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

 

název projektu PRAŽSKÉ ORGIE 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dramatický příběh známého amerického spisovatele, který navštíví Prahu v roce 1976, aby 
na prosbu českého emigranta zachránil a vyvezl do Ameriky vzácné rukopisy zakázaného 
a již nežijícího autora, a jeho neobyčejné setkání se specifickou pražskou společností včele 
s neotřele svéráznou ženou v atmosféře postokupační české reality - podle knihy Philipa 
Rotha. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

45.111.082,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 18.000.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

60% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  CINEART TV PRAGUE 

IČO – identifikační číslo osoby  45792046 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  JANKOVCOVA 8 

obec, PSČ, stát  PRAHA 7, 17000, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu wpn2jtj 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.4.2016 – 30.10.2016 

realizace (od-do) 1.11.2016 – 30.10.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
VIKTOR SCHWARCZ 
 

JEDNATEL PRAHA 24.2.2016  

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

podaná podle 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 Čertí brko 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2  
  

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Čertí brko je klasická česká celovečerní filmová pohádka, ve které vystupuje 

sympatická hostinská Markéta, popletený čert Bonifác, úplatní radní Tlachal a 

Křiváček, a falešný hrabě, avšak všeho schopný vládce Von Pintlich. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 59 953 779 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 10 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

zajištěno 40%; v jednání 28% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Punk Film, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  271 06 993 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přístavní 1126/18 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, Česká Republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu aanhg8 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Veslařský ostrov 62 

obec, PSČ, stát  Praha 4 - Podolí, 147 00, Česká Republika 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  
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v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. 10. 2014 - 30. 4. 2017 

realizace (od-do) 1. 5. 2017 - 28. 2. 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  15. 3. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

Spolková Republika Německo, Slovenská Republika 

 

 

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

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 
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b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Ondřej Beránek 

 

 

jednatel 4.3.2016 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne
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Žádost o podporu kinematografie 
 

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Legendary 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Projekt Legendary je fantasy snímek z dávných dob středověku a legend. Hrstka 

vyvolených hrdinů nás při putování touto temnou krajinou ponořenou do spárů zla 

zanese do časů pověstí o Libuši, Kazi a Tetě.   

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

17.546.365,- CZK 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2.500.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

65% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  EasyFun Film s.r.o 

IČO – identifikační číslo osoby  491 96 201 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Slavíkova 27/1555 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 120 00, Česká Republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 5wk2ttp 

číslo bankovního účtu 7476566001/5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační Na Lysině 659/23 

obec, PSČ, stát Praha 4, 147 00, Česká Republika 
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele - 

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO - 

NE - 

v případě ANO uveďte IČO - 

v případě NE uveďte datum narození - 

číslo bankovního účtu - 

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 - 

obec, PSČ, stát  - 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

- 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 - 

obec, PSČ, stát - 

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01.04.2016 - 01.09.2016  

realizace (od-do) 01.04.2016 - 01.12.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  01.07.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

Chorvatsko, Francie, Spojené státy americké, Velká Británie 

 











Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu MARS

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2016-2-1-2

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Původní česká sci-fi. Scénář zvítězil v mezinárodní soutěži Mars Society a byl 
realizován v prostředí marťanského simulátoru Mars Desert Research Station v 
Utahu, USA. Příběh prvních Čechů na Marsu.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
  

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

8.837.639Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3.000.000Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

45%

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  NYASA FILMS INTERNATIONAL

IČO – identifikační číslo osoby  03789560

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

 XAVERIOVA 1607/78

obec, PSČ, stát PRAHA 5, 150 00, ČESKÁ REPUBLIKA

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

XXX

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

žadatel – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele XXX

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO XXX

v případě NE uveďte datum narození XXX

číslo bankovního účtu XXX

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

ulice a číslo popisné/
orientační

XXX

obec, PSČ, stát XXX

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

XXX

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/
orientační

XXX

obec, PSČ, stát XXX

další údaje o projektu

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE

harmonogram projektu

příprava (od-do) KVĚTEN 2014 - DUBEN 2015

realizace (od-do) DUBEN - KVĚTEN 2015 / DUBEN - KVĚTEN 2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

21/12/2016

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

XXX
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uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 
údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 
či bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

ZDENĚK JANÁČEK ŘEDITEL V PRAZE, 
7.BŘEZNA 2016
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Absence blízkosti 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný film - debut - psychologické drama 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

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

2 600 000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 300 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

38% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Cinema Belongs To Us, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  03103021 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Benediktská 690/7 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu rknj3f6 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  U Studánky 332/32 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, Česká republika 
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) duben 2014 - červenec 2016 

realizace (od-do) srpen 2016 (14 natáčecích dnů + 3 záložní)  

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

30.4.2017 

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

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Asmara Marek 
 

jednatel Cinema Belongs To Us, 
s.r.o. 

04.03.2016, Praha 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne
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Žádost o podporu kinematografie 
 

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Nabarvené ptáče  

název dotačního okruhu 2. Výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2   

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Nabarvené ptáče je hluboce dramatický a lidský příběh na pozadí osudu malého 

chlapce, zaobírající se bezprostředním vztahem mezi předsudky, xenofobií a krutostí 

na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Je to první světový a také 

nejslavnější román autora knih "Byl jsem při tom" a "Pinball" - jednoho 

z nejvýznamnějších a nejvýraznějších a světových spisovatelů minulého století – 

Jerzy Kosińského. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

159 926 911,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 30.000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

66,27 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Silver Screen, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  25604171 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Dačického 1227 / 12 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu gbw2dtp 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Palác Lucerna, Vodičkova 36 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, Česká republika  
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI    NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI   X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 17.04.2009 - 30.09.2016 

realizace (od-do) 1.10.2016 - 31.12.2019 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  

31.12.2019 
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Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO   X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

Polsko, Německo 

 

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

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 

Václav Marhoul  

 

 

Jednatel  

 

Praha: 26.2.2016 

 

 

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

 

 

 

 

 



Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona ö.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoie kinematografie a bude uveiejnéna na
webovfch stránkách StátnÍho fondu kinematografie podle tohoto zâkona

evidenöní öÍslo projektu (vyplñuje Státní Fond kinematografie)

název projektu Dezertér

název dotaðního okruhu 2.vyroba Õeského kinematografického díla

öíslo vizvy 2016-2-1-2

charakteristika projektu
(struðnf popis projektu)

DEZERTÉR je druhou kapitolou rodinné ságy ZAHRADNtCTVí.
Tragikomick'i rodinnyi portrét je intimním piíbëhem tèice zkouËené
lásky manZelské, lásky sourozenecké a lásky rodiöú k dëtem a dètí k
rodiðüm. Odehrává se na pozadídramatickfch historickrich událostív
letech L947Ut953. Autobiografickri pÍíbëh se formálnë inspiruje
filmy jako je Fanny a Alexander ði Scény z manäelského äivota -

lngmara Bergmana, krátkfmisériemi HBO jakou je HoËícíkeÍ
Agniezsky Holland anebo pëtidílnri m seriálem Otðená5ka a Dañka Byl
jednou jeden dúm.

celkovi rozpoöet nákladù na realizaci projektu

Projektem je ve vðech formuláiích my5lena Z¿dost o
podporu kinematografie a v nf zpracovany zámèr, nikoli
celé audiovizuální dílo. Projektem je vlvoj dÍla nebo
propagace dfla nebo jeho distribuce, projektem není dllo
jako celek (vlvoj a vfroba a distribuce a propagace).

vfëe poZadované podpory kinematografie v Kð

viËe finanðního zajiëtèní projektu v % k datu podánl
2ádosti

31.378.640Kc

9.000.000Kc

59o/o

åadatel - právnická osoba

název nebo obchodnf firma Zadatele Fog'n'Desire Films, s.r.o.

lÖO - identifikaönl císlo osoby 27583341

adresa sídla
ulice a cÍslo popisné/orientaðní VoronèZská 172124

obec, PSÖ, stát 101 00 Praha 10

identifikátor datové schránky, má-liji 2adatel ziízenu emv6sm

öíslo bankovního úðtu 
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adresa pro doruöování (pokud se liðí od adresy sfdla), na kterou åadatel poãaduje doruöovat

ulice a öíslo popisné/orientaöní

obec, PSÖ, stát

SenováZné námèstí 10

110 00 Praha 1

v pifpadè ANO uved'te lÖO

v piípadé NE uvedte datum narozenf

ðíslo bankovnlho úðtu

mlsto trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, jeJi åadatel podnikatelem

ulice a ðíslo
popisné/orientaðní

obec, PSÖ, stát

identifikátor datové schránky, máJi ji Zadatel
zilzenu

adresa pro doruðování (pokud se li5l od mlsta trvalého pobytu), na kterou åadatel poåaduje doruëovat

ulice a öíslo
popisné/orientaðnf

obec, PSÖ, stát

dalðí údaje o projektu

upiednostñovaná forma podpory - nenf-li v piíslu5né vizvè k podávání Zådosti vfslovné uvedeno, Ze Zadatelùm
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, mâ 2adatel moZnost zde oznaðit, zda nèkterou z nich
upiednostñuje (zaökrtnutfm polföka,,UPREDNOSTÑUJl') nebo zda nèkterou z nich vfslovnè nepoZaduje
(za5krtnutím polÍðka,,NE")

Zadatel -tyzickáosoba

jméno a pifjmení Zadatele

Zadatel je podnikatelem (oznacte
kÍ12kem)

dotace

dotace s podflem na zisku

harmonogram projektu

piíprava (od-do)

realizace (od-do)

ANO

NE

Podzim 2014-Lêto2015

UPREDNOSTÑUJI

UPREDNOSTÑUJI

X NE.

NEX
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dokonöení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 3110912017

Projekt je / bude realizován se zahraniðní úðastl (oznaðte kiíåkem)

v piÍpadé, 2e ANO, uved'te konkrétní Slovensko, polsko
státy

ANO X NE

Podpisem této 2ådosti 2adatel souhlasí se zaiazením údajù o Zadateli a této Zádosti do evidence v obtasti
audiovize, kterou vede Státni fond kinematografie podle $30 zákona a s uveiejnenÍm této Zádosti a dalöích údajú
o projektu v rozsahu podle $38 zâRona. Podpisem této 2ádosti 2adalel stvrzuje správnost a pravdivost údajú
uvedenich v této Zádosti a ve vðech jejÍch piflohách a je si vedom následkú piÍpadné nepravdivosti uvedenfch
údaju,

Podpisem této 2ádosti 2adatel prohlaðuje, Ze:
a) je bezúhonni, a, je-li právnickou osobou, 2e je bezúhonná téZ kaZdá osoba, která je statutárnfm orgánem nebo
ðlenem statutárního orgánu 2adatele a je-li statutárním orgánem 2adatele právnická osoba, 2e je bezrihonná
kaZdá osoba, která je jejím statutárnfm orgánem nebo ðlenem jejfho statutárního orgánu; za bezúhonného se
povaZuje ten, kdo nebyl pravomocnè odsouzen pro majetkovou nebo hospodáiskou trestnou ðinnost, pokud se na
ného nehledf, jako by nebyl odsouzen;
b)neprobfhá insolvenðní iizenÍ, ve kterém se ieöíúpadek nebo hrozícíúpadek 2adatele, v poslednfch tfech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenðniho návrhu proto, 2e jeho majetek nepostaðuje k úhradè
nákladu insolvencnfho ifzeni, nebo o zruðení konkuzu proto, 2e pro uspokojení véiitelú byljeho majetek zcela
nepostaðujícf, nebo nebyla vúðinèmu zavedena nucená správa podle jiného právního piedpisu,
c) neniv likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veiejné zdravotní pojistènl, a to jak v Öeské republice, tak ve
státè sídla, mfsta podnikáni nebo trvalého pobytu, není-lijím Öeská republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánú Finanðní správy Öeské republiky ani orgánu Celni správy Öeské republiky ani v
evidenci daní nebo obdobnfch penè2itfch plnènf u pifsluénlrch orgánú státu, ve kterém má sldlo, místo podnikánÍ
ði bydliöté, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociálnízabezpeðení a piíspévku na státní politiku
zamèstnanosti, a to jak v Öeské republice, tak ve státè sfdla, mfsta podnikánf nebo trvalého pobytu.

Osoba, která tuto Zádost podepisuje, prohla5uje, 2e bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo ðlen statutárnÍho orgánu oprávnéna jednat jménem Zadatele-právnické osoby nebo je oprávnèna
jednat za 2adatele jako jeho zmocnènec.

ÚOa¡e o podepisující osobé a podpis

jméno a piíjmení
podepisujfcí osoby

vztah podepisuj ící osoby
k 2adateli

datum a místo
podpisu

J. 3 '4/6
Viktor Tauð

MichalKollár
jednatelé

,J.3. lb
(tabulku zkoplrovat vícekrát v piÍpadë, 2e je více osob jednajfcích jménem Zadatele
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1 Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 
webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu Instalatér z Tuchlovic

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2016-2-1-2

charakteristika 
projektu

(stručný popis 
projektu)

Smutná komedie o muži, který všem všechno opraví, 
ale svůj život spravovat nedokáže. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

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

19.2 mil.  Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 6  mil.  Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

cca 69 %

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  VorelFilm spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  639 811 81

adresa sídla
ulice a číslo 
popisné/orientační

 Branická 82/504

obec, PSČ, stát  Praha 4, 147 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

xrb9kc9

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

žadatel – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

číslo bankovního účtu

Strana 1



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

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

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

E
dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI N

E
harmonogram projektu

příprava (od-do) 1.1. - 15.6.2015

realizace (od-do) 20.6.2015 - 1.9. .2016

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

01/10/16

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 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 
o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 
uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 
údajů.

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 
každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 
něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika,



e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec. 

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Tomáš Vorel
jednatel 4. 3. 2016 Praha

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle 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 MILADA 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

MILADA je celovečerní hraný film založený na skutečném životě JUDr. Milady 
Horákové. V našem filmu se snažíme se zachytit komorní portrét ženy, která i přes 
výzvy různých dob a režimů zůstala sama sebou. Chceme odhalit její křehkost,  
ale i sílu. Pokoru i naději. Nechceme ji glorifikovat.  Cílem filmu je nejen seznámit 
české i zahraniční diváky s důležitou osobností naší historie, pro kterou vlastenectví, 
morální zásady a spravedlnost nebyla pouze prázdná slova, ale také přiblížit  
společenskou a politickou situaci v Československu v letech 1930-1950.  
Rádi bychom akcentovali, že i tehdy byla aktuální stejná témata jako dnes  - svoboda, 
pravda, láska, naděje, moc a bezmoc. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

88 520 980 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 9 500 000 Kč 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

85% 
 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  LOADED VISION Entertainment, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  03411354 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Drahobejlova 1072/10 

obec, PSČ, stát  Praha 9 - Libeň, 190 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu gt7n5bf 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Baarova 26, C3 404 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, Česká republika 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

ANO  žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

Dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE x 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2016 - duben 2016 

realizace (od-do) duben 2016 - květen  2016 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  14. 12. 2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

USA, Austrálie, Slovensko, Makedonie 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo podpisu podpis 

 
DAVID MRNKA 

 

 
ŽADATEL 

 
V PRAZE 02. 03. 2016 

 

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

podaná podle 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   POSEL 

název dotačního okruhu   2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy   2016-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Posel je celovečerní hraný film, příběh dvou kamarádů, kteří se v roce 1980 

rozhodnou přihlásit na bohosloveckou fakultu, aby unikli morální devastaci společnosti 

způsobené komunistickou normalizací, ale střetnou se zde se skupinou prorežimních 

kněží z Pacem in terris, kteří fakultu ovládají. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

  31 300 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč   10 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

  8,9% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele   Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   64577201 

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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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) duben - září 2016 

realizace (od-do) září 2016 - prosinec 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

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

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Pavel Strnad 

 

 

jednatel 4. 3. 2016 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele
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Žádost o podporu kinematografie 
 

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Staříci 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dva bývalí političtí vězňové ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč 

zemí s cílem vypátrat a demonstrativně zabít komunistického prokurátora z 50. let, 

který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán. 

 

Příběh je inspirován skutečnými událostmi.  

 

Celovečerní hraný debut oceňovaných dokumentaristů Martina Duška a Ondřeje 

Provazníka. 

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

25.773.401 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 9.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

14,5 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele endorfilm s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. 7. - 30. 9. 2016 

realizace (od-do) 1. 10. 2016 - 31. 8. 2018 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 8. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

Slovensko 

 

 

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

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo podpisu podpis 

 

 

Jiří Konečný 

 

 

 

jednatel 

 

 

7. 3. 2016, Praha 

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

podaná podle 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 Tichý společník 

název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

110 minutová absurdní tragikomedie, kde jsou veškeré pohnutky a charaktery postav 

dílem scénáristy, ačkoliv jsou vytvořeny dle reálných osob, žijících v jedné vesnici na 

Moravě. Film obsahuje vše, co moderní divák potřebuje. Reálné někdy až absurdní 

příběhy obyčejných lidí, které píše sám život. Film vzniká na základě stejnojmenné 

knihy režiséra a scénáristy P. Göbla oceněné Magnézií literou. Jedná se o dílo 

nepopiratelné umělecké a kulturní hodnoty i náročnosti. Paralelní příběhy několika 

hlavních hrdinů spojené zdánlivě nahodilou synchronicitou a neotřelým humorem. Pod 

povrchem komediálního děje, ale probíhá příběh o něčem podstatnějším 

a niternějším. http://tichy-spolecnik.cz/  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

27 883 629 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 14 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

30,43% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Czech FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  24215911 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  V Olšinách 2300/75 

obec, PSČ, stát  Praha 10, PSČ 100 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu wygahrw 

číslo bankovního účtu 

http://tichy-spolecnik.cz/
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům 

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 08 / 2016 - 09 / 2016 

realizace (od-do) 10 / 2016 - 10 / 2017 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  01/12/2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

 

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

audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů 

o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů 

uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených 

údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 

a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 

členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná 

každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se 

považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 

c) není v likvidaci, 

d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve 

státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 

e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 

evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

či bydliště, evidovány nedoplatky, 

f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 

Přemysl Klimsza 

 

 

jednatel 

 

4.3.2016 

 

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

 

název projektu Zátopek 

název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-1-2  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný film o Emilu Zátopkovi, který v roce 1952 na Olympijských hrách 
v Helsinkách triumfoval ve třech běžeckých disciplínách 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

84.497.438 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 20.000.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

25,8% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Lucky Man Films s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby  25778447 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Perlová 1020/8 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu Stqi838 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Na Maninách 1590/29 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 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  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Listopad 2013 – Říjen 2016 

realizace (od-do) Listopad 2016 – Červenec 2018  

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  01/07/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

David Ondříček 
 

jednatel 7.3.2016 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne o za a a e e
 
 
 
 
 




