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

Zvířata

název dotačního okruhu 1.Vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Scénář k celovečernímu hranému filmu, inspirovaného několika skutečnými příběhy
(stručný popis projektu) dětí v náhradní péči. Film by měl rozpoutat diskuzi nad zatím tabuizovaným tématem
a ukázat možná východiska. Film bude vyprávěn očima dětí, nikoli těch, které se o ně
starají.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

150 000 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

130 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

13 %

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

David Čálek

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

67802869

X

NE

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
obec, PSČ, stát

Praha 6, 169 00

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

Na Kocourkách 31/12

obec, PSČ, stát

Praha 6, 169 00

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)

Leden-duben 2017

realizace (od-do)

Květen-červen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/06/2017
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

žadatel

Praha 8.1.2017

podpis

David Čálek
(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

Guru – literární příprava

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Erotický thriller Roberta Sedláčka a Zdeňka Zapletala o úspěšných moderních
(stručný popis projektu) ženách, které propadnou kouzlu vůdce alternativního duchovního řádu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

210.790,-

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

29 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24141534

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
obec, PSČ, stát
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X

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

ANO
NE

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

ANO
NE

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

květen 2016 - duben 2017

realizace (od-do)

květen 2017 - říjen 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

07/10/17

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

LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

název dotačního okruhu

Literární příprava – vytvoření 1.verze literárního scénáře pro celovečerní hraný film

číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Hraný film pro děti s pohádkovými motivy

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

310.000,- 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

52%

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

Negativ s.r.o.
64577201

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Ostrovní 126/30

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 7946ntc
číslo bankovního účtu

700890673 / 5500

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

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

ANO
NE

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

ANO
NE

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

09 / 2016 – 01 / 2017 - treatment

realizace (od-do)

01- 06 / 2017 – 1. verze scénáře

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

30.6. 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

Petr Oukropec

jednatel

9.1. 2017

podpis

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

RULAMAN

název dotačního okruhu

Literární příprava – vytvoření 1.verze literárního scénáře pro celovečerní hraný film

číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Dobrodružný film pro děti na motivy románu Davida Friedricha Weinlanda

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

320.000,- 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

54%

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

Negativ s.r.o.
64577201

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Ostrovní 126/30

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 7946ntc
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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X

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

ANO
NE

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

ANO
NE

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

09 / 2016 – 01 / 2017 - treatment

realizace (od-do)

01- 06 / 2017 – 1. verze scénáře

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

30.6. 2017

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

ANO

x

NE

Německo, Rumunsko

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Petr Oukropec

jednatel

9.1. 2017

podpis

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

Taxikář (PRACOVNÍ NÁZEV)

název dotačního okruhu Literární příprava – vytvoření literárního scénáře pro celovečerní hraný film
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Drama z českého maloměsta o oslavě sedmdesátin a pokusu o znásilnění.
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

189 000,-

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

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20%

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
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Luboš Kučera

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

x

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození

4.9.1986

žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu

x

1648422163 / 0800

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

Nad Opatovem 2030/9

obec, PSČ, stát

Praha 11, 149 00, Česká republika

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)

1.1.2017 – 30.6. 2017

realizace (od-do)

Červenec 2017 – červenec 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

2018

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 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

Luboš Kučera

Totožná osoba

datum a místo
podpisu

podpis

V Praze, 1.1. 2017

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

název projektu

Auprès de ma blonde (Má plavovlásko)

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Literární příprava, rešerše a průzkum umožňující vytvoření 1. verze scénáře
(stručný popis projektu) k celovečernímu filmu „Auprès de ma blonde (Má plavovlásko)“ scenáristy Josefem
Abrhámem ml. a Milošem Kirschnerem.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

320.000 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

53%

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

Biokovofilm	
  s.r.o.
	
  27075788
ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Jižní	
  II	
  779/12,

obec, PSČ, stát

Praha	
  4, PSČ	
  141	
  00,	
  ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

9cr7we

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

Strana 1

Hausboot Production, Bubenská 1

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, ČR

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

ANO
NE

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

ANO
NE

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

15.3.2017 - 30.4.2017

realizace (od-do)

30.4.2017 – 1.9.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 15.9.2017
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

Vladimír Lhoták

Producent, jednající na základě
plné moci

Praha, 9.1.2017

podpis

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

Strana 4

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

název projektu

OTEL PRAGUE

název dotačního okruhu

Literární příprava - vytvoření 1. verze literárního scénáře pro
celovečerní hraný a celovečerní animovaný film

číslo výzvy

Výzva č. 2016-1-8-35

charakteristika projektu Civilní drama o vztahu otce a syna
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
318,700
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

53%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

SCREENPLAY	
  BY,	
  s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60469412

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

x

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

V mezihoří 1212/17

obec, PSČ, stát

Praha	
  8,	
  180	
  00,	
  ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

6bszijj

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

Pšovanská 7

obec, PSČ, stát

Praha 9 Třeboradice, 196 00
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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)

01.09.2016-20.02.2017

realizace (od-do)

01.03.2017-30.09.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 01.10.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Slovensko, Německo

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

Záhuby

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Povídkový scénář šesti dílčích baladických příběhů zasazený do vesnice jménem
(stručný popis projektu) Záhuby tematizující vztah viny a trestu, odehrávající se ve vykloubeném světě postav,
jež zdánlivě ztratili svůj duchovní horizont, který se jim ale sám záhadně připomíná
formou svědomí.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

167 000 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

10 %

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

Lucie Palkosková

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

02984105

x

NE

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

ANO
NE

číslo bankovního účtu

x

2188805183/0800

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 5, 155 00, Česká republika

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

Amforova 1896/22

obec, PSČ, stát

Praha 5, 155 00, Česká republika

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

U Akademie 283/1

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika
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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)

Říjen 2016- leden 2017

realizace (od-do)

Leden 2017-září 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1. 9. 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.

Strana 3

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

Výhra

název dotačního okruhu

1.

Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2016-1-8-35
Výhra v televizní soutěži, která přinese více starostí než radosti.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

284 500

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

140 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

51 %

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
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Ondřej Kopřiva

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

03769151

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

ANO
NE

číslo bankovního účtu

X

2200738885/ 2010

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

Praha 6, 169 00, Česká republika
X

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)

říjen 2016 - březen 2017

realizace (od-do)

březen 2017 – srpen 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

10/08/2017

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
Ondřej Kopřiva

vztah podepisující osoby
k žadateli
žadatel/scénárista

datum a místo
podpisu

podpis

4.1. 2017 v Praze

(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

Krásný zpěv

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-1-8-35

Krásný zpěv je filmem o umění, zpěvu a vysokých obětech v podobě kastrace
charakteristika projektu
(stručný popis projektu) dítěte, které je pro něj nutné vykonat. Je zároveň filmem o světě kultury, který se
ztrácí a odumírá, o tradicích, které byly přerušeny a touze, jak je obnovit.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

301 205 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

50,2%

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

Mark Ther

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

x

NE

v případě ANO uveďte IČO

7902090306

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

ANO
NE

x

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)

leden – únor 2017

realizace (od-do)

únor – prosinec 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.12.2017

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

ANO

x

NE

Německo – produkční Caroline Kirberg

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.
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Z6dost o podporu kinematografie
podan6 podle platn6ho zn6ni zbkona a. 49612012 Sb., o audiovizuSlnich dilech a podpoie kinematografie
evidendni dislo projektu (vyplnuje St6tni fond kinematografie)

nizev projektu

FICHTELBERG

1.

ndzev doladniho

u.ivoj deskeho kinematografickeho dila

okruhu

iislo vfzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Vlivoj titer6rniho sc6n6ie ke kombinovan6mu filmu s prvky historick6ho a
(stru6nf popis
dobrodruZn6ho Zdnru.
projektu)
celkovr.i rozpo6et n6klad0 na realizaci projektu

196 345

Projektem je ve v5ech formut6iich my5lena 26dost o
podporu kinematografie a v n[ zpracovanf z5m6r, nikoli
cel6 audiovizudlni dilo. Projektem je vfvoj dila nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni
dilo jako celek (qivoj a vfroba a distribuce a
propagace).
v'.iSe poiadovan6 podpory kinematografie v Ke

v'!Se finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu

podini

't40 000
29

iSdosti
iadatel

-

privnick6 osoba

n6zev nebo obchodni firma Zadatele

leo * identifikadni 6islo

osoby

Zadatel je pl6tcem DPH (ozna6ie

kiiZkem)

ANO
NE

adresa sidla
ulice a dislo
popisn6/orientaeni

obec, PSe, stSt
identifik6tor datov6 schr5nky, m6-li ji Zadatel

ziizenu
dislo bankovniho

r.rctu

adresa pro doru6ov6ni (pokud se li5i od adresy sidla), na kterou iadatel poiaduje dorudovat
ulice a dislo

popisn6lorientadnf
obec, PSe, stat
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iadatel -tyzicki osoba
jm6no a piijmeni Zadatele

Simon Koudela

Zadatel je podnikatelem (oznadte

ANO

X

kiiZkem)
NE

v piipad6 ANO uvedte leO

705451 38

v piipadd NE uvedte datum narozeni
Zadatelje pl6tcem DHP (oznadte
kiiZkem

ANO

X

NE

dlslo bankovniho 06tu
misto trva!6ho pobytu
ulice a dlslo
popisn6/orientadni

obec, PSe, stat

Praha 5, 150 00, eesk6 Republika

identifikdtor datov6 schrSnky, m6-li ji Zadatel

ziizenu
adresa mista podnikini, ie-li Zadatel podnikatelem
ulice a dislo
popisn6/orientadni

U smichovsk6ho hibitova 1385/15

obec, PSe, st6t

Praha 5, 150 00, eesk6 Republika

identifikdtor datov6 schrSnky, m6Jiji Zadatel

ziizenu
adresa pro doru6ov6ni (pokud se liSi od m[sta trval6ho pobytu nebo mista podnikini a pokud nemS ziizenu
datovou schr5nku), na kterou iadatel poiaduje dorudovat
ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSe,
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stit

dalSi ridaie o projektu
upiednastiovanS forma podpory - nenl-li v piislu5n6 vjrzve k pod6v5ni 26dosti u.islovn6 uvedeno, Ze
Zadatelim bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 Zadatel moZnost zde oznadit, zda ndkterou
z nich upiednostiuje (zaskrtnutim polidka ,,UPREDNOSTNUJI") nebo zda n6kterou z nich vfslovn6
nepoZaduje (zaSkrtnutim polidka,,NE")
UPREDNOSTNUJI

dotace

N

E

dotace s podilem na zisku

UPREDNOSTNUJT

N

X

E

harmonogram projektu
pifprava (oddo)

1.',t. 2017

realizace (od-do)

1.2.2017 - 1 10.2017

dokondeni (do ve formdtu
dd/mm/rrrr)

1.10. 2017

- 31. 1 2417

Projekt je / bude realizov6n se zahranidni 06asti (oznadte kiiZkem)

ANO

N
E

X

v piipad6, Ze ANO, uvedte konkr6tni
st6ty

Podpisem t6to Z5dosti Zadalel souhlasi se zaiazenim 0dajfr o Zadateli a t6to 26dosti do evidence v oblasti
podpory kinematografie, kterou vede StStni fond kinematografie podle $ 30 z6kona a s uveiejn6nim t6to Z6dosti
a dalSich 0dajri o projektu v rozsahu podle $ 38 zErkona. Podpisem teto 26dosti Zadatel stvzuje sprdvnost a
pravdivost ridajir uvedenfch v t6to 26dosti a ve v5ech jejich piiloh5ch a je si v6dom nSsledkft piipadn6
nepravdivosti uvedenfch 0dajti.
Podpisem t6to Z6dosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zbkona destn6 prohla5uie, Ze:
a) neprobih5 insolvendni iizeni, ve kter6m se ie5i ripadek nebo hrozici 0padek piijemce, v poslednich 3
letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnutf insolvendniho n6vrhu proto, Ze jeho majetek
nepostaduje k 0hrad6 n5klad& insolvendniho iizeni, nebo o zruieni konkurzu proto, Ze pro uspokojeni
veiitelt byl jeho majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla v0ci n6mu zavedena nucend sprdva podle

b)
ci
d)
e)

jin6ho pr6vniho piedpisu,

neniv likvidaci,

nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotni pojiSt6ni, a to jak v eesk6
republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik5ni nebo trvaleho pobytu,
nem5 evidov6n nedoptatek u org6n0 Finandni spr5vy eeske republiky a org6ndr Celni spr6vy eesk6
republiky ani u obdobnfch organ0 st6tu, ve kter6m m5 sidlo, misto podnik5ni nebo trvalf pobyt
s rr,.ijimkou nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedkdni jeho rlhrady nebo rozloZeni jeho (hrady na
splatky,
nemS splatn6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpeleni a piisp6vku na st6tni
politiku zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnikSni nebo trval6ho
pobytu.
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Zadatel soudasn6 prohlaSuje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 z1konaje osoba, kterS;
a) je bezrihonnri; za bezrihonn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou
nebo hospod6iskou trestnou 6innost, vdetn6 piipadir, kdyjde o piipravu, pokus nebo 06astenstvi na
takov6 trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o privnickou osobu,
musi tento piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jeji statut6rnl org6n nebo kaZd;i dlen
statutfrniho org6nu, a jeJi statutarnim org6nem piijemce podpory di dlenem statut6miho org6nu
pifjemce podpory pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato prSvnick6 osoba, tak jeji
statut5rni org6n nebo kaZdf dlen statut6rniho orgdnu t6to pr6vnickti osoby;je-li piijemcem podpory
zahranidni pr6vnickd osoba prostiednictvim sv6 organizadni sloZky, musf piedpoklad podle toholo
pismene splfiovat vedle uvedenfch osob rovn6Z vedouci t6to organizadni sloZky; tento piedpoklad
musi piijemce podpory spliovat jak ve vztahu k rizemi eesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista
podnikiini nebo trval6ho pobytu,
b) nem6 nespln6n6 splatn6 zbvazky v&di Fondu.

Osoba, kter6 tuto Z6dost podepisuje, prohlaiuje, Ze bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
org5n nebo 6len statut5rniho orgdnu oprSvn6na jednat jm6nem Zadatele-pr5vnick6 osoby nebo je opr6vn6na
iednat za Zadatele jako jeho zmocnEnec.
Udaje o podepisujicf osob6 a podpis:

jm6no a piijmeni
podepisujici osoby
Simon Koudela

vztah podepisujicl osoby
k Zadateli

datum a misto
podpisu

Zadatel

6. 1.2A17 Praha

podpis

%tur

(tabulku zkopirovat vicekr6t v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele nebo za Zadatele)
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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

Major Tom na Transsibiřské magistrále

název dotačního okruhu Literární příprava – vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a
celovečerní animovaný film
číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Vývoj celovečerního scénáře o kosmonautech ztracených ve vesmíru, dívence
(stručný popis projektu) Octobrianě s rudou hvězdou na čele a Davidu Bowiem ve vlaku křižujícím Sibiř, v
dubnu roku 1973.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

167 000,-

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

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

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

Strana 1

obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Mgr. Lucia Kajánková

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

03775879

x

NE

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

ANO
NE

číslo bankovního účtu

x
51-1056220277/0100 (Komerční banka)

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Skalica, 90901, Slovenská republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

-

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

Limuzská 528/39

obec, PSČ, stát

Praha 10, 10800, Česká republika

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

Limuzská 528/39

obec, PSČ, stát

Praha 10, 10800, Česká republika
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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)

1. 5. 2016 – 7. 4. 2017

realizace (od-do)

7. 4. 2017 – 7. 10. 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 07/10/2017
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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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 – 8 - 35

charakteristika projektu Vznik literárního přípravy - 1. verzi literárního scénáře pro animovaný
(stručný popis projektu) celovečerní film. Námět pro tento celovečerní film je inspirován krásou a

magickou silou města Prahy a světem, které my lidé nevidíme. Město Praha
začne být ničeno neznámou silou zlých skřetů a pražští skřítci proti nim
začnou bojovat. Skřítci v čele se skřítke Rudolfínkem – RUDLOU, zjistí slabé
místo zlých sil a zlo porazí.
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
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: Literární příprava a realizace první verze literárního scénáře bude
realizován
od 1.2.2017
do 30.1.2018
příprava (od-do)
Od 1. 2. 2017
do 31. 4. 2017
realizace (od-do)
dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

Od 1. 4. 2017 max. do 30. 1. 2018
Literární scénář do 30. 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:
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

4. 1. 2017
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
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

1989

název dotačního okruhu

1. Vývoj českého kinomatografického díla

číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Kompletní literární příprava celovečerního hudebního filmu "1989", který pojednává o
osudu dvou muzikantů v revolučním roce 1989.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

305 000

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

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

16 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Silk Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

05066115

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO
NE

x

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

Praha 3, 130 00, Česká republika
k4svysv
4234581379/0800

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

Strana 1

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)

prosinec 2016- únor 2017

realizace (od-do)

březen- říjen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

06/10/2017

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

ANO

x

NE

Slovensko

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

Alžběta Janáčková

Jednatel Silk Films s.r.o.

8.1.2017

podpis

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

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

Piráti a trosečníci

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-1-8-35

charakteristika projektu Dobrodružná plavba mladých jachtařů do 17. století. Babiččino tajemství přivede
(stručný popis
děti z českého rybníka na plachetnici jejich svérázného předka - prvního českého
projektu)
piráta.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

187 000 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

cca 20 %

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
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

Marián Polák

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

69128936

x

NE

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

ANO

číslo bankovního účtu

670100-2207862758/6210

NE

x

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Opatov v Čechách, 569 12, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

U4cnv8

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

Opatov 302

obec, PSČ, stát

Opatov v Čechách, 569 12, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

U4cnv8

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

N
E
N
E

harmonogram projektu
příprava (od-do)

7.4. 2017 - 31.5.2017

realizace (od-do)

1.6.2017 - 30.9..2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

7.10. 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 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

žadatel

9.1.2017, Opatov

podpis

Marián Polák
(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

TY DVA

název dotačního
okruhu

Literární příprava – vytvoření 1. verze literárního scénáře pro celovečerní hraný a
celovečerní animovaný film

číslo výzvy

Výzva č. 2016-1-8-35

charakteristika
projektu
(stručný popis
projektu)

Celovečerní hraný film. Polofiktivní příběh samotných začátků Osvobozeného
divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha před tím než se stali uznávanou značkou.
Realistické drama s digresemi do dada a vyšších sfér Hovadismu a s návraty
k realistickým scénám. Sledujeme dramatický oblouk přelomu úspěšné sezony
v problémovou, až k neúspěchu a hrozícímu krachu divadla a konci slibně
nastartovaných kariér. Skončíme dříve, než se karta opět obrátí.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

235 000 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 36 %
žádosti
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

MimoFilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26708698

žadatel je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO x
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Opletalova 1417/25

obec, PSČ, stát

Nové Město, Praha 1, 110 00, Česká Republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

e4xrege

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

Kollárová 158/14

obec, PSČ, stát

Praha 8, 186 00,

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)

1.10. 2016 - 1.3.2017

realizace (od-do)

1.3.-1.8. 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

01/09/2017

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

název projektu
název dotačního okruhu
číslo výzvy

Wirbel
1. vývoj českého kinematografického díla (Literární příprava)
2016-1-8-35

charakteristika projektu Literární příprava celovečerního hraného mystery filmu.
(stručný popis projektu)
Na pozadí napínavého pátrání hlavního hrdiny po tajemství zchátralé barokní krajiny
v hlubinách bývalých Sudet se film zamýšlí nad zodpovědností člověka vůči krajině.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

185 000,-

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

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19 %

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

Tomáš Hubáček

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

x

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození

7. 8. 1981

žadatel je plátcem DHP (označte
křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu

x

173586070/0300
místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

Modřínová 176

obec, PSČ, stát

Zlín, 763 14

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

Veveří 13

obec, PSČ, stát

Brno, 602 00
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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)

říjen 2016 – leden 2017

realizace (od-do)

leden 2017 - říjen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

07/10/2017

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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