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

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

ZÁHADNÁ MARTINA

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Záhadná Martina je celovečerní film o vyrovnání se s minulostí a o setkání, které
navždy změní život.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 1

11 563 166 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

9,71 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

COMPANY F s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24147729
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

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

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

žadatel je plátcem DPH 2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Marešova 643/6

obec, PSČ, stát

Praha 14 – Černý Most, 198 00, Česká republika

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

oag7kx

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)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

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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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
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
první natáčecí den (dd/mm/rr)

1.3.2019

počet natáčecích dní

15

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být

15.9.2020
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v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Filip Čermák

jednatel

Praha, 20. 8. 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
podaná 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Hrana zlomu - debut

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Hrana zlomu je psychologický thriller Emila Křižky. Žánrově se pohybuje na pomezi
thrilleru a hororu. Využívá princip vyprávění nelineární mozaiky.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 1

6 790 402 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

17 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61248037

žadatel je plátcem DPH 2

NE

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.
1
2
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(označte křížkem)

s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Dělnická 503/47

obec, PSČ, stát

Praha, 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)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na

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

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

harmonogram projektu
první natáčecí den (dd/mm/rr)

28/07/2019

počet natáčecích dní

15

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

30/01/2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
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ANO

NE X
X

NE

(označte křížkem)

NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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

majitel, jednatel

17. 8. 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
podaná 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Marťanské lodě

název dotačního okruhu

Výroba celovečerního hraného debutu

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Výroba celovečerního hraného debutu – filmu s pracovním názvem Marťanské lodě
scénáristy Zdeňka Jecelína a režiséra Jana Foukala na motivy skutečného příběhu
Martina E. Kyšperského..

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

16.491.796,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5.000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

33,30%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

FILM KOLEKTIV s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02248107

žadatel je plátcem DPH2

1

NE

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)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Soukenická 1196/11

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

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

ez33sej

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

Senovážné nám. 10a

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 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)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem

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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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

harmonogram projektu
první natáčecí den (dd/mm/rr)

15.7.2019

počet natáčecích dní

28

dokončení (dd/mm/rr)
30.11.2020
kombinovaná kopie/master - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
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NE
x

NE

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

ANO

x

NE

Norsko

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

Karla Stojáková

jednatelka

17.08.2018 Praha

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

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

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Tři týdny pod mořem

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Film je příběhem Míši, hrdiny na prahu dospělosti.Je o hledání a nalézání vztahu k
nepřítomnému otci, bývalému ruskému vojenskému atašé a o láskách a proviněních
ve městě, kde se při pátrání po něm ocitne. Vyprávění v žánru gangsterky s
existenciálním podtónem je odlehčené humorem, s níž film na nezvyklé situace
nahlíží. Vychází zároveň z pozapomenuté tradice československé kinematografie v
poetice surreálného a absurdního. Stále ale zůstává především osobní výpovědí a
zprostředkováním pocitu ze světa, o němž lze i tímto způsobem vyprávět aktuálně a
pravdivě. Díky tématu ruské mafie a hrdinovi, který je po otci poloviční Rus, se film
zabývá stále aktuální otázkou našeho vztahu k ruské menšině žijící u nás i Rusům
samotným.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

14 300 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

15,4%

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

moloko film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

49619918
NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

U Vorlíků 367/3

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Bubeneč, PSČ 16000, Česká republika

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

vkq53e

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

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.
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žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

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

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

3

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

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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dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
první natáčecí den (dd/mm/rr)

08.04. 2019

počet natáčecích dní

40

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

18.12. 2020

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

ANO

X

NE

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

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Ošklivá Mandarínka

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla
Výroba celovečerního hraného debutu

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Debut čínské scénáristky a režisérky Piaoyu Xie žijící a tvořící v Praze na motivy
vlastních zkušeností se životem v ČR. Jedná se o LGBT lovestory dvou žen –
Číňanka Yiou a Slovensky Grety, které se snaží ubránit si vlastní vztah před
byrokratickým aparátem českého státu vůči lesbickému páru.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

13 437 900

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

3,5%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Analog Vision s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

01753703
NE

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

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Kaprova 42/14

obec, PSČ, stát

Praha 1 – Staré Město, 110 00, ČR

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

cnh6xat

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)

NE
ANO

2

s úplným nárokem na odpočet DPH

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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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

harmonogram projektu
první natáčecí den (dd/mm/rr)

1.9.2019

počet natáčecích dní

30
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x

NE
NE x

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

31.1.2020
30.4.2020

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

ANO
NE

x

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,
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.
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Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Bc. Veronika Kührová

Jednatelka, žadatelka

20.8.2018
Prostějov

Bc. Michal Kráčmer

Jednatel

20.8.2018
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
podaná 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Citlivý člověk

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní debut režiséra Tomáše Kleina volně na motivy díla Jáchyma Topola.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

11670000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5000000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

23,45

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Masterfilm, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

248 41 358

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
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X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Hošťálkova 392/1c

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Břevnov

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

Af72i5j

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

Šumavská 13

obec, PSČ, stát

Praha 2, 120 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 DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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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
první natáčecí den (dd/mm/rr)

26/08/2019

počet natáčecích dní

20

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

30/06/2020

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:
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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

jednatel

14/7/2018, Praha

podpis

Tomáš Michálek

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

VeletrŽní pa|ác
Dukelských hrdinů 47
170 00 PrahaT

Žáaost o podporu kinematografie

podaná podle zákona c.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně něktených
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle zněnĺ 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 kinematograÍje a slovem
se rozumí
',podpora"

podpora kinematografie.

i ve všech souvisejĺcĺch formulářích příloh je slovem ,,projekt" myšlena konkrétnÍfáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj můŽe být součástĺprojektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, Že ŽadateljiŽ neobdżel na tuto fázi podporu v minulosti.

V Žádosti

evĺdenčníčĺsloprqektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Přes Prsty

název dotačnĺhookruhu

2.výroba českéhokinematografického díla

číslovýzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu

Přes prsty - drsně romantická komedie, která je zároveň debutem Petra Kolečka. Přĺběh
odehrávajĺcí se Ve sportovnĺm prostředĺ zkoumá nově jinak klasický milostný trojůhelník.
Film by chtěl přispět k posunutí a kultivaci Žánru českékomedie.

(stručný popis projektu)

celkový pIánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektul

29.680.000 Kč

výše poŽadované podpory kinematografie v Kč

3.500.000 Kč

výše finančnĺho zajištění projektu v % k datu podánĺ
žádosti

7 8o/o

žadateI - právnická osoba
název nebo obchodní firma Žadatele

lČo - identiÍikačníčÍsloosoby
Žadatelje plátcem DPH2

1

PP Film s.

r. o

24309087
NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, kteý je přílohou této Žádosti

Strana

1

ANo

(označte kříŽkem)

s Úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficĺentem

adresa sídla
ulice a čÍslo
popisné/orientační

Gogolova 228l8

obec, PSČ, stát

Praha

identifikátor datové

1, Hradčany, 1 18 00

schránky,

má-liji Žadatel o podporu kinematografle zřizenu

pvĺdj9y

čísĺobankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se Iišíod adresy sídla a pokud nemá
zŕízenou datovou schrá nku)
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

žadatel -ýzická osoba
jméno a příjmení Žadatele
Žadatel je podnikatelem
(označte kříżkem)
v případě ANo uvedte

ANO
NE

lČo

v případě NE uvedte datum narození

Žadatelje plátcem DPH3
(označte křÍŽkem)

NE

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

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 vyúčtovánípiojektu a následně
tuto skutečnost
Qo vyÚčtování promítnout.
" 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 vyúčtovánípiojektu a následně
tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
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s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslobankovního úctu
mĺsto trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

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

zřízenu

adresa mĺsta podnikání, je-Ii žadate! podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát
identĺfikátor datové schránky, má-li ji Žadatel

zřizenu

adresa pro doručovánĺ, na kterou žadateI poŽaduje doručovat (pokud se lišĺod mĺsta trvaIého pobytu
nebo mĺsta podnikánĺa pokud nemá zřĺzenu datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát

dalšíúdaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie

nenĺ-li v přĺslušnévýzvě k podávání Žádostí výslovně uvedeno, že żadatelůmbude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má Žadatel moŽnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutĺm
políčka,,UPŘEDNosTŇUJl") nebo zda některou z nich výslovně nepoŽaduje (zaškńnutím políčka,,NE")

dotace

UPŘEDNosTŇUJl

dotace s podĺlem na zisku

UPŘEDNosTŇUJl

harmonogram projektu
první natáčecí den (dd/mm/rr)

1

počet natáčecĺch dní

22

.9.2018

dokončení (dd/mmłr)
31.7 .2019
kombinovaná kopie/master - musĺ být v
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NE
x

NE

souladu s datem uvedeným ve
fo rm u l á

ři

re a l iz ač n ĺho h arm o

nog ra m u

projekt je/bude realizován se zahraniční

účastĺ

(označte kříŽkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANo,
uvedte konkrétní státy

Podpisem této Žádosti Žadatel souhlasĺ se zařazením údajůo 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 údajůo projektu v rozsahu podle $ 38 zákona o audiovizi. Podpisem této ŽádostiŽadatel stvzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této Žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdĺvosti uvedených údajů.
Podpisem této Žádosti Žadatel ve smyslu $ 34 odst' 4 zákona čestně prohlašuje, Že.
a) neprobíhá insolvenčnířízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek příjemce podpory
kinematografie, v poslednĺch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu
proto, Že jeho majetek nepostacuje k úhradě nákladů insolvenčního řizení' nebo o zrušení konkuzu proto,
Že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právnĺho předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá spĺatnénedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotnÍ pojištěnĺ, a to jak v Ceské
republice' tak ve státě sídla, mĺsta podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Financní správy Českérepubliky a orgánů Celnísprávy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnĺkání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjehoúhrady nebo rozloŽení jeho úhrady na splátky'
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečenía přĺspěvku na státnÍ politiku
zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

Żadatel současně prohlašuje, Že v souladu s ustanovením $ 39 odst' 1 zákona o audiovizije osoba, která:
a) je bezúhonná;zabezjhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnostĺ,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 kinematograÍie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musítento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li přĺjemcem
podpory kinematografie zahraničnĺprávnická osoba prostřednictvím své organizačnísloŽky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucí této organizační sloŽky;
tento předpoklad musí přĺjemce podpory kĺnematografie splňovat jak ve vztahu k územíČeské
republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.

osoba, která tuto Žádost podepisuje, prohlašuje' Že bud' je Žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem Žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za Žadalele jako jeho zmocněnec.
Úoa1e o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

Strana 4

vztah podepisující osoby
k Žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

Petr Štefka

jednatel

20.8.20'18, Praha

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

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), 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“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (literární příprava, kompletní vývoj nebo výroba). Vývoj může být součástí projektu na
výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Smečka

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-2-6-17

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Šestnáctiletý hokejový brankář David s čerstvě diagnostikovanou cukrovkou přichází
do nového týmu, kde panuje nekompromisní „zákon smečky“. David čelí valící se
lavině šikany, s níž se zoufale snaží bojovat. Celovečerní hraný debut absolventa
FAMU Tomáše Polenského vzniká v koprodukci ČR/Lotyšsko/SR.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

29 997 744

výše požadované podpory kinematografie v Kč

7 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

29025346
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

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

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Bílkova 868/10

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

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

f9fjwun

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)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

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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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje nárok
na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
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
první natáčecí den (dd/mm/rr)

18/2/2019

počet natáčecích dní

38

dokončení (dd/mm/rr)
kombinovaná kopie/master - musí být

1.2.2020
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v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

☒

NE

☐

Lotyšsko, 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,
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
Julietta Sichel

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatelka

datum a místo
podpisu
V Praze 6.8.2018
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