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
název dotačního okruhu

DEN ŠTĚSTÍ
2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

10/2013

2013-2-1-3
Historický, hudební film volně o životě P. Nováka.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

40.350.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

6.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

74%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Ke hrádku 1644/11

obec, PSČ, stát

Praha 4, 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
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 X NE
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
NE

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.12. 2013 – 30.11. 2014

realizace (od-do)

1.12. 2014 – 30.5. 2015

dokončení (do)

30.4. 2016

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

ANO

X

NE

SLOVENSKO, SRN

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
VIKTOR SCHWARCZ

vztah podepisující osoby k žadateli
JEDNATEL

datum a místo
podpisu
PRAHA

podpis

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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
název dotačního okruhu

O JOHANCE
2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-2-1-3
Intimní příběh ze současnosti. Debut režiséra J. Šmída, vítězný scénář soutěže Tvůrčí
skupiny České televize Debuty.
Film zkoumá psychologii hlavních postav uzavřených na pomyslném ostrově Laputa
tvořený konkrétním prostorem stejnojmenné kavárny.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

14.250.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

37%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Ke hrádku 1644/11

obec, PSČ, stát

Praha 4, 148 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

wpn2jtj

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

dotace s podílem na zisku
harmonogram projektu

UPŘEDNOSTŇUJI

příprava (od-do)

1.11. 2013 – 30.7. 2014

realizace (od-do)

1.8. 2014 – 30.10. 2014

dokončení (do)

NE

30.9. 2015

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

ANO

NE

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

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

vztah podepisující osoby k žadateli
JEDNATEL

datum a místo
podpisu
PRAHA
30.9. 2013

podpis

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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
název dotačního okruhu

Život je život
Výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-2-1-3
Tradiční komedie řešící v nadsázce problematiku neplánovaného těhotenství, adopce a
rodinných vztahů napříč generacemi. Film zdůrazňuje nutnost soudržnosti rodiny a míru
svobody a tolerance při řešení konfliktů v mezilidských vztazích i ve vztazích sami k sobě.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
výše požadované podpory kinematografie v Kč

3 900 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

FLAMESITE s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27572111

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Pernerova 635/57

obec, PSČ, stát

Praha 8 Karlín, 186 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

wbb6j5s

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
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace
UPŘEDNOSTŇUJI
NE

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

dotace s podílem na zisku
harmonogram projektu

UPŘEDNOSTŇUJI

příprava (od-do)

16.8.2013 – 12.12.2013

realizace (od-do)

13.12.2013 – 10.7.2014

dokončení (do)

11.7.2014 – 30.11.2014

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

ANO

NE

X

NE

Slovenská republika

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
Jan Procházka

vztah podepisující osoby k žadateli
Jednatel společnosti

datum a místo
podpisu
Praha

podpis

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost	
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stránkách	
  Státního	
  fondu	
  kinematografie	
  podle	
  tohoto	
  zákona	
  

evidenční	
  číslo	
  projektu	
  (vyplňuje	
  Státní	
  Fond	
  kinematografie)	
  
název	
  projektu	
  
název	
  dotačního	
  okruhu	
  

Český	
  lev
Výroba	
  českého	
  kinematografického	
  díla	
  

číslo	
  výzvy	
  
charakteristika	
  projektu	
  
(stručný	
  popis	
  projektu)	
  

	
  

2013-‐2-‐1-‐3	
  
Výroba	
  českého	
  celovečerního	
  filmu	
  Český	
  lev.

celkový	
  rozpočet	
  nákladů	
  na	
  realizaci	
  projektu	
  

32	
  635	
  000,-‐	
  Kč	
  

výše	
  požadované	
  podpory	
  kinematografie	
  v	
  Kč	
  

10	
  000	
  000,-‐	
  Kč	
  

výše	
  finančního	
  zajištění	
  projektu	
  v	
  %	
  k	
  datu	
  podání	
  žádosti	
  

	
  

	
  
žadatel	
  –	
  právnická	
  osoba	
  
název	
  nebo	
  obchodní	
  firma	
  žadatele	
  

	
  Biokovofilm	
  s.r.o.	
  

IČO	
  –	
  identifikační	
  číslo	
  osoby	
  

	
  27075788	
  

adresa	
  sídla	
  
ulice	
  a	
  číslo	
  popisné/orientační	
   Jižní	
  II	
  779/12,	
  	
  
obec,	
  PSČ,	
  stát	
  

	
  	
  Praha	
  4, PSČ	
  141	
  00

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	
   	
  	
  
obec,	
  PSČ,	
  stát	
  

	
  	
  

	
  
žadatel	
  –	
  fyzická	
  osoba	
  
jméno	
  a	
  příjmení	
  žadatele	
  

	
  
ANO	
  
NE	
  

žadatel	
  je	
  podnikatelem	
  (označte	
  křížkem)	
  
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	
   X	
   NE	
   	
  
dotace	
  s	
  podílem	
  na	
  zisku	
  
UPŘEDNOSTŇUJI	
   	
   NE	
   	
  

Státní	
  fond	
  kinematografie	
  -‐	
  Veletržní	
  palác,	
  Dukelských	
  hrdinů	
  47,	
  170	
  00	
  Praha	
  7,	
  ID	
  datové	
  schránky:	
  ng8unnb	
  

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	
  

harmonogram	
  projektu	
  
příprava	
  (od-‐do)	
  

1.2.2011	
  -‐	
  31.5.2014

realizace	
  (od-‐do)	
  

3.6.2014	
  -‐	
  1.2.2015

dokončení	
  (do)	
  

do	
  1.2.2015

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

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	
  
datum	
  a	
  
vztah	
  podepisující	
  
podepisující	
  
místo	
  
podpis	
  
osoby	
  k	
  žadateli	
  	
  
osoby	
  
podpisu	
  
Josef	
  Abrhám	
  ml.	
   Statutární	
  orgán	
  –	
  
3.10.2013,	
  
	
  
jednatel	
  
Praha
	
  

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

	
  

Státní	
  fond	
  kinematografie	
  -‐	
  Veletržní	
  palác,	
  Dukelských	
  hrdinů	
  47,	
  170	
  00	
  Praha	
  7,	
  ID	
  datové	
  schránky:	
  ng8unnb	
  

	
  

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
název dotačního okruhu

ANI VE SNU!

2.výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2013-2-1-3

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Celovečerní hraný film
26,943.954,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma
žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

8,400,000,- Kč
20%

NEGATIV s.r.o
64577201
Ostrovní 30
Praha 1, 110 00, Česká republika

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

7946ntc

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
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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
ng8unnb

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

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“)
UPŘEDNOSTŇ
dotace
X NE
UJI
UPŘEDNOSTŇ
dotace s podílem na zisku
NE
UJI
harmonogram projektu
příprava (od-do)

březen 2014 - červenec 2014

realizace (oddo)
dokončení (do)

srpen - září 2014
30/05/ 2015

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

ANO

X

NE

Německo, Norsko

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
Petr Oukropec

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu
1.10.2013

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012

Sb., o audiovizuálních

stránkách

evidenční číslo projektu

dílech a podpoře

Státního fondu kinematografie

a bude uveřejněna

na webových

zákona

I

(vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

kinematografie

podle tohoto

Rodinný film

název dotačního

okruhu

2. výroba českého kinematografického

číslo výzvy

díla

2013-2-1-3

Druhý celovečerní film Olma Omerzu po úspěšném debutu Příliš mladá noc (Berlinale
2012, Ceny české filmové kritiky 2012 - Cena pro objev roku).

charakteristika

Film se odehrává v Praze a na moři. Bude natočen v češtině s českými herci.

projektu

(stručný popis projektu)

Ambicí je natočit mezinárodně
atraktivní

festivalově

i distribučně

úspěšný film, který bude zároveň

i pro české publikum.

Koprodukce ČR / Francie / Německo / Slovinsko / Chorvatsko / Slovensko.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

45.653.365

výše požadované

7.000.000 Kč

výše finančního

žadatel-

podpory kinematografie
zajištění projektu

právnická

v Kč

v % k datu podání žádosti

Kč

.

28,8%

osoba

název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm

IČO - identifikační

27187918

číslo osoby

s.r.o.

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

I qm636ye

účtu

adresa pro doručování

(pokud

se liší

ulice a číslo popisné/orientační

-

obec, PSČ,stát

-

od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje

doručovat

-

žadatel - fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
ANO
žadatel je podnikatelem

(označte křížkem)

NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního
místo trvalého

účtu
pobytu,

nebo adresa místa podnikán;'

je-Ii 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

I
pobytu),

na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ,stát

Státní fond kinematografie

- Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47,17000

Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

další údaje o projektu
upřednostňovaná

forma podpory - není-Ii v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům

bude

poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka "UPŘEDNOSTŇUJI") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka "NE")
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram

X

NE
NE

projektu

příprava (od-do)

21.12.2013 -17.2.2014

realizace (od-do)

18.2.2014 - 31.1.2015

dokončení (do)

31.3.2015

projekt je / bude realizován

se zahraniční

v případě, že ANO, uveďte konkrétní

I

účastí (označte křížkem)

státy

I Francie,

X

ANO

NE

Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize,
kterou vede Státní fond kinematografie
podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost

a pravdivost

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-Ii právnickou osobou, že je bezúhonná
členem statutárního

orgánu žadatele a je-Ii statutárním

údajů uvedených

též každá osoba, která je statutárním

orgánem

žadatele právnická

orgánem

osoba, že je bezúhonná

v této

nebo
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
nebylo rozhodnuto
nákladů

řízení, ve kterém

se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních

o jeho úpadku, o zamítnutí

insolvenčního

insolvenčního

řízení, nebo o zrušení konkurzu

proto,

návrhu proto, že jeho majetek
že pro uspokojení

věřitelů

třech letech

nepostačuje
byl jeho

k úhradě

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

sídla, místa podnikání nebo trvalého
e) nemá v evidenci daní u orgánů
evidenci daní nebo obdobných

peněžitých

bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném

pojištění,

a to jak v České republice,

tak ve státě

pobytu, není-Ii jím Česká republika,
.
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky
plnění u příslušných

ani v

orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého

osobou, nebo je jako statutární orgán
osoby nebo je oprávněna jednat za

žadatele jako jeho zmocněnec.
osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby

Jiří Konečný

jednatel

(tabulku zkopírovat

k žadateli

datum a místo podpisu

podpis

2. října 2013, Praha

vícekrót v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)

Státní fond kinematografie

a to

pobytu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou
nebo člen statutárního
orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické

Údaje o podepisující

či

- Veletržní palác, Oukelských hrdinů 47, 17000 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

Oranžový pokoj

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2013-2-1-3

Celovečerní hraný film podle scénáře Štefana Titka v režii Petra Zahrádky. Vymahač
pohledávek Českých drah Rudolf Mach se pokusí unést ženu, kterou miluje a zavřít jí ve
sklepě svého domu v „oranžovém“ pokoji.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
17 750 000,00 Kč
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4 000 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

60,00%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

612 48 037

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Dělnická 47

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

rinrtag

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
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace
UPŘEDNOSTŇUJI
NE
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
NE

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

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

harmonogram projektu
příprava (od-do)

leden 2013 – leden 2014

realizace (od-do)

únor – prosinec 2014

dokončení (do)

1.2.2015

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

ANO

NE

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

vztah podepisující osoby k žadateli
majitel, jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

2.10.2013, Praha

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Z6dost o podporu kinematografie
a budeuveiein€nana
dilecha Po{troiekinematografte
podan6podlez6konae.4g6nAtZSb., o audiovizualnich
webovgchstrAnkdchStdtnihofondu kinematqrafie podletohotozakona

eviden6ni 6islo proiektu (vyplfiuieSt{tni Fond
kinemetoorafiel

Hany

n6zev prolektu

ickdhodfla
nlzev dotadnfhgokruhu 2. vyrobadeskEhokinematograf
2013-2-l-s
dislordzvy
najedenz6bEr- piibdho agresi'vasnla
drama Generainiv'.ipov6d
charakteristika
Projektu Komedialnt
jejich
pivu,
synech
a
manZelkdch
ktruCnt aaois araiektu) mordlce,ale takeo
6.062.756,-Kd
celkovf rozpodetn6kladfrna realizaciprojektu

2.200.000,-Ke

v Ki
podporykinematografie
WSepoZadovan6

projektu
v 7ok datupod6ni
za1r5t6ni
GeTmenEnlho
Zddosti

70.0070

n6zevneboobchodnffirma
dfsloosobY
leO * identifikadnf
adrcsa sfdla

ndm6stiPFatebtufL518l3
PrahaL0, 10200, eesk6rePublika
k&or datovdschriinky,m6-liji Zadatel
identifr

140

6islobankovnfhotidtu

sidla),na kterou Eadatel poiaduie dorutgvat
"V
nAm€stiStefAnikovott35l9
Liberec1,460 01, eesk6rePublika

jm6no a piijmenf Zadatele

(oznaete
Zadatelje podnikatelem
kffZkem)
v piipadEANOuvedteleO
v piipad€NE uvedtedatumnarozenf
dislobankovniho0dtu

identifikdtor
zlizenu

m6-liii
schrdnky,

loatSf rldaie o prolektu
- VeletrZnfpalAc,Dukelskychhrdin047, L7o00 Praha7, lD datov6schranky:
St6tnffond kinematografie
ng8unnb

I

t

iedost

o podporu kinematografie

podani{podlezdkonae.496120L2
Sb.,o audiovizudlnich
dflecha podpoiekinematografie
a budeuveiejnEnana
podletohotozekona
webovfch srenkech $etnfho fondu kinematCIgralie

uplcdnostfiovanf fiorrna podpory - neni-liv piislu5n6vyzv1k podiiv6niZ6dostivlslovn6 uvedeno,Ze
Zadatel8mbudeposkytnutajen jednaze dvouforempodpory,md ZadatelmoZnostzde oznadit,zda n6kterou
poli[ka
z nichupiednostiuje(za6krtnutfm
nebozda n6kterouz nichv.islovn6
(za5krtnutimpolfdka..NE') "UPREDNOSTNUJI)
nepoZaduie
dotace
dotaces podflemna zisku

UPREDNOSTN
UJI
UPREDNOSTN
UJI

harmonogram proiektu
pfiprava(od-da)
kv6ten- z6rii2OL3
realizace(odzAYi2At3 - biezen 201-4
do)
dokonEeni(do)
duben20tr-4
profekt je / bude reali.ov{n se zahraniGni rtGastl (oznattekfiZkem)
v piipad6,ZeANO,uvedtekonkr6tni
st6tv

| ANO

X

NE

NE

NE

x

Podpisemt6to ZSdostiZadatelsouhlasise zaiazenfmridajfro Zadatelia t6to 26dostido evidencev oblasti
podle530 zdkonaa s uvelejn6nimt6to Zidosti a dal5ich
audiovize,lderouvede St6tnffond kinematografie
0dajfio projektuv rozsahupodleS38zdkona.PodpisemtStoZ6dostiZadatelsturzujespr6vnosta pravdivost
0dajri uvedenfchv tdto Zddostia ve vSechjejich pifloh6cha je si v6dom ndsledkrlpifpadndnepravdivosti
uvedenfchfdajfi.
Podpisemtdto Z6dostiZadatelprohla5uje,Ze:
a) je bezfhonny,a, je-li prSvnickouosobou,Zeje bez0honndt6Z kaZd6osoba,Ker6je statutirnlmorg6nem
nebo dlenemstatuternihoorgAnuZadatelea je-li statutArnfmorg6nemZadatelepr6vnickdosoba, Ze je
bez0honn6kalde osoba, kterdje jejfm statut6rnfmorg6nemnebo Elenernjejfho statutdrnfhoorg6nu;za
bez0honn6hose povaZujeten, kdo nebyl pravomocnEodsouzenpro majetkovounebo hospoddiskou
trestnoudinnost,pokudse na n6honehledi,jako by nebylodsouzen;
b) neprobihdinsolvendnll[zeni, ve kter6mse ieSi 0padeknebo hrozfcifpadek Zadatele,v poslednichtfech
letech nebylo rozhodnutoo jeho 6padku, o zamftnutf insolvendnfhon6vrhu proto, Ze jeho majetek
nepostaEuje
k 0hradEnikladrl insolvenlniholizeni, nebo o zruSenikonkurzuproto,Ze pro uspokojeni
vEiitel8byljeho majetekzcelanepostadujfcf,
nebonebylav06i n6muzavedenanucen6sprdvapodlejinr6ho
priivnfhopiedpisu,
c) nenfv likvidaci,
d) nem6nedoplatkyna pojistn6ma na penalena velejnezdravotnipojisteni,a to jak v eesk6 republice,tak
ve stetEsidla,mistapodnikiininebotrval6hopobytu,neni-lijimeeskdrepublika,
e) nem6v evidencidaniu orgdnfiFinandnfsprdvydesk6 republikyani org6nrlCelnfsprivy eesk6republiky
plnEniu pifsluSnfchorgdnfrstetu,ve kterdmmAsfdlo,mfsto
aniv evidencidanfneboobdobnychpen6Zif.ich
podnikdni6i bydli5t6,evidov6nynedoplatlqy,
f) nemi nedoplatkyna pojistndma na pendle na sociAlnizabezpeEenia pifspEvkuna statnf politiku
zamEstnanosti,
a to jak v desk6 republice,tak ve stet6sidla, mistapodnikfninebotrvaldhopobytu.
Osoba, kter6 tuto Zedost podepisuje,prohla5uje,Ze bud je Zadatelem-fyzickou
osobou, nebo je jako
statutirni org6nneboelenstatutdrnihoorg6nuopr6vndnajednatjmdnemiadatele-prdvnick6
osobyneboje
jednatza Zadatele
jakojehozmocn6nec.
oprdvn6na

OOa;e o podepisuficf osob6 a podpisr
datuma mfsto

St6tnffond kinematografie
hrdinlr47,L7CI00 Praha7, lD datov6schr6nlqy:
- Veletr2nfpalilc,Dukelslc.ich
ngSunnb

Žádosto podporukinematografie
podanápodlezákonaČ.496/2ot2
Sb.,o audiovizuá|ních
dí|ech
a podpořekinematografie
a budeuveřejněnana webových
pod|etohotozákona
fondukinematografie
stránkáchStátního

proiektu (vyplňujeStótníFondkinematografie)
evidenční
čís|o
názevproiektu

Rukojmí

názevdotačního
okruhu

2. uýrobačeského
kinematografického
dí|a

čís|o
uizvy

20L3-2-t-3
projektu
charakteristika
projektke kinematografickému
Ce|ovečerní,
hraný,koprodu
kční
užití.
ktru čnýpo pisproiektu)
projektu
ce|kouirozpočet
nák|adů
na reaIizaci
3476L226Kč
požadované
podporykinematografie
rnýše
v Kč

3 220000 Kč

projektuv %k datupodánížádosti
uýšefinančního
zajištění

72o/o

žadatel- právnickáosoba
názevneboobchodnífirma
žadate|e Filmové
ateIiéry
s.r.o.
|Čo- identifikační
čís|o
osoby
27672786
adresa sídla

popisné/orientační
uIicea čís|o
Fi|mová174
obec, PSČ,stát

76t79Z|ín

identifikátor
datové
má-lijižadate|
zřízenuI eiaf59q
schránky,
čís|o
bankovního
účtu

0

adresa pro doručování(pokud se lišíod adresy sídla),na kterou žadatelpožadujedoručovat
popisné/orientační
uIicea čís|o
obec,PSČ,
stát
da|ší
údajeo projektu
žežadatelům
bude
v přís|ušné
uýzvěk podávání
žádostíýs|ovně
uvedeno,
upřednostňovaná
formapodpory- není-|i
jenjednaze dvouforempodpory,má žadate|
poskytnuta
možnost
zdeoznačit,
zdaněkterouz nichupřednostňuje
(zaškrtnutím
po|íčka
(zaškrtnutím
po|íčka
nebozdaněkterouz nichuis|ovněnepožaduje
,,NE,,)
,,UPŘEDNosTŇUJ|.,)
NE x
dotace
UPŘEDNosTŇUJl
podí|em
NE x
dotace s
na zisku
UPŘEDNosTŇUJI
harmonogramprojektu
příprava(od-do)
Leden2011- červenec
2013
reafizace(od-do)

(dol
dokončení

Srpen2013- duben2014
2014
Červenec

(oznočte
projektje / bude realizovánse zahraniční
křížkem)
účastí

ANO

x

NE

v případě,
žeANo, uveďtekonkrétní
státy I S|ovenská
repub|ika
Podpisemtétožádosti
žadate|
souh|así
se zařazením
údajů
o žadateli
a tétožádosti
do evidencev ob|astiaudiovize,
podle530 zákonaa s uveřejněním
kterouvedeStátnífond kinematografie
tétožádostia dalších
údajů
o projektu
uvedených
vtéto
vrozsahupod|e$38 zákona.Podpisemtétožádostižadatel
stvrzujesprávnosta pravdivost
údajů
jejíchpří|ohách
případné
žádosti
a ve všech
nepravdivosti
uvedených
údajů.
a je si vědomnás|edků
proh|ašuje,
Podpisem
tétožádosti
žadate|
že:
orgánemnebo
a) je bezúhonný,
a, je-|iprávnickouosobou,žeje bezúhonná
téžkaždáosoba,kteráje statutárním
právnickáosoba,žeje bezúhonná
každá
č|enem
statutárního
orgánužadate|e
orgánemžadate|e
a je-|istatutárním
jejíhostatutárního
se považuje
ten,
orgánu;za bezúhonného
osoba,kteráje jejímstatutárním
orgánemnebočlenem

- Ve|etržní
pa|ác,Dukelských
ng8unnb
47, L7000 Praha7, IDdatové
schránky:
Státnífondkinematografie
hrdinů

lj

Žádosto podporukinematografie
podaná
pod|e
zákona
nawebornich
Č.496/20t2
Sb.,o audiovizuá|ních
dí|ech
a podpoře
kinematografie
a budeuveřejněna
pod|e
fondukinematografie
tohotozákona
stránkách
Státního
pokudse na něho neh|edí,
kdo neby|pravomocně
odsouzenpro majetkovou
nebo hospodářskou
trestnoučinnost,
jakoby nebylodsouzen;
b) neprobíhá
inso|venční
řízení,
ve kterémse řešíúpadeknebo hrozící
v pos|edních
třech |etech
úpadekžadate|e,
jeho
jeho
neby|orozhodnutoo
úpadku,
inso|venčního
návrhuproto,že
majeteknepostačuje
k úhradě
o zamítnutí
nák|adůinso|venčního
řízení,
nebo o zrušení
konkurzuproto,že pro uspokojení
věřite|ůby| jeho majetekzce|a
předpisu,
nepostačující,
neboneby|avůči
němuzavedena
nucenásprávapod|ejinéhoprávního
c) nenív likvidaci,
pojištěnI
d) nemá nedop|atky
na pojistném
a na pená|ena veřejnézdravotní
a to jak v České
repub|ice,
tak ve státě
pobytu,není-|ijím
místapodnikání
sídIa,
nebotrva|ého
Českárepub|ika,
e) nemá v evidencidaníu orgánůFinanční
repub|iky
repub|iky
ani v
správyČeské
ani orgánůCe|nísprávyČeské
p|nění
evidencidaníneboobdobnýchpeněžitých
či
u přís|ušných
orgánůstátu,Ve kterémmá sídlo,místopodnikání
byd|iště,
ny nedop|atky,
evidová
příspěvku
f)nemá nedoplatky
na pojistném
a na pená|ena sociálnízabezpečenía
na státnípolitiku
zaměstnanosti,
a to
jakv České
pobytu.
repub|ice,
takve státěsíd|a,
místapodnikání
nebotrva|ého
prohlašuje,
osoba,kterátuto žádostpodepisuje,
žebuď je žadate|em-fyzickou
osobou,neboje jako statutárníorgán
nebo č|enstatutárního
orgánuoprávněnajednatjménemžadate|e-právnické
osobynebo je oprávněnajednatza
jakojehozmocněnec.
žadateIe
Úda|eo podepisující
osoběa podpis:
jménoa příjmení
podepisuiící
osobv
ZdeněkSkaunic

Vztahpodepisující
osobyk žadateli

jednatelspoIečnosti

datuma místo
podpisu

podpis

3. 10.2013,Zlín

jménemžadateleneboza žadatele)
(tabulkuzkopírovatvícekrótv případě,žeje víceosobjednajících

- Ve|etržní
pa|ác,Duke|ských
ngSunnb
schránky:
Státnífondkinematografie
hrdinů
47,L7o00 Praha7, IDdatové

T
!.

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

ČESKÝ PEPÍK JEDE DO POLSKA POZNAT LÁSKU K BOHU

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2013-2-1-3

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

performační hraný film s dokumentárními prvky

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

7 319 993,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2 410 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 15%
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Vernes s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

247 26 508

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Karla Buriana 721/4

obec, PSČ, stát

370 01 České Budějovice 6

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

a7dtusn

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
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace
UPŘEDNOSTŇUJI
NE
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
NE

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

