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

Out / Vychladnutí

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Elektrárnu zavírají - v městě na východním Slovensku zavládne nezaměstnanost.
(stručný popis projektu) Vysoký padesátník Ágoston se vydává na cestu východní Evropou v zoufalé naději
najít si práci a splnit si sen - chytit velkou rybu.
U Baltu se octne opuštěný a bez ničeho. Jeho cesta ho přivádí ke stále podivnějším
setkáním - s vysokou přátelskou ženou, s ruským přítelem s nepřátelskými úmysly,
se smutným vycpaným zajícem bez uší. Vlny se otírají o písek a znovu se vracejí
do moře, které tady končí - určitě tady nezačíná.
Absolventský film studenta FAMU Györgyho Kristófa.
Projekt byl vybrán do letošního programu Atelier v rámci MFF v Cannes.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

33.579.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

3.500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

64,82%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby

endorfilm s.r.o.
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)

1.1.2015 – 30.9.2015

realizace (od-do)

1.10.2015 – 31.1.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.1.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko - potvrzené
Švýcarsko - v jednání

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

2. 12. 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

Sféra

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Můj bratr Ján žije na útěku od roku 1999, kdy utekl od své rodiny, od svého domu,
(stručný popis projektu) od svého auta a hypotéky, dalo by se říci, že utekl od jakéhokoliv „normálního života“.
Nasedl na kolo a odjel. Nikdy nikomu pořádně nevysvětlil proč.
V posledních letech se pokoušel utéct i své nemoci, která se v něm pomalu rozrůstala.
Když mu doktor oznámil termín operace, jeho útěk se změnil v čekání. Film o čekání
mého bratra na moment, ze kterého už možná nebude návratu.
Film Martina Kollára, kameramana filmů 66 sezón, Jak se vařili dějiny, Sametoví
teroristi nebo Koza.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

4.649.190 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

950.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

60,40%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby

endorfilm s.r.o.
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)

1.2.2014 – 30.6.2014

realizace (od-do)

1.7.2014 – 31.3.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.3.2017
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 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

2. 12. 2015, Praha

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

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

Punk je hned

název dotačního okruhu Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Celovečerní hraný film, který vychází z důsledně odpozorovaného života skupiny
(stručný popis projektu) punkerů, přežívajících na periférii malého města Stupava v slovensko-českém
pohraničí. Hlavní postava, punker Kvičko, se pokouší dostat ze složité sociální
situace drobnými krádežemi a podvody. Postupem času je však jasné, že se musí
rozhodnout, jestli se začne věnovat rodině, anebo jestli skončí v propasti plné
problémů.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
5 000 000,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

1 000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

56

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

i/o post s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27257142

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Dienzenhoferovy sady 1102/1

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 7tfcsrj
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

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

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
příprava (od-do)

červenec-srpen 2014

realizace (od-do)

září 2014 - leden 2016

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31. 12. 2016
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X

NE
NE X

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 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

Jordi Niubó

Jednatel / spolumajitel

1.12.2015

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

MEČIAR

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Vladimír Mečiar je archetyp politika, který se v dějinách neustále vrací, často i v
(stručný popis projektu) mnohem horších podobách. Celovečerní dokumentární film režisérky Terezy Nvotové
je analýzou osobnosti, která zásadně ovlivnila směřování slovenské politiky po roce
1989 a s jejíž působením se slovenská společnost dodnes vyrovnává.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

6.503.364,-

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

900.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

62%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Negativ s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

64577201

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Ostrovní 30

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

7946ntc

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)
realizace (od-do)
dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)
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 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

Pavel Strnad

jednatel

2. 12. 2015

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

HUGO (pracovní název)

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-8-28 / minoritní koprodukce

charakteristika projektu Druhý celovečerní film slovenské režisérky Kataríny Šulajové Jedná se o hudební film
(stručný popis projektu) – příběh mladých tanečníků z malého města.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 150 627 EUR / 31 066 950 Kč (kurs 1 EUR = 27 Kč)

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

4 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

41%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26425769

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Rybná 683/17

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu m5ip4ba
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační

Senovážné náměstí 10a

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
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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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

2013-2015

realizace (od-do)

2016 natáčení, 2016 – 2017 postprodukce

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.09. 2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko, Maďarsko

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:
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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

Karla Stojáková

jednatelka

1.12.2015, Praha

(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

ŽÁBY BEZ JAZYKA

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu ABSURDNÍ DRAMA –CELOVEČERNÍ FILM FORMOU POČÍTAČOVÉ HRY
(stručný popis projektu)
29.060.451,-

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

4.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

3%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

JANKOVCOVA 8

obec, PSČ, stát

PRAHA 7

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
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
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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)

30.3.2016-10.8.2016

realizace (od-do)

11.8.2016 – 30.5.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.05.17
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

SLOVENSKO, FRANCIE

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:
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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

30.11.2015

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

Superbia

název dotačního okruhu Výzva č. 2015-2-8-28- Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný,
dokumentární film (s českou finanční účastí méně než 50% financování celkových
výrobních nákladů)
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Krátkometrážní animovaný film - koprodukce Hu - SK - CZ,
(stručný popis projektu) Superbia je krátký film o předsudcích a konfliktech mezi muži a ženami. Film
sarkastickým a surrealistickým způsobem přemítá o absurditě mnohých z našich
převládajících a zdánlivě nevyvratitelných názorů na role mužů a žen dané tradicí.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2 125 170,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

540.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

75%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

MAUR film. s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27075508

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Konviktská 7/1055

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu k7kq8ih
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační

Kolínská 729

obec, PSČ, stát

Nymburk, 28802, Česká republika

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

NE

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

Únor - prosinec 2015

realizace (od-do)

Únor - květen 2016

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.10.2016

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

ANO

X

NE

Slovensko, Maďarsko

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

Mgr. Martin Vandas

Jednatel společnosti MAUR film

Praha 30.11.2015

Vandas

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

Strana 3

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

Lidé odnikud

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní
českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Celovečerní dokumetární film je příběhem mladé ženy zmítající se uprostřed
(stručný popis projektu) špionážních her, ve kterých si musela zvolit jednu z možností - takovou, která ji jednou
pro vždy oddělila od jejího předchozího života. Ona je naší hlavní vypravěčkou a
protagonistkou a my se k ní připojíme na cestě, na kterou se vydala, aby odhalila
pravdu o svém otci a o vyšetřování během Studené války, v němž, nevědomky,
sehrála svou roli.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

8 555 978

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

1 067 236

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

39%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

29 02 53 46

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10
obec, PSČ, stát

110 00 - Praha 1, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu f9fjwun
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)

květen 2014 - březen 2016

realizace (od-do)

duben 2016 - červen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1/6/2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

☒

NE

Lotyšsko, Estonsko

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

Julietta Sichel

jednatelka

V Praze dne
24.11.2015

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

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

Fany byla při tom

název dotačního okruhu Výzva č. 2015-2-8-28- Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný,
dokumentární film (s českou finanční účastí méně než 50% financování celkových
výrobních nákladů)
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Dětský celovečerní animovaný film o holčičce Fany (12), která na podzim 1989 hledá
(stručný popis projektu) svoji kamarádku Sophii. Ta jí na dobu prázdninové dovolení svěřila svého psa
Sputnika na hlídání. Místo návratu do školy ale s rodiči tajně emigrovala do
tehdejšího západního Německa a Fany teď neví, jak jí jejího psa vrátit.
Fany zavede její úsilí i do víru začínajících pravidelných pondělních demonstrací i do
konfliktů se školou. Její odvaha i zázrak historické situace pomohou k tomu, že Fany
svou kamarádku opět najde.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

131 765 650,50 Kč
(4,9 Mio EUR)

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5.500.000,- Kč - 4,21% plánovaného rozpočtu

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

33% plán. rozpočtu + kompletní vývoj

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

MAUR film. s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27075508

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Konviktská 7/1055

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu k7kq8ih
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační

Kolínská 729

obec, PSČ, stát

Nymburk, 28802, Česká republika
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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)

2011 - prosinec 2016

realizace (od-do)

prosinec 2016 - 30.12.2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.06.2019
17.11.2019 - distribuční premiéra pro kina

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

ANO

X

NE

Německo, Rakousko, Francie

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

podpis

Mgr. Martin Vandas

Jednatel společnosti MAUR film

Praha 30.11.2015

Vanda

(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

HRA O ČAS alt. název NEVIDITELNÁ

název dotačního okruhu MINORITNÍ KOPRODUKCE – DOKUMENTÁRNÍ FILM
číslo výzvy

2015-2-8-28

charakteristika projektu Dokumentární film o skrývané tváři jednoho společenského problému
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3.982.112,-

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

1.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

18%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

JANKOVCOVA 8

obec, PSČ, stát

PRAHA 7

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu zdw4fr
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
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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)

LEDEN 2014-ČERVENEC 2015

realizace (od-do)

SRPEN 2015 – KVĚTEN 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/05/2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

SLOVENSKO, DÁNSKO, ŠPANĚLSKO, HOLANDSKO

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:
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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

VIKTOR SCHWARCZ

JEDNATEL

PRAHA
17.11.2015

podpis

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