
 
 

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 Tichý společník 

název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-8-24 

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) 02 / 2017 - 08 / 2017 

realizace (od-do) 09 / 2017 - 04 / 2018 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/06/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

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

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

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

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

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 

Přemysl Klimsza 
 
 

jednatel 31.08.2016, Praha  

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



Zádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona é.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webov,ých stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenčníčísloprojektu(vyplňujeStátnífondkinematografie)
]

název projektu i U DOBRÉ NADĚJE

název dotačniho okruhu
2. výroba českého kinematograíického díla

ěislo výzvy
: 2016-2-8-24

charakteristika projektu i celoveěerní hraný fi|m - drama
(stručný popis projektu) , Přlban lidí, kteří netušili, jak moc jsou si blízcí. O odpuštění, sblížení, o lásce mnoha

:tváří, zkrátka o naději.

ceIkový rozpočet nákladů na realizaci projektu í 5.700.000,-Kč

Projektem je ve všech formulářích myšlena ŽáOost o 
,

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
',

celéaudiovizuálnídÍlo.Projektemjevývojdílanebo
propa9acedílanebojehodistribuce,projektemnenídílo
jako celek (Wvoja výroba a distribuce a propagace).

výše požadované podpory kinematografie v Kě :6.000.000,-Kě

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání ,29o/o

žádosti

žadatel - právnická osoba

; název nebo obchodní firma žadatele 
',

ladresa sídla
'

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel zřlzenu

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo popisné/orientační
'

obec, PSČ, stát
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,

i žadate! - fyzická osoba

i žadatelje podnikatelem (označte : ANO i X
křížkem)

NE

v případě ANo uveďte lČo : 60218070

lv případě NE uveďte datum narození l

:číslo bankovního t]čtu 

, místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, jeJi žadatel podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

obec, PSČ, stát Praha 6, PSČ 160 0o, Česká republika

identifi kátor datové schrán ky, má-li ji žadatel
zřízenu

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

ulice a číslo
poplsné/onentačni

lobec, PSČ, stát

další údaje o projektu

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

dotace UPŘEDNoSTŇUJ| NE

dotace s podílem na zisku UpŘEDNosTŇUJl ix . NE 
.

harmonogram projektu

příprava (od-do) , rjnor 201 6 - leden 201 7

realizace (od-do) únor - říjen 2017

dokončení(do ve formátu dd/mm/rnr) l30111l17

Projekt je / bude realizován se zahraniění účastí (označte křížkem) ANo1NEX
1

'1

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 podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádostia 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 příloháih 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 konkuzu proto, že pro uspokojení věřitelů byljeho
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůěi němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,

b) není v |ikvidaci,
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 posečkáníjeho 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.

Žadate| současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákonaje osoba, která:
a) je bezúhonná;zabezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo

hospodářskou trestnou činnost, věetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné ěinnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musítento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutámím orgánem příjemce podpory ěi 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.

tJOale o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

]datum a místo
] podpisu

podpis

MART|NA SEJKOVÁ i29.08.2016
!
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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 Opravdoví bratři 

název dotačního okruhu 2. výroba kinematografického díla 

číslo výzvy  
 2016-2-8-24  

 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Jedno léto je poslali na ruskou frontu bojovat za císaře pána. Prý budou zpět doma, než opadá 
listí. Pak kralovali na tisících kilometrech transsibiřské magistrály, hlídali obrovský carský 
podklad a bolševici v čele s Leninem si s nimi nevěděli rady. Svět sledoval jejich dobrodružnou 
pouť se zatajeným dechem. Českoslovenští legionáři. O nich uděláme náš film. 
 

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).   

98 453 345,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 25 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

22% 
 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Take One Take s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  288 74 340 
 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Lodecká 2 

obec, PSČ, stát  Praha 1. 110 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   
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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) červen 2014 – prosinec 2016 

realizace (od-do) únor – srpen 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  Březen 2018 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
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 

 
Petr Nikolaev 
 

jednatel 31.8.2016 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 Čertí brko 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-8-24 

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  
 
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).   

59 629 795 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 10 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
zajištěno 42%; v jednání 58% 

 

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 
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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) 1. 10. 2014 - 15. 7. 2017 

realizace (od-do) 15. 7. 2017 - 31. 08. 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/08/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Spolková Republika Německo, Slovenská Republika 
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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 

Ondřej Beránek 
 
 

jednatel 31. 8. 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 Staříci 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-8-24 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

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

republikou 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).   

25.498.736 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 12.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
7,82 % 

 

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. 12. 2016 - 31. 8. 2017 

realizace (od-do) 1. 9. 2017 - 31. 1. 2019 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 1. 2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Polsko, Slovensko 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli  
datum a místo podpisu podpis 

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
29. 8. 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   POSEL 

název dotačního okruhu   2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy   2016-2-8-24 

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).   

  31 100 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč   9 500 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
  25% 

 

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   

 



 
 

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 X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) září - prosinec 2016 

realizace (od-do) leden 2017 – květen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.6.2018 

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

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

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

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

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

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

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

u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u 
kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
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 31. 8. 2016  

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



 

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

název dotačního 
okruhu 

2. VÝROBA ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA 

číslo výzvy  20162824 

charakteristika 
projektu 
(stručný popis 
projektu) 

Původní česká scifi o kolonizaci Marsu. Projekt zvítězil v mezinárodní 
soutěži americké nevládní organizace Mars Society a byl realizován na 
marťanském simulátoru Mars Desert Research Station v Utahu, USA. 

 

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).   

10.279.335Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  3.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti  30% 

 
 
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 SMÍCHOV, 150 00, ČESKÁ REPUBLIKA 
identifikátor datové schránky, máli ji žadatel 
zřízenu 

ID 984u3u 

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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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, jeli žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 XXX 

obec, PSČ, stát   XXX 
identifikátor datové schránky, máli 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 – neníli 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  X  N
E 

 

harmonogram projektu 

příprava (oddo)  květen 2014  duben 2015 

realizace (oddo)  duben  květen 2015 / říjen 2016 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

01.07.2017 

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

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 
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; jdeli o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a jeli 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; jeli 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 žadatelemfyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadateleprávnické 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 

ZDENĚK JANÁČEK 
 

ŘEDITEL  29.08. 2016 
PRAHA 

Zdeněk Janáček 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Zádost o podpoľu kinematografie
podaná podle platného znění zákonač,.49612012 Sb., o audiovizuálních dĺlech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Na střeše

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

ěĺslo výzvy 2016-2-8-24

charakteristika projektu Nelegálnĺ imigrant a staý profesor se potkajĺ v bezvýchodné situaci na střeše domu
(stručný popis projektu) Pronásledovaní policiĺ a smńĺ, rozhodnou se vytěŽit ze situace maximum.

celkový rozpoěet nákladů na realizaci projektu 4'l.043.850 Kč

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

výše požadované podpory kinematografie v Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podánĺ
žádosti

9.000.000 Kč

36 %o

žadate! - právnická osoba

název ńebo obchodní firma Žadatele Dawson Films s.r.o.

lČo - identifikačníčĺslo osoby 02g60527

adresa sĺdla

ulice a číslo popisné/orientační Kadeřávkovská 1072113

obec, PSČ, stát Praha 6 - Dejvice

identifikátor datové schránky, má-liji Žadatel zřízenu

číslo bankovnĺho účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

Pštrossova 2'1
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/

Žadatel _Íyzická osoba

jméno a příjmení żadatele

Žadatel je podnikatelem (označte
křÍŽkem)

ANO

NE

v případě ANo uved'te lČo

v případě NE uveďte datum narození

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, jeJi žadatet podnikatetem

ulice a čĺslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji Žadatel
zřizenu

adľesa pro doručovánĺ (pokud se liší od místa trvaIého pobytu), na kterou žadatel poŽaduje doručovat

u|ice a čĺslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

dotace

další údaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory - nenĹli v přísĺušné 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 ,,UPŘEDNosTŇUJl") nebo zda některou z nich výslovně nepoŽaduje
(zaškrtnutím políčka,,NE")

UPŘEDNosTŇUJl

UPŘEDNosTŇUJl X

NE

NE
dotace s podílem na zisku

harmonogram projektu

příprava (od-do) zářÍ 2016 _ Leden 2017

realizace (od-do) Únor 2016 - Duben 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 7 ' 11.2017

Projekt je / bude realizován se zahraniční Účastí (označte kříŽkem)

v případě, Že ANo, uved'te konkrétní Německo nebo Rakousko
státy
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ANO X NE



-

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 żádosti Žadatel stvzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této Žádosti a ve všech jejích přÍlohách a je si védom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.

Podpisem této Žádosti żadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje' Že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce' v poslednĺch 3 letech

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamĺtnutí insolvenčního návrhu proto, Že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řĺzení' nebo o zrušenĺ konkuzu proto, Že pro uspokojenĺ věřĺtelů byl jeho
majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,

b) nenív likvidaci'
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penáĺe na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České

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

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídĺo, 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 sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvaĺého pobytu.

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

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvĺ na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-lĺ o právnickou osobu, musĺ tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jejístatutárnĺ orgán nebo kaŽdý člen statutárního
orgánu, a je-ĺi statutárním orgánem příjemce podpory či členem statutárního orgánu příjemce podpory
právnická osoba, musítento předpoklad splňovat jaktato právnická osoba, tak jejístatutárníorgán nebo
kaŽdý člen statutárnĺho orgánu této právnické osoby;je-li přĺjemcem podpory zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizačnĺ sloŽky, musí předpoklad podle tohoto pĺsmene splňovat vedle uvedených
osob rovněŽ vedoucí této organizační sloŽky; tento předpoklad musĺ 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, prohĺašuje, 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'

Úoaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

Monika Kristlová

vztah podepisující osoby
k Žadateli

zmocněnec

datum a místo
podpisu

podpis

ł? 2ąc
u PĺąLt

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, Že je vĺce osob jednajícĺch 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 ŽÁBY BEZ JAZYKA 

název dotačního okruhu 2. VÝROBA ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA 

číslo výzvy 2016-2-8-24 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

ABSURDNÍ DRAMA –CELOVEČERNÍ FILM FORMOU POČÍTAČOVÉ HRY 

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).   

 
29.060.451,- 
 

 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 9.000.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

35% 

 

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, 170 00, 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 X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.10.2013 – 10.6.2017 

realizace (od-do) 11.6.2017 – 30.5.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/05/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

SR, FRANCIE + JEDNÁME S DALŠÍMI VIZ POPIS PROJEKTU  
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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 SCHWARCZ 
 
 

JEDNATEL PRAHA 25.8.2016  

(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 Prometheův štít 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-2-8-24 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Abstraktní ztvárnění mytologického příběhu převedeného do hodnotového systému 
současné západní civilizace 

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).   

7 340 990 Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3 500 000 Kč 
 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

52% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  freeSaM s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28165403 

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační  Janáčkovo nábřeží 133/61 

obec, PSČ, stát  Malá Strana, 150 00 Praha 5, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu jkhn48p 

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  

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  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01/05/2016 – 15/03/2017 

realizace (od-do) 16/03/2017 – 30/09/2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/09/2018 

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 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 

Alexandr Dlouhý 
 
 

jednatel společnosti 30.08.2016  

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



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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu SEŠLOST

název dotačního 
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2016-2-8-24

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu)

Autorská celovečerní tragikomedie scénáristy a režiséra Tomáše Pavlíčka o tom, že 
jedna etapa života je u konce -  a nezbývá než si to přiznat a posunout se do další.

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).  

24 984 050

výše požadované podpory kinematografie v Kč 8 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

7 % zajištěno + garantován slovenský vklad + 
předjednána ČT

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

Hošťálkova 392/ 1c 

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, 170 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 NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE

harmonogram projektu

příprava (od-do) 08-09-2017

realizace (od-do) 10/2017 - 03/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr) 

30/4/2018

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 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

Tomáš Michálek jednatel 30.8.2016
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