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

Jindřich Štreit-Sudety, má láska

název dotačního okruhu dotace
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Základním záměrem dokumentu je vytvořit ucelený portrét významného českého, ve
(stručný popis projektu) světě oceňovaného fotografa, Jindřicha Štreita. Zmapovat jeho životní dílo, které
zdaleka nekončí, a postihnout jeho dopad na vnímání společnosti. Ukázat jeho roli
v krajině a ukázat jeho vnímání krajiny a člověka v něm ukotveného.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1.917.715,-

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

800. 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

260.000,-

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

ANO
NE

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

Libuše Rudinská

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO x
NE

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

ANO x
NE

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

Matějkova 2123/11

obec, PSČ, stát

Praha 9, 19000, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

hzvjd7h

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 9, 19000, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

zvjd7h

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 x

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJIx

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.11.2016-30.4.2017

realizace (od-do)

1.5.2017-31.12.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 15..6. 2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANOx

NE

Slovensko, Polsko, 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
Libuše Rudinská

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

17.11.2016
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

Dobrý život sokola Bendy

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Historie našeho státu od dob první republiky až po současnost očima obyčejného
(stručný popis projektu) člověka, sokola Mirka Bendy.
Celovečerní dokument Pavla Jurdy a Romana France.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1.751.124 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

500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

64,03 %

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

qm636ye

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

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1. 9. 2013 - 31. 3. 2014

realizace (od-do)

1. 4. 2014 - 31. 1. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31. 1. 2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

21. 11. 2016, 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

Surovost života a cynismus fantazie Vratislava Effenbergera

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM - dokumentární portrét s hranými fragmenty
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3.826.009,-

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

1.200.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

53%

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 1587/8

obec, PSČ, stát

PRAHA 7, 17000, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

wpn2jtj

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

2.1.2016 – 30.8.2017

realizace (od-do)

1.9.2017 – 30.3.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.3.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

PRAHA 12.11.2016

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

Rukopisy

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Co jsou Rukopisy?
(stručný popis projektu) V roce 1816 byl objeven tzv. Zelenohorský rukopis a v roce 1817 Královédvorský.
Prvotní zkoumání označila tyto literární památky jako nejstarší česky psanou
dochovanou literaturu a staly se téměř bezprecedentním bestsellerem. Zásadním
způsobem ovlivnily českou kulturu i formování myšlenky českého národa. Již několik
let po jejich zveřejnění ale vyslovil stín pochybností o pravosti listin jazykovědec
Dobrovský. Začíná se spor, který se potáhne přes 190 let a v němž dodnes nejsou
všechny otázky uspokojivě dořešeny.
Pomocí inovativní formy webového dokumentu chceme tento výjimečný spor přiblížit
široké veřejnosti, a především mladší generaci. Diváci tak vyráží na zábavnou cestu
po stopách rukopisu zelenohorského a královédvorského, od jehož nalezení uplyne v
roce 2017 plných 200 let.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3 799 621 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

1 600 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

5,26 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Analog Vision s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

01753703

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Kaprova 42/14

obec, PSČ, stát

Praha 1 – Staré město, 110 00, ČR
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X

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

2111206 / 5500

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)

11/2016 - 04/2017

realizace (od-do)

05/2017 - 09/2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31/12/2017

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

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

Bc. Michal Kráčmer

Jednatel

21. 11. 2016, Praha

Bc. Veronika Kűhrová

Jednatelka

21. 11. 2016, Praha

podpis

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

Strana 4

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

2

název dotačního
okruhu

3

TANTRA – Cesta do jednoty
2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy
2016-2-4-29

4
5
6

9

charakteristika
projektu
Celovečerní dokumentární film o jedné z prastarých duchovních nauk, která se těší
(stručný popis
čím dál většímu zájmu i na Západě.
projektu)
2 050 000,00 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).
7 výše požadované podpory kinematografie v Kč

800000

8

34,00%

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti
žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele

Bio Art Production, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24126276

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

10 adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Korunní 104 / A2

obec, PSČ, stát

101 00, Praha 10, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu kg43mwj
číslo bankovního účtu
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)
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ANO
NE

X

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
dotace s podílem na zisku
harmonogram projektu
příprava (od-do)

Listopad 2015 – prosinec 2016

realizace (od-do)

Leden 2017 – květen 2018

UPŘEDNOSTŇUJI
UPŘEDNOSTŇUJI

dokončení (do ve
30.6.2018
formátu dd/mm/rrrr)
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

X

NE
NE

NE

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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
Petr Koza

vztah podepisující osoby
k žadateli
Producent / jednatel

datum a místo
podpisu
Praha, 20.11.2016

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

THE TAP TAP - POSTIŽENI MUZIKOU

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
(stručný popis projektu)
The Tap Tap je hudební skupina tělesně postižených studentů Jedličkova ústavu,
která se stala tak známou, že vyprodává velké koncerty, cestuje po světě a každý rok
pořádá přímý televizní přenos ze Státní Opery. A chtějí víc. TTT ukazují možnost, jak
se postavit všem obtížím, bojovat s osudem a především jak si ze života dělat legraci.
Jsou plni humoru, neustále na sebe útočí a to bez jakýchkoliv tabu. Co se ale za touto
bezstarostností ukrývá a co je žene k tomu, aby šli touto cestou? Je to jejich vnitřní
motivace nebo tlak ze strany kapelníka Šimona Ornesta? Film vypráví intimní příběh
členů kapely a nabízí pohled do zákulisí budování mediálního obrazu TTT a odkrývá
pozitivní (i negativní) snahy komerčních subjektů na tomto projektu participovat, či se
jen zviditelnit.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

5.644.589 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

1.700.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

39%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

PINK PRODUCTIONS s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

29015243

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Opletalova 1015/55

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1, Česká republika
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X

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

z5qimwa

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

Veverkova 23

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, 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)

09/2016 - 11/2016

realizace (od-do)

12/2016 - 11/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Německo - předběžně o koprodukci jednáme s něměckou
producentkou Soniou Otto ze společnosti INDI FILM Produktion.
Po prezentaci projektu v Soluni zájem projevil i Stefan Kloos ze
společnosti Kloos & Co.
Jsme ale otevřeni spolupráci i s producenty z jiných zemí, ideálně
mimo teritoria HBO Europe (Velká Británie, Francie, Rakousko).

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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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

Rozsviť světlo, není vidět
2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní dokumentární film o sounáležitosti a společné tvorbě skladatele
Miroslava Waneka a malíře Martina Velíška, a o jejich skupině Už jsme doma. Ve
filmu se se prolínají tři příběhy. Život hudební skupiny a příběhy hlavních tvůrců skladatele a malíře.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3.763.600

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

1.260.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14

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

ANO
NE
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
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

Jaromír Hanzlík

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO x
NE

v případě ANO uveďte IČO

66020476

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

ANO x
NE

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

Lukešova 1499/35

obec, PSČ, stát

Praha 4, 14200, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

hwfqpu7

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační

Lukešova 1499/35

obec, PSČ, stát

Praha 4, 14200, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

hwfqpu7

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

Jindřišská 5

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1, ČR
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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)

1.1.2015 - 31.3.2017

realizace (od-do)

1.1.2015 – 30.9.2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.10.2018

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

ANO

NE

x

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

osobně

16.11.2016

podpis

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

název projektu

ZOBÁK A JEHO PARTA

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016 - 2 - 4 - 29

charakteristika projektu Dokumentární film o první generaci skateboardingu v Čechách během let 1975-89.
(stručný popis projektu) Prkno s kolečky je pro nás východiskem ke hledání svobody mimo stísňující tlak
establishmentu. Skejt, tahle nová, dosud nezaškatulkovaná zábava a sport nám
symbolizuje volnost, rovnost, bratrství – je to svobodná bezcílnost, která oslavuje
život. Jenže svoboda má nepřítele v řádu a pravidlech. To vše ji dřív nebo později
začne pohlcovat. V případě českého skejtu navíc pravidla a řád nevycházely z nátlaku
společnosti, ale z vůle samotných skejťáků.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3.973.838,- 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

1.500.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

38%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Negativ s.r.o

IČO – identifikační číslo osoby

64577201
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

Ostrovní 30
Praha 1, 110 00, Česká republika
7946ntc

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

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

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1. 10. 2016 - 31. 3. 2017

realizace (od-do)

1. 3. 2017 - 31. 3. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

30. 06. 2018

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

NE

X

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

18. 11. 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

V hledáčku AK

název dotačního
okruhu

Výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu
(stručný popis
projektu)

Získal světovou slávu, ale na dvacet let ztratil syna.
Dramatický příběh dvou fotografů z opačných stran železné opony.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

4 993 776 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

1 200 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

18,3 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Punk Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27106993

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Přístavní 1126/18

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká Republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

aanhg8

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

Veslařský Ostrov 62

obec, PSČ, stát

Praha 4, 147 00, Česká Republika
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
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 2017 - duben 2017

realizace (od-do)

květen 2017 - říjen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

01/11/2018

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

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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.

Strana 3*

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

Ondřej Beránek

Jednatel

14.11.2016

podpis

(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 a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
1

název projektu

VOŘÍŠEK ZMIZÍK

2

název dotačního
okruhu
číslo vyzvy

2. vyroba českeho kinematografickeho díla

3

2016-2-4-29 (Celovečerní nebo krátkometrázní dokumentární film s
majoritní českou finanční učastí na celkovych vyrobních nákladech)

4
5

9

charakteristika
projektu
(stručny popis
projektu)

Předčasně zemřelý filmař, absolvent FAMU a životní radikál Vladimír
Voříšek (1969 – 2013) po sobě zanechal několik krabic s videokazetami,
pár filmových cívek a svazky poznámek, aforismů a básní. Pět měsíců
po jeho nečekané smrti zavolala jeho někdejší spolužačce z FAMU,
režisérce Kateřině Krusové advokátka a oznámila jí, že Vladimír před
svojí smrtí sepsal závěť, v níž se stala jednou ze tří dědiček. Kateřina
jeho poslední vůli přijala a rozhodla se natočit film, který naplní jeho
záměr vytvořit třetí film, završující trilogii, spolu s jeho dvěma filmy
Zámek Zmizík a Panda s rudýma ušima. Zamýšlený středometrážní film
bude současně reflektovat Voříškovu bytost a vedle navázání na jeho
materiály z Tibetu a z Čech bude svého druhu jeho portrétem.
Prezentace filmu bude rovněž příležitostí k uvedení jeho nevelkého díla
do veřejné distribuce, v novém světle.

6 celkovy 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).
7 vyše pozadovane podpory kinematografie v Kč

665.000,- Kč

8

35

vyše finančního zajištění projektu v % k datu podání zádosti
zadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele

D1film

IČO – identifikační číslo osoby

02904187

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

Újezd 597/7
15000 Praha 5, Česká republika

identifikátor datové schránky
číslo bankovního účtu
11 adresa pro doručování (pokud se liší od adresy
sídla), na kterou zadatel pozaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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ev8g2hf

335.000,- Kč

12 další udaje 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
dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI
UPŘEDNOSTŇUJI

X

N
E
N
E

harmonogram projektu
příprava (od-do)

únor 2016 – listopad 2016

realizace (od-do)

prosinec 2016 – říjen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

30/10/2017

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

ANO

N
E

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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 insolven ní ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce,
v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven ního návrhu
proto, že jeho majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo o zrušení
konkurzu proto, že pro uspokojení v i tel byl jeho majetek zcela neposta ující, nebo nebyla
v i n mu zavedena nucená správa podle jiného právního p edpisu,
b)není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak
v e ské republice, tak ve stát sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d)nemá evidován nedoplatek u orgán Finan ní správy e ské republiky a orgán Celní správy
e ské republiky ani u obdobných orgán státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo
trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose kání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky,
e)nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na
státní politiku zam stnanosti, a to jak v e ské republice, tak ve stát 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 pravomocn odsouzen pro
majetkovou nebo hospodá skou trestnou innost, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu, pokus
nebo ú astenství na takové trestné innosti, pokud se na n ho nehledí, jako by nebyl
odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem p íjemce podpory i lenem statutárního orgánu p íjemce podpory právnická osoba,
musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
len statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem podpory zahrani ní právnická
osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí p edpoklad podle tohoto písmene
spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky; tento p edpoklad
musí p íjemce podpory spl ovat jak ve vztahu k území e ské republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f) nemá nespln né splatné závazky v i 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
jednatelka

datum a místo
podpisu
21.11.2016
Praha

jednatel

21.11.2016
Praha

podpis

Zuzana Piussi

Vít Janeček
(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

Setkání s Libuší

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Autorský dokument pojednává o proměnách mýtu kněžny Libuše, nejsilnějšího
(stručný popis projektu) ženského symbolu českých bájí a pověstí, který v dnešní době probouzí kreativitu
různých společenství a jednotlivců.
Co nám setkání s Libuší může přinést, jaký je odkaz této ženy, již legendy ukazují jako
výjimečnou, moudrou a láskyplnou, řešící konflikty nenásilným způsobem? Proč
přitahuje feministky, novopohany a příznivce fantasy u nás i za hranicemi Čech?

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.115.008,- 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,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Film&Sociologie, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27455645

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Pod Zvonařkou 10

obec, PSČ, stát

120 00 Praha 2, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
číslo bankovního účtu
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5k46ad2

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 X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

březen 2013- květen 2014

realizace (od-do)

květen 2016 – leden 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1.04.2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

NE X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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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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

Manželské etudy: Nová generace

název dotačního okruhu

Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s majoritní českou finanční účastí na
celkových výrobních nákladech)

číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Časosběrný dokumentární cyklus o mladých manželských párech, které štáb několik
(stručný popis projektu) let sleduje a zaznamenává tak vývoj vztahu po svatbě. Cyklus vychází s úspěšné
série Heleny Třeštíkové Manželské etudy.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.295.271,-

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

900.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Produkce Třeštíková s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

241 522 93

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

x

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Kostelní 1103/14

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

mooz3v

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

Strana 2

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)

září - prosince 2010

realizace (od-do)

leden 2011 - červen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) červenec 2017 - únor 2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

NE x

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

podpis

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

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)
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název projektu

Pochoduj nebo zemři

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-4-29

charakteristika projektu Projekt „Pochoduj nebo zemři“ (pracovní název) přibližuje osudy Čechů a Slováků ve
(stručný popis projektu) válce v Indočíně a ve Vietnamu. Osudy Čechů a Slováků na dalekých bojištích
Vietnamu jsou nezmapovanou kapitolou našich dějin. Až do revoluce v roce 1989 se o
emigrantech, kteří sloužili v řadách francouzské cizinecké legie, stejně tak v americké
armádě, nesmělo mluvit. Byli označováni za zločince, v lepším případě za pomatené
dobrodruhy. Přitom se jednalo o nejmasivnější bojové nasazení československých
občanů od konce 2. světové války, které dosud nebylo překonáno.
V džungli a pralese Češi a Slováci bojovali o přežití. Velká část se jich vyznamenala.
Mnozí se stali inspirací pro ostatní. Jedná se často o dramatické a kontroverzní
příběhy, které vypovídají o temných stránkách naší společné historie.
Na tvorbě filmu se podílí mladí a zkušení filmaři, kteří téma atraktivní formou přiblíží
divákům. Spolupracujeme s renomovaným historikem Ladislavem Kudrnou, který je
spoluautorem scénáře a zároveň i asistentem režie při četných rozhovorech
s pamětníky.
Kreativní formou ve filmu budujeme historické povědomí a osobní identitu diváků.
S použitím netradičních prostředků představujeme válku ve Vietnamu z nové
perspektivy. Jednotlivé příběhy vyneseme ze zapomnění a ukážeme, že Češi a
Slováci vždy aktivně podílely na formování světových událostí a byly sebevědomou
součástí globálního světa. Vybíráme osudy čtyř hlavních představitelů, které
doplňujeme o další vedlejší postavy. Film zároveň přináší hlubší zamyšlení nad
smyslem války, cyklickým opakováním dějin, které se prolíná až do současnosti.
Různorodé příběhy našich protagonistů jsou alegorií různých aspektů lidské povahy.
Projekt vzniká v česko-slovenské koprodukci, jednáme o vstupu francouzského
koproducenta. Jedná se zároveň o poslední příležitost zachytit jednotlivé pamětníky a
zaznamenat neznámou kapitolu naší společné historie. Hlavní zaměření filmu je pro
mladé diváky a studenty. Film uvedeme ve spolupráci se školami v rámci školních
projekcí.
Cílem projektu je realizace dlouhometrážního dokumentárního filmu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.342.500 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

600.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

44%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
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KABOS Film & Media s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60724960

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

X

NE
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
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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)

listopad 2016 (vývoj a příprava 09/2015 – 11/2016)

realizace (od-do)

prosinec 2016 – říjen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.12.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko, Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 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

1.11.2016

podpis

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