Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

Komunismus

název dotačního okruhu Celovečerní hraný film
číslo výzvy

2015-2-7-20

charakteristika projektu Nová, tentokrát hraná a veselá filmová esej Karla Vachka je koláž složená
(stručný popis projektu) z inscenovaných úryvků literatury, vlastních vzpomínek i z živých obrazů světových
dějin.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

10 900 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

3,7 % (v jednání 50%)

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24141534

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu t6d4pye
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)
v případě ANO uveďte IČO
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ANO
NE

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

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

leden 2012.- červenec 2016

realizace (od-do)

srpen 2016- listopad 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12. 2019
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko, Polsko, Francie, Německo, Itálie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených
údajů.
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

NA KRÁTKO

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2015-2-7-20

charakteristika projektu Syrové drama z rodinného prostředí
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

19.268.708,-

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).
výše požadované podpory kinematografie v Kč

6.500.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19 % + LOI ČESKÉ TELEVIZE

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGE

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

KE HRÁDKU 1644/11

obec, PSČ, stát

PRAHA 4, 14800, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

wpn2jtj

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační Jankovcova 8d
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
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PRAHA 47, 17000, ČR

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

2.1.2015 – 30.8.2016

realizace (od-do)

1.9.2016-30.12.2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.06.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

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

Strana 2

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

JEDNATEL

PRAHA 10.9.15

podpis

VIKTOR SCHWARCZ
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

ČESKÉ SELO

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2015-2-7-20

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Milostný příběh pražského kluka a holky, která je dosud živou historickou stopou
české menšiny, žijící v Srbsku.

33 440 032 Kč

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).
výše požadované podpory kinematografie v Kč

8 000 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

34%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Fine Production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

45313521
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Pražského 610/25

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

3vvp2cz

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
X

NE

X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Únor – Červenec 2016

realizace (od-do)

Srpen – Září 2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

31.03.2017

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

ANO

Srbsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů
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uvedenych v teto zadosti a ve vsech jejich pfilohach a je si vedom nasledku pfipadne nepravdivosti uvedenych
udaju.
Podpisem teto zadosti zadatel prolnlasuje, ze:
a) je bezuhonny, a, je-li pravnickou osobou, ze je bezuhonna tez kazda osoba, ktera je statutarnim organem nebo
clenem statutarniho organu zadatele a je-li statutarnim organem zadatele pravnicka osoba, ze je bezuhonna
kazda osoba, ktera je jejim statutarnim organem nebo clenem jejiho statutarniho organu; za beziihonneho se
povazuje ten, kdo nebyl pravomocne odsouzen pro majetkovou nebo hospodafskou trestnou cinnost, pokud se na
neho nehledi, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobiha insolvencni fizeni, ve kterem se fesi upadek nebo hrozici upadek zadatele, v poslednich tfech letech
nebyio rozhodnuto o jeho upadku, o zamitnuti insolvencniho navrhu proto, ze jeho majetek nepostacuje k iihrade
nakladu insolvencniho fizeni, nebo o zruseni konkurzu proto, ze pro uspokojenl vefitelu byl jeho majetek zcela
nepostacujici, nebo nebyla vuci nemu zavedena nucena sprava podle jineho pravniho pfedpisu,
c) neni v likvidaci,
d) nema nedoplatky na pojistnem a na penale na vefejne zdravotni pojistenf, a to jak v Ceske republice, tak ve
state sidia, mista podnikani nebo trvaleho pobytu, neni-li jim Ceska republika,
e) nema v evidenci dani u organu Financni spravy Ceske republiky ani organu Ceini spravy Ceske republiky ani v
evidenci dani nebo obdobnych penezitych pineni u pfislusnych organu statu, ve kterem ma sidIo, misto podnikani
ci bydliste, evidovany nedoplatky,
f) nema nedoplatky na pojistnem a na penale na sociaini zabezpeceni a pfispevku na statni politiku
zamestnanosti, a to jak v Ceske republice, tak ve state sidIa, mista podnikani nebo trvaleho pobytu.
Osoba, ktera tuto zadost podepisuje, prohlasuje, ze bucTje zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutarni
organ nebo clen statutarniho organu opravnena jednat jmenem zadatele-pravnicke osoby nebo je opravnena
jednat za zadatele jako jeho zmocnenec.
Udaje 0 podepisujici osobe a podpis:
jmeno a pfijmeni
podepisujici osoby

vztah podepisujici osoby
k zadateli

datum a misto
podpisu

podpis

jednatel

11.9.2015 Praha

Nenad Ognjenovic
(tabuiku zkopirovat vicekrat v pfipade, ze je vice osob jednajicich jmenem zadatele ne

FINE PRODUCTION s.r.o.
PRAZSKEHO 610
152 00 PRAHA 5
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1 Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)
název projektu

Instalatér z Tuchlovic

název dotačního
okruhu
číslo výzvy

2. výroba českého kinematografického díla
2015-2-7-20

charakteristika
Smutná komedie o muži, který všem všechno opraví,
projektu
ale svůj život spravovat nedokáže.
(stručný popis
projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
22.000.000- Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

8 milionu Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

cca 64 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

VorelFilm spol. s r.o.
639 811 81

Branická 82/504
Praha 4, 147 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy
ulice asídla),
číslo na kterou žadatel požaduje doručovat
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa
podnikání, je-li žadatel
ulice a místa
číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování (pokud se
odpopisné/orientační
místa trvalého
ulice a liší
číslo
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xrb9kc9

obec, PSČ, stát
další údaje o
projektu
upřednostňovaná
forma podpory – neníli v příslušné výzvě
k podávání žádostí
výslovně uvedeno, že
žadatelům bude
poskytnuta jen jedna
ze dvou forem
podpory, má žadatel
možnost zde označit,
zda některou z nich
upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka
„UPŘEDNOSTŇUJI“)
nebo zda některou
z nich výslovně
nepožaduje
(zaškrtnutím políčka
„NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram
projektu
příprava (od-do)

1.1. - 15.6.2015

realizace (od-do)

20.6.2015 - 30.11.2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

01/05/16

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

ANO

N
E
N
E

N
E

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených
údajů.
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika,

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu
1.9. 2015 Praha

podpis

Tomáš Vorel

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

Kavky na cestě

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-7-20

charakteristika projektu Příběh začíná na policii výslechem mladého chlapce, který měl ukrást automobil a
(stručný popis projektu) podniknout jím jízdu z jednoho konce republiky na druhý, a pokračuje vyprávěním o
tom, co se mu cestou přihodilo. V autě jedou dva kluci. Jsou na útěku, na cestě, v
kradeném autě. Sotva jim bylo patnáct a možná už nikdy nebudou svobodnější než v
těchto dvou dnech.
Třetí celovečerní film režiséra Olma Omerzu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).

35.120.711 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

12.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

16,40%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27187918

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 zřízenu qm636ye
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.2.2016 - 23.5.2016

realizace (od-do)

24.5.2016 - 31.7.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.7.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

potvrzeno: Slovinsko, v jednání: Německo, Slovensko, Rumunsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů
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uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených
údajů.
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo podpisu

Jiří Konečný

jednatel

17. 9. 2015, Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

Film DĚDA

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2015-2-7-20

charakteristika
projektu (stručný popis
projektu)

Celovečerní nízkorozpočtový film DĚDA – Vnuk a vnučka přijedou za dědou na
vesnici. S ním, sousedy a ostatními dětmi prožívají prázdninová dobrodružství bez
mobilů a tabletů. Díky nalezeným starým dopisům se dozvídají rovněž zajímavosti ze
života dřívějších generací jejich rodu.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).

3 622 580,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2.006.980,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

45 %

žadatel
právnická
název nebo
obchodníosoba
firma žadatele

Wallachia, spolek

IČO – identifikační číslo osoby

70641846

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

Nerudova 635/29
Valašské Meziříčí, 75701, Česká Republika

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

4w9e5ft

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

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte

ANO

křížkem)

NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace
UPŘEDNOSTŇUJI
N
E
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
N
E
X
harmonogram projektu
příprava (od-do)

Listopad 2013 – červenec 2015

realizace (od-do)

Srpen 2014 – leden 2016

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

10/03/2016

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

ANO

N
E

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o
projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených
údajů.
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vojtěch Gerla

Předseda

15. 9. 2015
Valašské Meziříčí

podpis

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

