Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Fašiangy (Piargy)

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Příběh je vyprávěný ve dvou časových rovinách.
(stručný popis projektu)

V přítomnosti (jaro 1939) jsme svědky příchodu kněze Baláže, kterého povolal
biskup z Banské Bystrice, aby rozluštil záhadu Antikrista pochovaného pod
lavinou, která před pár týdny zasypala vesnici Piargy. Baláž si zjišťuje informace,
ale jediní živí svědci této tragické události - Johanka a Klement - nejsou ochotní
o tomto tématu mluvit. Když už to vypadá, že Balážova mise skončila
neúspěšně, Johanka požádá Baláže o zpověď a odhalí tak tajemství, které jí
vnitřně sžíralo.

Druhá časová linie se odehrává v minulosti, přibližně o rok dříve (od adventu
1937 do jara 1939). Odkrývá příběh Juliše Kmetíkové, která se provdá do rodiny
nejbohatšího statkáře ve vesnici, Jana Roháče, a stane se součástí tragického
milostného trojúhelníku.
Děj se odehrává na třech místech - ve vesničce Piargy, kterou zasype lavina, v
městečku Kremnici, kam se Johanka s Klementem přestěhovali poté, co jako
jediní přežili tragédii, a v Bystrici, v biskupském sídle.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

44.253.000,-

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

4.320.000, -

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

29%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

i/o post s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27257142

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE
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X

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
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 DHP (označte
křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá
zřízenu datovou schránku), 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 2016 až prosinec 2017

realizace (od-do)

květen 2016 až prosinec 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30. 6. 2020

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

ANO

X

NE

Slovensko, Slovinsko, Makedonie, (možná i Ukrajina)

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jordi Niubó

jednatel

6. ledna 2017

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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Pro tohle ses narodil?

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu V roce 1941 vyvraždila Rumunská armáda v Oděse 20.000 Židů. Mladá režisérka
(stručný popis projektu) plánuje performanci o této temné historické události, která má být provedena na
veřejném místě. Je takové představení možné?
Pátý celovečerní film oceňovaného rumunského režiséra Radu Jude. Projekt navazuje
na úspěšnou spolupráci na filmu Aferim!, který získal mimo jiné Stříbrného medvěda
za nejlepší režii na Berlinale.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

33.938.700 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

4.320.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

55,36 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27187918

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Přímětická 1187/4

obec, PSČ, stát

Praha 4, 140 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
číslo bankovního účtu
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qm636ye

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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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. 11. 2016 - 30. 6. 2017

realizace (od-do)

1. 7. 2017 - 30. 4. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30. 4. 2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Rumunsko, Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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.
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo podpisu

Jiří Konečný

jednatel

9. 1. 2017, 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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

MOC

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní hraný film mezinárodně oceňovaného slovenského režiséra Mathyase Priklera,
drama o mašinérii politické moci a podobách pravdy ve veřejném životě

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

42,930.000,- 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

6,000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61%

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

Negativ s.r.o.
64577201

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Ostrovní 126/30

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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X

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 DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

01/ 2014 – 11/ 2017

realizace (od-do)

12 / 2017 – 11 / 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

1. 12. 2018

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

ANO

X

NE

Slovensko a Maďarsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

Petr Oukropec

jednatel

9. 1. 2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Zddost o podporu kinematografie
podane podle platneho zneni zakona e. 49612012 Sb., o audiovizualnich dilech a podpole kinematografie
evideneni dislo projektu (vyplfruje St6tni fond kinematografie)

'

nizev projektu

Jan 2i2ka

nazev dotaeniho

okruhu

2. vyroba eesk6ho kinematografick6ho dila

6islo v,fzvy

2016-2-10-34

charaKeristika projeKu Film Jan Zizka je epicke historicke drama o reelnem Janu Zizkovi z Trocnova. tedv
(struCny popis projektu) jednom ze 7 nikdy neporazenych vojev0dcri historie tidstva. Piibeh ate nesleduje
jeho slavn6 bitvy ze sklonku:ivota, ale preve naopak snazi se zodpovddet otazku,
jak se ze Zold6ka a lapky stal ochrance lidu a vojev&dce, jehoz diny si tid6
plipominaji i temef 600 let po jeho smrti.

celkovy rozpoiet nakladi na realizaci projektu

271 730 000 Ke

Projektem je ve vsech formulefich myglena Zedost o
podporu kinematografie a v ni zpracovany 26m6r, nikoli
cel6 audiovizuelni dilo. Projektem je vyvoj dita nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, poektem neni dito

:

Zadatel- pr6vnicka osoba

:
nebo obchodni firma
taa
ICO

-

zadatete woc

identifikaeni dislo osoby

Zadatel je platcem DPH (oznadte

FlLIil s.r.o.

03633870
ANO

krizkem)
NE
,

adresa sidla
ulice a dlslo popisne/orientadnl Ostrovnl 126/30
obec, PSC,

stet

Praha 1 - Nov6 Mesto. 110 OO dR

identifiketor datov6 schranky, me)i ji zadatet zfizenu gh4ag72
dislo bankovnlho

Uetu

adresa pro dorudovani (pokud se lisi od adresy sidla), na kterou zadatel pozaduje dorucovat
ulice a eislo popisne/orientaeni
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1

o

Zadatel

- fyzicka oeoba

Zadatel je podnikatetem (ozna6te

kflzkem)
v pflpad6 ANO uvede tCO
v pfipadd NE uvedte datum narozenl

Zadatelje platcem DHp (oznaete
kflzkem

identifikator datove schrenky, m6li ji 2adatel

zllzenu
adresa mlsta podnikdni, je-li Zadatel podnlkatelem

identifiketor datov6 schrenky, me-ti ji Zadatel

zllzenu
adresa pro dorucoveni (pokud se llsi od mista trval6ho pobytu nebo
mista podnlkinl a pokud nema
zilzenu datovou schrinku), na Kerou Zadatel poZadule dorucovat
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dalSi odaie o proiektu
:

upfeOnostnouana forma podpory - neni-ii v piisluSn6 vyzv6 k foOav6ni zaOo.ti Wrfoune uveOeno, ze ZaOateft,m
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 zadatel moznost zde oznadit, zda n6kterou z nich
upfeOnostnuje (ziSkrtnutim polieka ,,UPREDNOSTNUJI") nebo zda nekterou z nich vyslovne nepozaduje
(zaskrtnutlm polieka,,NE")

oolace
dotace s podilem na zisku
harmonogram projektu

priprava 1oO-oo1

01t03t2017 - 31t07 t2017

(od-do)
tea
realtzace

01 t08t2017 - 31 t1212018

dokoneenl (do ve form6tu
dd/mm/rrr0

0't t0212019

Proiekt ie / bude realizov6n se zahraniCni Udasti (ozna6te kiizkem)
v pripade, :e ANO, uvedte konkr6tni
stety

,

USA

podpisem t6to Zedosti Zadatet souhlasi se zaiazenlm Udajt o Zadateli a teto Zedosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle S 30 zakona a s uvefejnenim teto Zedosti a dalSlch
(daj0 o piojektu v rozsahu podle S 38 zakona. Podpisem teto Zadosti Zadatel stvzuje sprevnost a pravdivost
plipadne nepravdivosti
UOa]r] uveOinVcn v t6to Z6dosti a ve vsech jejich pfilohach a je si vedom nasledkt
uvedenYch

Udajr:r.

Podpisem teto Z6dosti Zadatel ve smyslu S 34 odst. 4 zakona destne prohlasuje, Ze:
poslednich 3letech
a) neprobihe insolvenenl rizeni, ve kter6m se resi rlpadek nebo hrozicl 0padek piiiemce, v
jeho
proto,
nepostaeuje k
Ze
majetek
ne.bylo rozhodnuto o jeho Upadku, o zamltnuti insolveneniho n6vrhu
pro
vAfitell:l
byljeho
proto,
ze
uspokojeni
0hrade nekladir insolveneniho iizeni, nebo o zruseni konkuzu
jin6ho
pr6vnlho
podle
majetek zcela nepostaeujici, nebo nebyla v0ei nemu zavedena nucena sprava
piedpisu,
b) neni v likvidaci,
cj nem6 splatn6 nedoptatky na pojistnem a na pen6le na verejn6 zdravotni poji5tdni, a to jak v Cesk6
republice, tak ve stete sldla, mista podnikanl nebo trval6ho pobytu,
d) neme evidov6n nedoplatek u organr:r Finaneni spr6vy desk6 republiky a organfl Celnl spravy Ceske
repubtiky ani u obdobnych organ0 stetu, ve kter6m mA sldlo, misto podnik6ni nebo trvalli pobyt s Wimkou
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno poseekanljeho uhrady nebo rozlozenijeho 0hrady na spletky,
politiku
e) nema splatne nedoptatky na pojistn6m a na pen6le na soci6lni zabezpeeeni a pilspdvku na statnl
pobytu
podnik6ni
trvaleho
nebo
zamestnanosti, a to jak v Cesk6 repubtice, tak ve stat6 sidla, mista
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Zadatel soudasn6 prohlasuje, Ze v souladu s ustanovenim S 39 odst. 1 zekona je osoba, kter6:
a) je bez0honnai za bez0honn6ho se nepovazuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen pro majetkovou nebo
hospodaiskou trestnou einnost, veetne pilpad0, kdy jde o pflpravu, pokus nebo 06astenstvi na takov6
trestne einnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzeni jdeli o pravnickou osobu, musi tento
pledpoklad sphtovat jak tato pr6vnicka osoba, tak jeji statutarni orgen nebo kazdy 6ten statutdrniho
organu, a je-li statutarnlm 0196nem piijemce podpory ei elenem statutarnlho orgSnu plijemce podpory
prevnicke osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato prevnicka osoba, tak jeji statut6rni organ nebo
kaZdi elen statuternlho orgenu teto pr6vnick6 osoby; je-li piijemcem podpory zahranidni prevnicka osoba
prostiednictvim sv6 organizadni sloZky, musi pledpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenych
osob rovn62 vedoucl t6to organizadni slo2ky; tento pfedpoklad musi pfljemce podpory splnovat jak ve
vztahu k uzemi ceske republiky, tak k zemi sveho sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu,
b) neme nespln6n6 splatn6 zevazky vt:lei Fondu.

Osoba, kter6 tuto ZAdost podepisuje, prohlasuje, Ze bud'je zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutarnl
orgen nebo elen statutarnlho organu opravnena jednat jmenem Zadatele-prevnick6 osoby nebo je opr6vn6na
jednat za Zadatele jako jeho zmocnOnec.
Udaje o podepisujici osobe a podpis:

plijmenl
osoby

jmeno a
podepisujici

Mgr. Petr

Jakl

vztah podepisujlcl
k

Zadateli

jednatel

osoby

datum a
podpisu

misto

podpis

g.1.2|17,praha

(tabulku zkoplrovat vicekrat v piipade, Ze je vice osob jednajlcich jm6nem Zadatele nebo za
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Dlouhý den

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
Podpora minoritních koprodukcí (s minoritní českou finanční účastí na celkových
výrobních nákladech)
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Autorský dokumentární film. Časosběrná filmová esej sledující život hluchých dětí
(stručný popis projektu) v romské osadě. Minoritní koprodukce ČR – SR.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3,865,000 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

1,000,000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

74

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

školfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

03633624

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Jaselská 599/30

obec, PSČ, stát

160 00 Praha 6 - Bubeneč

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

pust5e2

2110837951/2700

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

05.2014 - 1. 12. 2015

realizace (od-do)

říjen 2014 - květen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.05.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

partizanfilm s.r.o. (Slovensko)

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

Martin Šmok

jednatel, školfilm s.r.o.

Praha, 8. 1. 2017

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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Somewhere - Ceva

název dotačního okruhu Podpora minoritních koprodukcí (s minoritní českou finanční účastí na
celkových výrobních nákladech)
číslo výzvy

Výzva č. 2016-2-10-34 —

charakteristika projektu Autorský krátkometrážní animovaný film - zasvěcovací rituál v Očistci.
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

74 099 EUR,

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).

1 974 751,09 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

656 000 Kč (24.615 EUR)

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

65 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

MAUR film

IČO – identifikační číslo osoby

27075508

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Konviktská 7

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00

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, 288 02, Česká republika
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X

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 DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

Březen 2016 – Březen 2017

realizace (od-do)

Duben 2017 - Ĺeden 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

Březen 2018

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

ANO

Rumunsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

Praha 4. 1.2017

podpis

Martin Vandas

(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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Lůza

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu

majoritně francouzský němý film, portrét kmene v kočovném táboře na anonymní
periferii. Svůj příběh vypráví na pomezí pantomimy a cirkusu.

(stručný popis projektu)
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).

32 302 143 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

6 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

34,4%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

Fog’n’Desire Films, s.r.o.

27583341
ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Voroněžská 24

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

emv6sm

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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Senovážné nám. 10

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 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 DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

Jaro 2017 - Léto 2017

realizace (od-do)

Léto 2017 - Podzim 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 01/06/2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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 firmy

V Praze, dne
5.1.2017

Jednatel firmy

V Praze, dne
5.1.2017

Viktor Tauš
Michal Kollár

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatel
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

NOMÁD VE MĚSTĚ

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Celovečerní dokumentární film americké režisérky Anji Sauvé Clubb o proměně
(stručný popis projektu) tradiční mongolské společnosti. Film dokumentuje čtyři příběhy nomádů, kteří se
přestěhovali z venkova do jurtového sídliště v Ulánbátaru a radikálně tím změnili své
životy.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

5 097 062 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

1 040 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

66%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEPOINT s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

493 57 956

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

x

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Pod Vinicemi 710/13

obec, PSČ, stát

Praha Suchdol, 165 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

xh4zp2

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

léto 2014 - zima 2015

realizace (od-do)

Zima 2015 - jaro 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1/11/2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

USA, Mongolsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

jednatelka

3. 1. 2017

podpis

Alice Zárubová Tabery
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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1 Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
1

název projektu

OBLÉHÁNÍ MĚSTA

2

název dotačního
okruhu
číslo výzvy

2. výroba českého kinematografického díla (minoritní koprodukce)

charakteristika
projektu
(stručný popis
projektu)

Časosběrný film (od roku 2012 do současnosti)

3
4
5

6

2016-2-10-34

Kremnice vyrostla ve středověku na zlatě, byla bohatým městem a byla
několikrát obléhána, ale nikdy dobyta. Nové metody ukázaly, že zlato je
možné těžit v místě i dnes. V zemi je už jen rozptýlené na zlatý prach a
dostat jej ven je možné jen za zdrcujících podmínek pro život města a
jeho obyvatel. Několik z nich se vzepřelo, přidali se další a další a začal
zdánlivě prohraný boj s nadnárodní korporací, mající za zády podporu
dozorujících úřadů. Hlavní protagonisté se rozhodli udělat další krok a
vstoupit z aktivistické roviny do vysoké politiky. Volby však navzdory
mimořádně vysokým preferencím nově zformované strany dopadly
fiaskem a rozčarováním. Místo pozastavené těžby zlata se začíná na
sousedících lokalitách masivně těžit bentonit. Unavení obyvatelé se
dávají do dalšího boje...

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1848000

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).
7 výše požadované podpory kinematografie v Kč

700000

8

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

50

9

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele

D1film

IČO – identifikační číslo osoby

02904187

žadatel je plátcem DPH (označte křížkem)

ANO
NE

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

Újezd 597/7
15000 Praha 5

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
číslo bankovního účtu
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ev8g2hf

X

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

ANO
NE

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

16 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

N
E
N
E

X

N
E

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.5.2012 – 30.10.2012

realizace (od-do)

1.11.2012 – 30.3.2018

dokončení (do ve formátu
30/03/2018
dd/mm/rrrr)
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:

a)neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce,
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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 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 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 splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f) 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

Vít Janeček

jednatel

7.1.2017
Praha

Zuzana Piussi

jednatelka

7.1.2017
Praha

podpis

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

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Berliner

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Mocanu, politik z Bukurešti, se snaží uniknout spravedlnosti, a tak se rozhodne
(stručný popis projektu) kandidovat v malém provinčním městě do Evropského parlamentu. Jeho volební štáb
vymyslí, že Mocanu bude během celé volební kampaně žít v obyčejné rodině, aby
tak svým voličům ukázal, že je běžný občan, skutečný „muž z lidu“.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

25 479 675

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

2 600 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61,55%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

290 25 346

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

☒

NE
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 zřízenu

f9fjwun

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

harmonogram projektu
příprava (od-do)

vývoj
leden 2017 - prosinec 2017
příprava
prosinec 2017 - únor 2018

realizace (od-do)

produkce
březen a duben 2018
postprodukce
červen 2018 - září 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

1. listopadu 2018

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

ANO

X

NE

Rumunsko, Makedonie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

podpis

4.1.2017

(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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Černé slunce / Black Sun

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Ambiciózní drama Černé slunce finské režisérky Marie Ruotsaly je film o jedinci, který
(stručný popis projektu) hledá své místo v bývalém totalitním státu, jenž prochází přechodným obdobím změn.
Pojednává o způsobu, jímž nevyřešená traumata z minulosti ovládají jedince, který se
osvobozuje od krutého společenského systému, a o nepředvídatelných důsledcích
tohoto procesu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

28 142 506

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

2 691 660

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

70%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

290 25 346

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

☒

NE
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 zřízenu

f9fjwun

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

harmonogram projektu
příprava (od-do)

3/2017-6/2017

realizace (od-do)

Produkce
7/2017-8/2017
Postprodukce
9/2017-2/2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

sobota 31. březen 2018
plánovaná premiéra: květen 2018

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

ANO

X

NE

Finsko, Litva

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

podpis

21.12.2016

(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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

AMERIKA

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
charakteristika projektu drama
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

28.848.600,- 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

3.240.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

55 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Jankovcova 1587/8d

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, ČR

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

wpn2jtj

1

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

1.7.2016 – 6.8.2017

realizace (od-do)

7.8.2017 – 30.7.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/07/2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Rumunsko, Bulharsko, ev. SRN

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

VIKTOR SCHWARCZ

JEDNATEL

7.1.2017

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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

BILLE

název dotačního
okruhu

Podpora minoritních koprodukcí (s minoritní českou finanční účastí na

číslo výzvy

2016-2-10-34

celkových výrobních nákladech)

charakteristika projektu Neobyčejná a trochu osamělá dívka se živou představivostí a odhodlaným
(stručný popis
srdcem se pokouší pochopit svět dospělých, který vnímá jako velice
projektu)

rozporuplný. Ačkoli ji její rodina ignoruje a podceňuje, naučí se věřit sama v
sebe a dokáže, že její život má cenu.
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).

26 169 038

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2 900 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

62

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)

ANO

x

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Hošťálkova 392/1c

obec, PSČ, stát

Praha 6, 169 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

af72i5j

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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Bubenská 1

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

duben 2016 - červen 2016

realizace (od-do)

červenec 2016 (předtáčky), duben, květen 2017, červenec 2017, říjen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

31/5/2018 (s rezervou)

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

ANO

x

NE

Lotyšsko, Litva, Polsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

producent, jednatel

9.1.2017

podpis

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

Strana 4+

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Co o mně nevíš

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu „Co o mně nevíš“ je celovečerní hraný film, na kterém se podílejí tři koprodukční státy
(stručný popis projektu) – Švýcarsko, Itálie a Česká republika. Vypráví příběh zprvu harmonického páru –
Švýcarky a Afričana, který čelí neočekávanému zatčení. Vyvstává tak otázka, zdali
takovému zásahu vnějšího světa budou schopni čelit a vztah a důvěru si zachovat.
Režisérem je oceňovaný švýcarský autor a režisér Rolando Colla.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

69 486 120 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

4 050 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26425769

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

x

NE
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
číslo bankovního účtu
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m5ip4ba

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
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

Prosinec 2016 – červenec 2017

realizace (od-do)

Ideálně od poloviny července – srpen 2017; listopad – prosinec 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.9.2019
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Švýcarsko, Itálie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

7.1.2017, 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 platného znění 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

FUGA

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Druhý celovečerní film nadějné polské režisérky Agnieszky Smoczynské (jejíž debut
(stručný popis projektu) vyhrál cenu na Sundance festivalu), polsko-česko-dánská koprodukce částečné
natáčená v Praze a s účastí českých tvůrců – hudební skladatel Filip Míšek, VFX
supervisor Michal Křeček.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

35 686 287 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

3 700 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

65%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26425769

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

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
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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
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

2015 – zima 2016

realizace (od-do)

Natáčení zima 2016/2017 – jaro 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.10.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Polsko, Dánsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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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

9.1.2017, 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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Kapela

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Volné pokračování divácky mimořádně úspěšného dokumentárního filmu Všechny
(stručný popis projektu) moje děti režiséra Ladislava Kaboše (v SR v kinech více než 25.000 diváků, v ČR
5.600) odhaluje možnosti, jak mohou Romové překonat osudové překážky, které brání
tomu, aby kdokoliv, kdo se narodí v osadě, se mohl normálně začlenit do většinové
společnosti. Sledujeme příběhy romských muzikantů, peripetie, které si vytvořil sám
život. Každý vlastním způsobem táhne za sebou káru života se vším tragickým, ale
zároveň i komickým. Film je určen pro široké publikum. Máme možnost sledovat
zápas romských muzikantů se sebou samými, se svými zlozvyky, s bídou, ale také s
nedůvěrou a nepřejícností „bílých“, mezi nimiž se chtějí prosadit, aby ukázali svůj
talent, své schopnosti a znovu nabyli lidskou důstojnost. Projekt má velký potenciál
motivovat a iniciovat diváky k aktivitám, které přispívají k humanizaci celé společnosti.
Jeho tragikomické polohy budou působit jako uvolňující katarze. Vyprávění vrstvené v
několika rovinách má šanci oslovit různorodé mezinárodní publikum. Příběh kapely,
která opustí hranice osady a vydá se do světa je metafora putování celé romské
komunity a jejích snah prosadit se a začlenit do většinové společnosti. Předpokládáme
kinodistribuci v ČR a SR, televizní vysílání v SR (RTVS) a ČR (v jednání koprodukce
s ČT, připravujeme prezentaci před PR). Na mezinárodní distribuci bude zajišťovat
sales agent Espresso TV z Velké Británie, se kterým již mnoho let spolupracujeme.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3.789.015 Kč (140.230 EUR)

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

600.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

KABOS Film & Media s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60724960

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

U Zeleného ptáka 1145/12

obec, PSČ, stát

Praha, 148 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

akkzse5

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

15.9.2016-15.11.2016

realizace (od-do)

15.11.2016-31.1.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.03.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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

MgA. Michael Kaboš

jednatel

6.1.2017

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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

Léto s Bernardem

název dotačního okruhu

Podpora minoritních koprodukcí (s minoritní českou finanční účastí na
celkových výrobních nákladech)

číslo výzvy

2016-2-10-342016-2-10-34

charakteristika projektu Dětský film o dobrodružství, které malý Jonáš prožije během letních prázdnin
(stručný popis projektu) trávených u dědy Bernarda.

37 536 200 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

3 500 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

29 %

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)

ANO

x

NE

adresa sídla

ulice a číslo
popisné/orientační

Hošťálkova 392/1C

obec, PSČ, stát

Praha 6-Břevnov, 169 00, České republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

Af72i5j

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

ulice a číslo
popisné/orientační

Bubenská 1

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

žadatel – fyzická osoba
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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 DHP (označte
křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

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

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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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)

květen 2017 - červenec 2017

realizace (od-do)

červenec 2017 - červen 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.10.2018

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

ANO

x

NE

Německo, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti
podpory kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu
příjemce podpory 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
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 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

Tomáš Michálek

jednatel

8.1.2017

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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu
název dotačního
okruhu
číslo výzvy
charakteristika
projektu
(stručný popis
projektu)

MISTR (v originále: The Master)
Podpora minoritních koprodukcí
(s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)
2016-2-10-34

Příběh zásadového otce - který učí svého syna skutečné životní
hodnoty, pro které stojí za to žít - čelí obtížnému rozhodnutí: zničit
důvěru svého mladého chlapce ve všechno, co ho učil nebo
"uskutečnit, co hlásá", a tím ohrozit všechno, co miluje?

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

=40.500.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

=4.050.000,-Kč

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Tomáš Doruška Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28570910

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)
adresa sídla

ANO

X

ulice a číslo popisné/orientační

MgA. Tomáš Doruška, 5. května 1351

obec, PSČ, stát

Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, CZ

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

pr27k5b

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

ulice a číslo, popisné/orientační

Ambrožova 2408/1

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 00, CZ

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
x
E
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
x
N
E
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harmonogram projektu
příprava (od-do)

2014 – 14/4/2017

realizace (od-do)

15/4/2017 – 20/6/2017 (natáčení)
15/4/2017 – 20/3/2018 (postprodukce)
27/09/2018

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

N
E

Makedonie PRODUKCIJA VIDIK (L. Todorovski/S. Damevski);
dále v jednání Itálie MOVIMENTO FILM, Slovinsko ARSMEDIA,
Slovensko ALEF JO FILMSTUDIO a Rusko ANDREJ KONCALOVSKY P.C.

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory 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 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 splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání nebo trvalého pobytu,
f) 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
vztah podepisující osoby
podepisující osoby
k žadateli

MgA. Tomáš Doruška

jednatel

Tomáš Doruška Film s.r.o.

datum a místo
podpisu

podpis

7.1.2017, 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 platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

Panna nebo orel

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-10-34

charakteristika projektu Celovečerní hraný film, inspirovaný skutečnou událostí. Intimní drama o umírání,
(stručný popis
lhostejnosti a manele.
projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3 985 211 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

807 429 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

71,8%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Xova Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02807271

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Povltavská 5/74

obec, PSČ, stát

Praha, 171 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

ne4fp6c

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
žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

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

leden 2015 - březen 2016

realizace (od-do)

duben 2016 - červen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

30/06/2017

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

ANO

X

NE

Rumunsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, 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 ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
1. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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,
2. není v likvidaci,
3. 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,
4. 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,
5. 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.
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Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
1. 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
2. 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

Marek Novák

jednatel

9.1.2017, Praha

podpis

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