírovat vícekrát v pripadě, že.!e více csob jednajícíchjnrénem žadateie rrebo za a*atelP)

c.l,"^*_
\Jit iŤl Iťj

/!

'Ý

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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

ZÁTOPEK

název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Celovečerní hraný film o Emilu Zátopkovi, jednom z největších sportovců všech dob,
(stručný popis projektu) jehož sportovní výkon - výhra tří zlatých medailí na OH v Helskinkách v r. 1952 - nebyl
dosud nikým překonán.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

91.674.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

20.000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Lucky Man Films

IČO – identifikační číslo osoby

25778447

žadatel je plátcem DPH2

ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Perlová 1020/8

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

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

stqi838

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

Na Maninách 1590/29

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
žadatel je plátcem DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

květen 2018 - březen 2019

realizace (od-do)

duben 2019 - leden 2020

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.11.2020
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Finsko, Belgie

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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Osud Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého je ve své původní Erbenovské předloze
(stručný popis projektu) jednoduchým nekauzálním příběhem prince, jdoucího hledat princeznu, jež si vybral
na základě nešťastné volby. Tato jednoduchá premisa byla rozvinuta a
transformována do současných vyprávěcích forem a požadavků žánru rodinného filmu
/ pohádky – lehké a humorné komedie s nádechem dramatu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

56 985 150 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

14 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

53,06%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

LUXOR spol.s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

457 97 501

žadatel je plátcem DPH2

ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Gruzínská 1384/3

obec, PSČ, stát

Praha - Vršovice, 100 00, ČR

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

eetjexc

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

Kříženeckého náměstí 322

obec, PSČ, stát

Praha, 152 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 DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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)

duben 2018 – 15.04.2019

realizace (od-do)

16.04.2019 – 18.06.2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 23.10.2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko

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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

MISS HANOI

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Kriminální drama z prostředí českých Vietnamců. Příběh první policistky
(stručný popis projektu) vietnamského původu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

14.980.000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2.800.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

70%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

SCREENPLAY BY, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60469412
ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

V mezihoří 1212/17

obec, PSČ, stát

Praha 8, 180 00, ČR

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

6bszijj

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

Pšovanská 7

obec, PSČ, stát

Praha 9 Třeboradice, 196 00

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 DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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)

1.1.2015 – 30.6.2017

realizace (od-do)

1.7.2017 – 30.4.2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.05.2020

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

ANO

x

NE

Slovensko

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
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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 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

Zdeněk Viktora

jednatel

16.2.2018 v Praze

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Mazel a tajemství lesa

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Hraný film pro děti s pohádkovými motivy
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

27 700 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

300 000

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

BFILM.cz s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

05931258

žadatel je plátcem DPH2

ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

NE

X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Koněvova 1715/128

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 00, Česká republika

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

ufcfg63

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 DPH3
(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

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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)

Březen – červenec 2018

realizace (od-do)

Srpen – březen 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/06/2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko

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

Peter Badač

jednatel

21.2.2018, Praha

podpis

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

Strana 4

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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Poloviny

název dotačního okruhu
číslo výzvy

2. výroba českého kinematografického díla
2018-2-1-1

charakteristika projektu Mystické drama. Iránec ve středních letech se při pátrání po otcově mládí prožitém v
(stručný popis projektu) komunistické Praze ocitá v kůži kohosi, kdo je již téměř mrtev avšak později se ukáže
být jeho nevlastním bratrem.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

35.000.000 CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10.000.000 CZK

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

24%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

i/o post s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27257142
ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Dienzenhoferovy sady 1

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

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

7tfcsrj

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 DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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)

leden – srpen 2018

realizace (od-do)

září–říjen 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.12.2020

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

ANO

X

NE

Írán, Francie, Slovensko

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
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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 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

Jordi Niubó

jednatel

20.2.2018

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Poslední závod

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Sportovní drama z počátků lyžařského sportu podle skutečné události
(stručný popis projektu)
Poslední závod líčí skutečný příběh lyžařského závodu v roce 1913, kdy
na krkonošských hřebenech za dramatických událostí zahynuli dva průkopníci
českého lyžování Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Třetím hrdinou příběhu je německý
sportovec Emerich Rath, který na pokraji sil táhl Bohumila Hanče do Labské boudy,
ale nepodařilo se mu ho zachránit. Je to film o sportu, přátelství a odvaze.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

28.266.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10.000.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Punk Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27106993

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Přístavní 1126/18

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká Republika

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

aanhg8

číslo bankovního účtu
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

Veslařský ostrov 62

obec, PSČ, stát

Praha 4 - Podolí, 147 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
žadatel je plátcem DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 2

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
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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

08 – 12/2018

realizace (od-do)

01/2019 – 01/2020

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 29/02/2020
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Spolková Republika Německo

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
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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 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

Ondřej Beránek

jednatel

21. 2. 2018

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

SRŠEŇ V LAHVI

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Dvaadvacetiletého Jana vyhodili na začátku normalizace z univerzity a záhy
(stručný popis projektu) emigrovala jeho dívka Helena, aniž by mu cokoliv řekla. Má se vydat za ní nebo
zůstat doma, kde mu navíc hrozí vojna? Napínavý i kontemplativní film o přátelství a
hledání svobody v době totality. Režisér a scenárista Vít Zapletal nabízí ve svém
druhém celovečerním projektu nový pohled na období po roce 1968, který je
historicky věrohodný a umělecky originální, postrádá sentiment a není prvoplánovou
komedií.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

30.500.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

11.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

2,62

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24141535

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, ČR

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

t6d4pye

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 DPH3
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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)

09/2015-12/2018

realizace (od-do)

01/2019 -05/2020

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31/12/2020

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

ANO

X

NE

Slovenská republika, Litva

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.

Strana 3

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

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Amnestie

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Film AMNESTIE vzniká k třicátému výročí Sametové revoluce. Na pozadí velkých
(stručný popis projektu) společenských změn, rozpadu komunismu a vzniku demokratického Československa
se odehrává dramatický příběh tří rodin, které jsou vzájemně propletené. Film chce
poutavým žánrovým vyprávěním reflektovat naší historii a poukázat na specifika,
která později vedla k rozdělení republiky. Idea širokých amnestií a druhé šance,
kterou přinesl Havel, má významné místo v naší historii. Amnestie se staly velkou
zkouškou demokracie a jejich kontroverznost dodnes přetrvává v obou samostatných
státech.
Druhý celovečerní film Jonáše Karáska, režiséra filmu Kandidát.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

46.467.751 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

14.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

17,83 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27187918

žadatel je plátcem DPH2
(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 DPH3
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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. 6. 2018 - 13. 8. 2018

realizace (od-do)

14. 8. 2018 - 31. 1. 2020

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31. 1. 2020
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
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Slovensko, Německo

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
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

21. 2. 2018, 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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Křik jako nádherná píseň

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu “Křik jako nádherná píseň” je celovečerní hraný film scénáristky Beaty Parkanové a
režiséra Viktora Tauše. Psychologické drama o strachu z lásky v podobě "walk
(stručný popis
movie" vycházející z autobiografických motivů.
projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

13.817.600,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

6.500.000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

37 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

HEAVEN’S GATE s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60467541

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Loretánská 179 / 13

obec, PSČ, stát

Hradčany - Praha 1, 118 00, Česká republika
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identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

64c7wfw

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 DPH
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
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
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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)

4.5. 2019 - 23.8.2019

realizace (od-do)

23.8.2019 - 20.9.2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

31.3.2020

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

ANO

X

NE

Bulharsko, Polsko

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 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
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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

Viktor Tauš

Jednatel

25.1.2018, 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

vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Oranžový pokoj

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Celovečerní hraný film, comedy noir thriller podle scénáře Štefana Titka v režii Petra
(stručný popis projektu) Zahrádky. Vymahač pohledávek Českých drah Rudolf Mach se pokusí unést ženu,
kterou miluje a zavřít jí ve sklepě svého domu v „oranžovém“ pokoji. Jeho plán ale
nevyjde úplně podle představ a v oranžovém pokoji nakonec skončí jako vězeň on
sám.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1

31 744 872, - Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10 000 000, - Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30%

žadatel – právnická osoba

1

název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61248037

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH 2
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Dělnická 503/47

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

rinrtag

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 DPH 3
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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
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)

srpen – prosinec 2018

realizace (od-do)

leden – únor 2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.3.2020

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

ANO

X

NE

Slovensko

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.
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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 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

Vratislav Šlajer

jednatel, majitel

Praha, 21.2.2018

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

Czech FILM s.r.o.

název dotačního okruhu Tichý společník
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

110 minutová absurdní tragikomedie, kde jsou veškeré pohnutky a charaktery
postav dílem scénáristy, ačkoliv jsou vytvořeny dle reálných osob, žijících v jedné
vesnici na Moravě. Film obsahuje vše, co moderní divák potřebuje. Reálné někdy
až absurdní příběhy obyčejných lidí, které píše sám život. Film vzniká na základě
stejnojmenné knihy režiséra a scénáristy P. Göbla oceněné Magnézií literou.
Jedná se o dílo nepopiratelné umělecké a kulturní hodnoty i náročnosti. Paralelní
příběhy několika hlavních hrdinů spojené zdánlivě nahodilou synchronicitou a
neotřelým humorem. Pod povrchem komediálního děje, ale probíhá příběh o
něčem podstatnějším a niternějším. http://tichy-spolecnik.cz/ Koprodukce
s Českou televizí a Wet Cat Pictures. Distributor Bontonfilm.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

29 910 750 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

12 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

41,49% (bez města Zlín, SFK podpory a pobídek)

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

1

Czech FILM s.r.o.

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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IČO – identifikační číslo osoby

24215911

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

V Olšinách 2300/75

obec, PSČ, stát

Praha 10, PSČ 100 00

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

wygahrw

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 DPH3
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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
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)

2016 - 09 / 2018

realizace (od-do)

09 / 2018 - 12 / 2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31/12/2019

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
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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 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

Přemysl Klimsza

jednatel

22.2.2018, 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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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

UZLY A POMERANČE

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2018-2-1-1

charakteristika projektu Film vypráví o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti,
(stručný popis projektu) odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání. Velkou roli hrají koně
jako symbol nespoutanosti i jako smutek z nezachytitelného odcházejícího
dětství. Zábavný a dojemný, a přitom nesentimentální příběh pro celou rodinu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1

33.937.500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

66,85%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Daniel Severa Production, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02048523

žadatel je plátcem DPH2

ANO

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Kříženeckého náměstí 1079/5b

obec, PSČ, stát

152 00 Praha 5 - Barrandov, Česká republika

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

i7dy78v

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 DPH3
(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

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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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
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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

01/03/2018 – 22/07/2018

realizace (od-do)

23/07/2018 – 15/03/2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 15/03/2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO

X

NE

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

Strana 3

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 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

Daniel Severa

jednatel

20/02/2018

p

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