






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 Teď lžu

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2016-2-4-15

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

Cokoli si myslíte, je špatně. To je mottem špičkově estetického retro-
futuristického vztahového thrilleru Pavla Borowského “Teď lžu”. 
Výrazný úspěch autorova debutu Zero (2009) oceněného na festivalech v 
Busanu, Sao Paulu, Rotterdamu a dalších, v kombinaci s kreditem 
produkční společnosti Opus Film (např. oscarová Ida) je zárukou evropské 
filmové tvroby nejvyšší třídy.

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).  

40 336 096 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 4 050 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

89,96 %

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 24141534

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

 Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát Praha 10, 101 00, Česká Republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu t6d4pye

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  

Strana  1



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 

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) říjen 2015 - květen 2016

realizace (od-do) květen 2016 - květen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

prosinec 2017

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Polsko  
Nizozemí
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Zádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č,. 49612012 Sb.' o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

název dotačnĺho okruhu

čĺslo v'ýzvy

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

celkorný rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářĺch myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé audiovizuálnĺ dĺlo' Projektem je uývoj 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

Angelo

2. výĺoba českého kinematografického díla

2016-2-4-15

Film je inspirován skutečnými událostmi ze zać,álku 18. stoletĺ. Jako chlapec je Angelo
Soliman zavlečen na evropský kontinent, kde je proměněn ve zboŽí. Dostane se mu
vzdělánĺ a vyrůstá v prostředí, které je pro otroka neobvyklé. VyuŽívá svoji ']inakost'', aby
obstál ve společnosti. Je to přĺběh "vzestupu a pádu''; na konci Života se stal výstavním
exponátem. Byl vystaven V muzeu' aby návštěvníci mohli vidět' Že tam venku, v dáli,
existuje ještě jiný Život, kteý by měl být respektován.

't61.899.872 Kč

8.500.000 Kč

výše finančního zajištěnĺ projektu v % k datu podání 84,63 %
Žádosti

žadatel - právnická osoba

název nebo obchodnĺfirma Žadatele Dawson films, s.r.o.

lČo - identifikačníčíslo osoby 02360527

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Kadeřávkovská 1072113

obec, PSČ, stát Praha 6 - Dejvice

identifikátor datové schránky, má-liji Žadatel zřizenu

číslo bankovního Účtu

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sĺdla), na kterou Žadatel poŽaduje doručovat

ulice a čĺslo popisné/orientační Pštrossova 21
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obec, PSČ' stát Praha 1, 1 10 00

ANO

NE

žadatel _tyzická osoba

jméno a příjmení Žadatele

Žadatel je podnikatelem (označte
kříŽkem)

dotace

dotace s podílem na zisku

harmonogram projektu

příprava (od-do)

realizace (od-do)

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

v případě ANo uveďte lČo

v přĺpadě NE uveďte datum narození

číslo bankovnĺho účtu

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikánĺ, je-li Žadatet podnikatelem

ulice a číslo
popisnéiorientačnĺ

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji Žadatel
zřizenu

adresa pro doručovánĺ (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou Žadatel poŽaduje doručovat

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ' stát

dalšĺ údaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory _ není-li v přĺslušné výzvě k podávánĺ Žádostí výslovně uvedeno, Že Žadatelům
bude poskýnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má Žadatel moŽnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutĺm políčka ,,UPŘEDNosTŇUJl") nebo zda některou z nich výslovně nepoŽaduje
(zaškrtnutĺm polĺčka,,NE")

UPŘEDNosTŇUJl

UPŘEDNosTŇUJl

září - listopad 2016

listopad 2016 - duben 2017

16. 10.2017

Projekt je / bude reaĺizován se zahraniční Účastí (označte křĺŽkem)l',*nb,ľsIc"

X

NE

NE
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Podpisem této Žádosti Žadatel souhlasí se zařazením údajů o Žadateli a této Žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie' kterou vede Státnĺ fond kinematografie podle $ 30 zákona a s uveřejněním této Žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle $ 38 zákona. Podpisem této Žádosti Žadatel stvzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této Žádosti a ve všech jejĺch přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených Údajů'

Podpisem této Žádosti Žadatel ve smyslu $ 34 odst' 4 zákona čestně prohlašuje, Že:
a) neprobĺhá insolvenčnÍ řízení, ve kterém se řešĺ úpadek nebo hrozícĺÚpadek příjemce, v posledních 3letech

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutĺ insolvenčnĺho návrhu proto' Že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčníhoŕizení, nebo o zrušení konkurzu proto, że pro uspokojení věřitelů byljeho
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,

b) není v likvidaci'
c) nemá śplatné 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 sĺdlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloŽeníjeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociálnízabezpećeni a příspěvku na státnípolitiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sĺdla, místa podnikání nebo trvalého pobýu.

Żadatel současně prohlašuje, Že v souladu s ustanovenĺm $ 39 odst. 1 zákonaje osoba, která:
a) je bezúhonná;zabezÚhonného se nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde 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 statutárnĺ orgán nebo kaŽdý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory ci členem statutárnĺho orgánu příjemce podpory
právnická osoba, musĺ tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jejĺ statutárnÍ orgán nebo
kaŽdý člen statutárnĺho orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloŽky, musí předpoklad podĺe tohoto pĺsmene 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 bud' 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'

Úoa1e o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

Monika Kristlová

vztah podepisující osoby
k Žadateli

zmocnenec

datum a místo
podpisu

9fc Lo\r
v 0o?c

podpis

(tabulku zkopírovat vĺcekrát v případě, Že je více osob jednajĺcích jménem Žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude 
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Můj děda spadl z Marsu

název dotačního 
okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy č. 2016-2-4-15

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Můj děda spadl z Marsu je koprodukční film pro děti a mládež, žánrem dobrodružný/
fantasy. Vypráví příběh dívky Uny, která s kamarádem robotem musí podniknout 
dobrodružnou cestu, aby zachránila život své matce.

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).  

30 504 300

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 741 625

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

48

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele MasterFilm, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 248 41 358

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Hošťálkoa 392/1cc

obec, PSČ, stát Praha, 169 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu af72i5j

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo popisné/
orientační

Bubenská 1

obec, PSČ, stát Praha, 169 00, Česká republika

žadatel – fyzická osoba
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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. 

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) leden 2014 - březen 2017

realizace (od-do) březen 2017 - únor 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

30.5.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Slovensko
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Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho 
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního 
předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

(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

Dagmar Sedláčková producent, jednatel 22.6.2016
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude 
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu TOUCH ME NOT  /  NE DOTÝKEJ SE MĚ 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

51 SCÉN O INTIMITĚ 
Trojice lidí se potýká se stejnou touhou a zároveň neschopností dotyku, kontaktu. 
Lauře je něco přes padesát let, již 25 let pracuje v podniku na výrobu figurín do 
výkladních skříní. Kvůli nemožnosti vlastního prožívání alespoň nahlíží do intimního 
života druhých. Za doteky a navození iluze intimity platí mladým chlapcům. Tudorovi je 
35 let a je to herec, který si vydělává jako masér. Líbí se mu žena, která odmítá jeho 
snahy o kontakt. Začne ji tedy pronásledovat a nachází jiné způsoby, jak se jí dotýkat, 
prostřednictvím věcí, míst, kterých se dotýkala ona. Paulovi je 25, je to také herec a 
jeho život svazuje dysfunkční vztah se starším mužem, Raduem. Laura je jednoho 
dne mezi diváky interaktivní show Paula a Tudora a pocítí jistou fascinaci. Postupně 
se stává tichým svědkem jejich životů i jejich osamělé touhy, která tak rezonuje s její 
vlastní zkušeností. V průběhu tohoto zrcadlení se zdi, které kolem sebe Laura tak 
pracně vystavěla, začínají hroutit pod návalem potlačených citů. 

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).   

33 603 544 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 864 800 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

87 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  PINK PRODUCTIONS s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  29015243 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Opletalova 1015/55 

obec, PSČ, stát   110 00, Praha 1, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu z5qimwa 

číslo bankovního účtu 



 
 

Strana 2 
 
 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Veverkova 23 

obec, PSČ, stát  170 00 Praha 7, 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  

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 X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) vývoj: leden 2011 -  prosinec 2015 

realizace (od-do) priprava a produkce: srpen 2015 - prosinec 2016 
post-produkce: listopad 2016 - srpen 2017 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude 

uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Chybějící hvězda 

název dotačního okruhu VÝROBA ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA 
Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní 

českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech) 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Krátkometrážní opulentně animovaný esej na motivy posledních okamžiků života 

umírajícího Josifa Vissarionoviče Džugašviliho – Stalina v krajině odcházejících duší 

obětí i tyranů.  

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).   

8.377.134,35 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.200.000,-  (14,32%) 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
52% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27075508 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Konviktská 1055/7 

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu K7kq8ih 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Kolínská 729 

obec, PSČ, stát  288 02 Nymburk 
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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) říjen 2014 - březen 2016  

realizace (od-do) březen 2016 – září 2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
30. prosince 2017 

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

státy 
Francie 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 

údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 

uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 

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

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

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

předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Mgr. MgA. Martin Vandas 
 
 

jednatel 17. června 2016  

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

uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Auta, kterými jsme přijeli do kapitalismu 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Ve východní Evropě kdysi téměř do každé rodiny patřil vytoužený, milovaný a vždy 

opečovávaný Moskvič, Trabant nebo Škodovka. Pojďme se znovu projet těmi 

nejoblíbenějšími socialistickými automobily, které přežily až do pádu Berlínské zdi,  
v jejichž sutinách mnohdy samy skončily! 
 
Celovečerní dokument úspěšné dvojice Boris Missirkov a Georgi Bogdanov, jejichž 

filmy byly promítány v Cannes, na Berlinale, na IDFA a na mnoha dalších festivalech. 
 

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).   

10.838.973 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 770.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
41,50% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 
 

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.9.2016 - 31.12.2016 

realizace (od-do) 1.1.2017 - 30.4.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.4.2018 
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Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Bulharsko, Dánsko, Rumunsko, Slovinsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 

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

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

uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) ; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 

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

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

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
e) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky 

ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u 

kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné 

činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo podpisu podpis 

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
17. 6. 2016, Praha 

 
 

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











 
 

Strana 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 FUGA 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Druhý celovečerní film nadějné polské režisérky Agnieszky Smoczynske, polsko-
česko-dánská koprodukce částečné natáčená v Praze a s účastí českých tvůrců – 
hudební skladatel Filip Míšek, VFX supervisor Michal Křeček. 

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).   

37 917 980 Kč (1 422 525 EUR) 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 700 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

57% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   26425769 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Rybná 683/17 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu m5ip4ba 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Senovážné náměstí 10a 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, ČR 
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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  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 2015 – podzim 2016 

realizace (od-do) Natáčení podzim 2016 – jaro 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.10.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Polsko, Dánsko 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 
uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho 
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního 
předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Karla Stojáková 
 
 

jednatelka 21.6.2016, 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 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 Malá Moskva 

název dotačního okruhu 2. VÝROBA ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA 
Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní 
českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech) 

číslo výzvy Výzva č. 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Autorský dokumentární film. Po půlstoletí vlády komunistů stojí odlehlé islandské 
městečko Neskaupstadur na křižovatce. Minoritní koprodukce Island-ČR-SR 

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).   

6 199 835 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 984 953 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

84 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  03633624 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Jaselská 599/30 

obec, PSČ, stát  160 00 Praha 6 - Bubeneč 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu pust5e2 

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) květen 2013 - březen 2014 
 

realizace (od-do) březen 2014 – leden 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  13. 1. 2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Island (Hark Films, majoritní producent, RÚV TV), Slovensko 
(Punkchart films) 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 
uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho 
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního 
předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Martin Šmok 
 

 
jednatel, školfilm s.r.o. 

 
Praha, 21. 6. 2016 

 

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

uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Nina 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Film Nina vypráví přes subjektivní vidění dítěte o světě a problémech dospělých. 

Maximálně subjektivní vnímání a chápání okolního světa dítětem bez všech 

potřebných informací je základním prvkem vyprávění filmu. Dětská fantazie spolu  
s dezinformacemi ze strany rodičů se stává vnitřním univerzem hlavní dětské postavy. 
 
Třetí celovečerní film slovenského režiséra Juraje Lehotského po úspěšných filmech 

Slepé lásky (MFF Cannes) a Zázrak (MFF Toronto). 
  

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).   

20.180.198 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 4.500.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
47,35% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 
 

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

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.2.2016 - 30.4.2016 

realizace (od-do) 1.5.2016 - 31.7.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.7.2017 
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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 podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 

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

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

uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) ; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 

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

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

nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
e) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky 

ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u 

kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
f) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové trestné 

činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad 

splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 

orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 

musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo podpisu podpis 

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
17. 6. 2016, Praha 

 
 

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



1 Žádost o podporu kinematografie

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

1 název projektu OBLÉHÁNÍ MĚSTA
2 název dotačního 

okruhu
2. výroba českého kinematografického díla (minoritní koprodukce)

3 číslo výzvy 2016-2-4-15

4 charakteristika 
projektu

5 (stručný popis 
projektu)

Časosberný film (od roku 2012 do současnosti)

Kremnice vyrostla ve středověku na zlatě, byla bohatým městem a byla 
několikrát obléhána, ale nikdy dobyta. Nové metody ukázaly, že zlato je 
možné těžit v místě i dnes. V zemi je už jen rozptýlené na zlatý prach a 
dostat jej ven je možné jen za zdrcujících podmínek pro život města a 
jeho obyvatel. Několik z nich se vzepřelo, přidali se další a další a začal 
zdánlivě prohraný boj s nadnárodní korporací, mající za zády podporu 
dozorujících úřadů. Hlavní protagonisté se rozhodli udělat další krok a 
vstoupit z aktivistické roviny do vysoké politiky. Volby však navzdory 
mimořádně vysokým preferencím nově zformované strany dopadly 
fiaskem a rozčarováním. Místo pozastavené těžby zlata se začíná na 
sousedících lokalitách masivně těžit bentonit. Unavení obyvatelé se 
dávají do dalšího boje... 

6 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).  

1658000

7 výše požadované podpory kinematografie v Kč 560500

8 výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 21

9 žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma 
žadatele

D1film 

IČO – identifikační číslo osoby 02904187 

10 adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Újezd 597/7 

obec, PSČ, stát 15000 Praha 5 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

ev8g2hf

číslo bankovního účtu

11 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



Vývoj a příprava (od-do)    1.5.2012 – 30.10.2012

realizace (od-do)    1.11.2012  –  30.3.2018

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

 30/03/2018

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

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

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolven  ní   ízení, ve kterém se  eší  úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce, v posledních 3 letech 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven  ního  návrhu proto, že jeho majetek neposta  uje  k úhrad   
náklad   insolven  ního   ízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení v   i tel   byl jeho majetek zcela 
neposta  ující, nebo nebyla v   i  n  mu  zavedena nucená správa podle jiného právního p edpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt  ní,  a to jak v  eské  republice, tak 

ve stát   sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgán   Finan ní  správy  eské  republiky a orgán   Celní správy  eské  republiky ani 

u obdobných orgán   státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u 
kterého bylo povoleno pose kání  jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení  a p ísp  vku  na státní politiku 
zam stnanosti, a to jak v  eské  republice, tak ve stát   sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn   odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodá skou trestnou  innost, v  etn   p ípad  ,  kdy jde o p ípravu, pokus nebo ú  astenství na takové trestné 
 innosti, pokud se na n  ho  nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento p edpoklad 
spl  ovat  jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý  len  statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem p íjemce podpory  i   lenem statutárního orgánu p íjemce podpory právnická osoba, musí tento 
p edpoklad spl  ovat  jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý  len  statutárního orgánu této 
právnické osoby; je-li p íjemcem podpory zahrani  ní  právnická osoba prost ednictvím své organiza  ní  složky, 
musí p edpoklad podle tohoto písmene spl  ovat  vedle uvedených osob rovn  ž  vedoucí této organiza  ní  složky; 
tento p edpoklad musí p íjemce podpory spl  ovat  jak ve vztahu k území  eské  republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání nebo trvalého pobytu,

f) nemá nespln  né  splatné závazky v   i  Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Vít Janeček jednatel 21.6.2016
Praha

Zuzana Piussi jednatelka
21.6.2016
Praha
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude 

uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Pivnica 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-4-15 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

PIVNICA je psychologická rodinná dráma, v ktorej na príbehu rozpadajúceho sa 

manželstva a náhlej smrti dcéry, autor poukazuje na driemjúce potenciálne zlo, 

nachádzajúce sa vnútri človeka bez ohľadu na dobu, ktorú žije. Príbeh je zasadený 

na vidiek Slovenska do malého mestečka. 

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).   

34 525 091 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 700 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
32% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu f9fjwun 

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 ☐ NE ☐ 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Květen 2016 - Duben 2017 

realizace (od-do) Říjen 2016 - Říjen 2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
31.1.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Slovensko, Rusko 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 

údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 

uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 

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

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

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

předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 

osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Julietta Sichel jednatelka 17.06.2016  

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Year of the Plague (Invaze sezóny) 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2016-2-4-15  

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Majoritně španělský film produkční společnosti Zentropa s minoritní českou účastí. 
Žánrové propojení generační vztahové komedie a katastrofického filmu. Výsledný film- 
podobně jako předešlé režisérovy snímky má značný divácký potenciál. Obsazení 
českých herců starší a střední generace, jako i žánrové zasazení dávají projektu 
předpoklady k tomu zaujmout i českého diváka. 

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).   

53 055 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

93,4% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Fog’n’Desire Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27583341 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Voroněžská 24 

obec, PSČ, stát  Praha 10, 101 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu emv6sm 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Senovážné nám. 10 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, ČR 



 
 

Strana 2 
 
 

 

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) Květen – říjen 2016 

realizace (od-do) Listopad- prosinec 2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)   15.července 2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Španělsko, Belgie 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 
uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, v posledních 3 letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho 
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního 
předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem podpory zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených 
osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí příjemce podpory splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Viktor Tauš 
 
 
 
Michal Kollár 

Jednatel firmy 
 
 
 
Jednatel firmy 
 
 

V Praze, dne 
22.6.2016 
 
 
V Praze, dne 
22.6.2016 

 

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










