Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákonač,496l2a12 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na weboqých stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenění čísloprojektu (vyplňuje Státní íond kinematografie)

název

projektu

HAVEL

název dotačníhookruhu 1.vývoj českéhokinematografického díla

číslovýzvy

2016-1-4-14

charakteristika projektu O živatě Václava Havla vzniklo někotik dokumentŮ, ale žádný celovečerní
(stručný popis projektu) hraný film. Je však zřejmé, že by se o ťo česká kinematografie rněla pokusit.

celkový rozpočet nákladů na realizaci

projektu

400 000,- Kč

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuáIni dílo. Projektem 1e vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).
v,ýše požadované podpory kinematografie v

výše finančního zajištění pr{eKu v % k datu

žádosti

Kě

150 000,- Kč

podání 630/o

žadatel - právnická osoba
název nebo obchodní firma

žadatele Take

lČO - identifikačni čislo osoby

one Take

28874340

adresa sídla
ulice a číslopopisné/orientačníLodecká 2

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00

identifikátor datové schránky, máJiji žadatel zřízenu E6qj5b

ěíslo bankovního účtu

obec, PSČ, stát
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žadatel -íyzická osoba
jméno a příjmenížadatele

žadatelje podnikatelem

(označte

křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte lČO
v případě NE uvedte datum narození

číslobankovního účtu

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikáni, 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 lišíod místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

dalšíúdaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory - není-li v příslušnévýzvék podávánížádostívýslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškňnutímpolíčka,,UPŘEDNOSTŇUJl') nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka,,NE")

dotace
dotace s podílem na

zisku

UPŘEDNoSTŇUJí x

NE

UPŘEDNOSTŇUJi

NE

harmonogram projektu

příprava (od-do)

červenec 2016

realizace (od-do)

březen2a17

-

březen 2017

dokončení(do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.3-2017
Proiekt je / bude realizován se zahraničníúčastí(označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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ANO

NE

x

Podpísem této žádostižadatel souhlasí se zařazením údajůo žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, Kerou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajůo projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajůuvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případnénepravdivosti
uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenčnířízení,ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek př'tjemce, v posledních 3 letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčníhonávrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčníhořízení, nebo o zrušení konkuzu proto, že pro uspokojení věřitelů byljeho
majetek zcela nepostačujici, nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená správa podle jiného právniho
předpisu,
nenív 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 Finanění správy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republíky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjehoúhrady nebo rozloženíjeho 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 Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
b)

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s u§tanovením § 39 odst. 1 zákonaje osoba, která:
a) je bezúhonná; zabezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenstvína 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 ieií statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutámím 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 statutámího orgánu této právnícké osoby;jeJí příjemcem podpory zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizačnísložky, musí předpoktad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizačnísložky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve
vztahu k územíČeskérepubliky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.
Osoba, která tuto žádosi podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fi7zickou 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.
ÚOale o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení

podepisujícíosoby
petr Nikolaev

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

18,6.2016Praha

podpis

/W\-

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

název projektu

Pod sněhem

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematorgrafického díla

číslo výzvy

2016-1-4-14

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní hraný film - rodinné drama - adaptace knihy Petry Soukupové

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

294.000,- Kč

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

150.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

49%

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

Ostrovní 126/30
Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

7946ntc

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

ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

březen-červen 2016

realizace (od-do)

1.7.2016 - 15.3.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

15.6.2017

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 podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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
Kateřina Černá

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

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

název projektu

Literární příprava celovečerního hraného filmu Nezmar

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-1-4-14

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Cílem projektu je vytvoření scénáře k celovečernímu hranému filmu z prostředí
vojenské mise Armády České republiky v Afghánistánu.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

249 000,-Kč

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

150.000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Roman Kašparovský

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

73991023

v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu

1018365053

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

obec, PSČ, stát

t7eq2zp

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

Vrchlického 887/74

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

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)

1Q 2015 – květen 2016

realizace (od-do)

Červen 2016 – červenec 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

31.07.2017

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

NE

X

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

název projektu

Vsaď se !

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-4-14

charakteristika projektu Scenář pro celovečerní hraný film s pracovním názvem Vsaď se.
(stručný popis projektu) Žánr – sociální komedie Stopáž 100minut
Komedie o čtyřicátníkovi, kterému se hroutí profesionální i osobní svět. Nečekaný příjezd
kamaráda z mládí spustí bouři komických i dramatických událostí.Včetně střetnutí hrdinova
setkání tváří v tvář s globální migrační krizí. Ukáže se, že konec starých jistot může být
začátkem nového života a nových impulsů.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

707 000 Kč

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

350.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
číslo bankovního účtu
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Michal Baumbruck

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

x

NE
4731531

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu

235935695/0300

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

Praha 1 11000

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

qnqh2iy

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Od 01/08 /2015 do 01/06 2016

realizace (od-do)

Od 01/06/2016 do 31/04/2017
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x

NE
NE

x

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31/04/2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Německo, Slovinsko, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
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
Michal Baumbruck

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

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

název projektu

Cesta na blind - literární příprava

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-4-14

charakteristika projektu Slepecké kvarteto se vydává vlakem do Chorvatska. Nekorektní humor, podivné
(stručný popis projektu) dialogy, vyvracení slepeckých klišé.
Literární příprava hraného debutu dokumentaristky Eriky Hníkové.
Scénáristou je René Levínský, oceňovaný autor divadelních her a scénářů k filmům
Gorila a Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

238.610 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

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

37,14%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27187918

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4
obec, PSČ, stát

Praha 4, 140 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

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

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.2.2016 - 16.6.2016

realizace (od-do)

17.6.2016 - 17.3.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 17.3.2017
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X

NE
NE

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) ;
b) 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,
c) není v likvidaci,
d) 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,
e) 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,
f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné
činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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

Jiří Konečný

jednatel

17. 6. 2016, Praha

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)

název projektu

PRAŽSKÝ SKŘÍTEK

název dotačního okruhu Literární příprava – vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní

animovaný film
číslo výzvy

2016 – 1 – 4 - 14

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Vznik literárního námětu a 1. verzi literárního scénáře pro animovaný
celovečerní film. Námět pro tento celovečerní film je inspirován krásou a
magickou silou města Prahy a světem, které my lidé nevidíme. Je to svět
skřítků, kteří jsou za vším, co se v městě Praze děje. Pokud je vše
v pořádku a v normálním běhu věcí, tak nic nehrozí. Ale sami skřítci
mohou svými chybami tento normální běh města negativně ovlivnit. Nad
městem Prahou mohou převzít moc zlé síly a celou krásu Prahy zničit.
V příběhu se svádí boj dobra ze zlem, kdy pražští skřítci v čele se
skřítkem Rudolfínkem, vše zvrátí a nad zlem zvítězí.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

300.000,- Kč

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

150.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

50%

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba

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

Jiří Petr MIŠKA
ANO

X

NE
48055832

v případě NE uveďte datum
narození
číslo bankovního účtu

4236082389 / 0800

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 6, 162 00, Česká republika

,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: Napsání námětu a realizace první verze literárního scénáře bude realizován
od září 2016 do dubna 2017
příprava (od-do)

Od 1. 7. 2016

do 15. 9. 2016

realizace (od-do)

Od 16 .9. 2016 do 31. 5. 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)
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:
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,
není v likvidaci,
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,
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,

nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
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,
nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
a)

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
JIŘI PETR MIŠKA

vztah podepisující osoby datum a místo
k žadateli
podpisu

podpis

16. 6. 2016
V Praze

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

název projektu

Stanleyův pohár (pracovní název)

název dotačního okruhu
číslo výzvy

1.

Vývoj českého kinematografického díla

2016 – 1 – 4 – 14

charakteristika projektu Tvorba první verze scénáře k sociální komedii Stanleyův pohár scénáristy Adama
(stručný popis projektu) Sedláka
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

314.100,-

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

150.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14% (vlastním vkladem)

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Adam Sedlák

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

05144604

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu

2400996133 / 0800

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

Jablonec nad Nisou – Proseč, 468 04

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

X

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační

Heřmanova 49

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00

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)

duben 2016 – srpen 2016

realizace (od-do)

září 2016 – únor 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 28/02/2017 (první verze scénáře)
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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ANO

X

NE

V rámci scénáře NE. V rámci realizace je v plánu oslovit s koprodukcí/
spoluprací Slovensko - USA - Kanadu

