
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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Linhartova nadace – „Nekonečné možnosti“ 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

Linhartova nadace je první zapsanou nadací v České republice. Po více než 20 letech 
existence může sloužit jako učebnice vývoje zdejší kulturní scény. 40 let bylo kulturní dění 
organizováno „shora“, česká umělecká scéna byla ve velké míře odtržena od dění 
v demokratických zemích a mnohé proudy a styly se k nám dostaly s velkým zpožděním. 
Kdo jsou lidé, kteří kolem roku 1989 začali organizovat první velké kulturní akce a reagovat 
tak na společenské dění? Jak začínali zprostředkovávat kontakt s moderním uměním 
ostatním? Za jakými projekty stojí a co je až dodnes spojuje? Jaká byla a je Linhartova 
nadace? 

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 400332 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200332 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 2,5% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby   

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele Anna Freund Lima 

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE x 

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození 27.7.1987 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  Praha, 170 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

 

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) Jaro 2013-  Zima 2013 

realizace (od-do) Jaro 2014 – Léto 2014 

dokončení (do) 31.10.2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 

 

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

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

 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 

b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech letech 
nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela 
nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak ve státě 
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 

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

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

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 

Anna Freund Lima 

 

 

žadatel 23.9.2013 

V Praze 

 

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

 







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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Olga	  80	  

název	  dotačního	  okruhu	   2.	  výroba	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo	  výzvy	   2013-‐2-‐2-‐4	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	   Dokumentární	  film	  o	  Olze	  Havlové	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   1.836.649,-‐	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   800.000,-‐	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	  
48,3%	  

	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  Film&Sociologie,	  s.r.o	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  27455645	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Pod	  Zvonařkou	  10	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  120	  00	  Praha	  2	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   5k46ad2	  

číslo	  bankovního	  účtu	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  
	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  
ANO	   	  
NE	   	  

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO	   	  

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození	   	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

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	   	  



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

harmonogram	  projektu	  

příprava	  (od-‐do)	   prosinec	  2012	  –	  březen	  2013	  

realizace	  (od-‐do)	   duben	  2013-‐leden	  2014	  

dokončení	  (do)	   březen	  2014	  

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

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

jméno	  a	  příjmení	  
podepisující	  osoby	  

vztah	  podepisující	  osoby	  
k	  žadateli	  	  

datum	  a	  místo	  
podpisu	   podpis	  

	  
Jarmila	  Poláková	  
	  
	  

	  
jednatel	  

27.	  září	  2013	  

	  

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



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Felvidék.	  Horná	  zem.	  

název	  dotačního	  okruhu	   2.	  výroba	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo	  výzvy	   2013-‐2-‐2-‐4	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	  

Řešení	  „maďarské	  a	  německé	  otázky“	  v	  poválečném	  Československu.	  
Osobní	  příběh	  autorky	  filmu	  spolu	  s	  životními	  příběhy	  několika	  obyčejných	  lidí,	  kteří	  byli	  
ovlivněni	  rozhodnutím	  mocných	  a	  nejmocnějších.	  	  
Imaginární	  šachová	  hra	  mezi	  Slováky	  a	  Maďary.	  Dokumentární	  film	  s	  animovanými	  
pasážemi.	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   2.925.535,-‐	  Kč	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   550.000,-‐	  Kč	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   72%	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  Film&Sociologie,	  s.r.o	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  27455645	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Pod	  Zvonařkou	  10	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  120	  00	  Praha	  2	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   5k46ad2	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  
	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  
ANO	   	  
NE	   	  

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO	   	  

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození	   	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

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“)	  



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

dotace	   UPŘEDNOSTŇUJI	   X	   NE	   	  
dotace	  s	  podílem	  na	  zisku	   UPŘEDNOSTŇUJI	   	   NE	   	  
harmonogram	  projektu	  

příprava	  (od-‐do)	   září	  2011	  –	  prosinec	  2012	  

realizace	  (od-‐do)	   leden	  2013-‐leden	  2014	  

dokončení	  (do)	   březen	  2014	  

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

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

jméno	  a	  příjmení	  
podepisující	  osoby	  

vztah	  podepisující	  osoby	  
k	  žadateli	  	  

datum	  a	  místo	  
podpisu	   podpis	  

	  
Jarmila	  Poláková	  
	  
	  

	  
jednatel	  

	  
27.	  září	  2013	  

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

















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 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Měděná hora 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

„Měděná hora“ bude celovečerní  dokumentární film věnovaný vytrvalému úsilí 
mezinárodního týmu archeologů, kteří se snaží zachránit tisíce historických předmětů 
ohrožených těžbou v měděných dolech Mes Aynak, v odlehlé oblasti válkou zničeného 
Afghánistánu. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 3 824 800 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 824 800 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 400 000 
 
žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Shining Pictures, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  241 61 225 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Bubenská 1477/1 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu dnfi6s 

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

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

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 X NE  



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 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  
harmonogram projektu 
příprava (od-do) leden 2012 – březen 2012 

realizace (od-do) duben 2012 – květen 2014 

dokončení (do) červen 2014 – prosinec 2014 

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

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby vztah podepisující osoby k žadateli  datum a místo 

podpisu podpis 

Josef Rafaj jednatel 2013-10-02  
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
 
 



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Zlatá	  šedesátá	  III	  (1.	  –	  5.	  díl)	  

název	  dotačního	  okruhu	   2.	  výroba	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo	  výzvy	   2013-‐2-‐2-‐4	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	  

Od	  počátku	  milénia	  usiluje	  pracovní	  tým	  Čestmíra	  Kopeckého	  o	  zmapování	  nejvýznamnější	  
etapy	  vývoje	  české	  a	  slovenské	  kinematografie	  -‐	  60.	  let.	  Doposud	  vznikl	  cyklus	  26	  
filmařských	  portrétů	  (Zlatá	  šedesátá,	  2009)	  a	  dvoudílný	  dokumentární	  film	  (25	  ze	  
šedesátých	  aneb	  Československá	  nová	  vlna,	  2010).	  S	  podporou	  Fondu	  dokončujeme	  
pokračování	  cyklu	  osobních	  portrétů	  Zlatá	  šedesátá	  II	  a	  zastřešující	  historický	  seriál	  
Československý	  filmový	  zázrak.	  Čtyři	  konkrétní	  výstupy	  tohoto	  dlouhodobého	  projektu	  tak	  
dokumentují	  genezi,	  rozvoj	  a	  zánik	  fenoménu	  vnímaného	  jako	  „československý	  filmový	  
zázrak“.	  	  
	  
Praxe	  však	  vyvolala	  potřebu	  ještě	  5	  doplňujících	  dílů,	  bez	  nichž	  by	  panorama	  dobové	  
tvorby	  zůstalo	  neúplné.	  Vycházíme	  přitom	  nejen	  z	  materiálu	  už	  natočeného	  pro	  potřeby	  
předchozí	  řady,	  ale	  i	  z	  dotáček	  s	  už	  více	  než	  60	  dalšími	  respondenty,	  pamětníky	  i	  filmovými	  
analytiky,	  které	  před	  kameru	  přivedl	  pokračující	  hloubkový	  průzkum	  materiálu.	  
Zpracováním	  těchto	  pěti	  nových	  tematických	  dílů	  se	  uzavře	  pohled	  na	  celé	  období.	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   2	  860	  000	  Kč	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   1	  401	  400	  Kč	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   51%	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  První	  veřejnoprávní	  s.r.o.	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   27361586	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Národní	  60/28	  

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

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   ss8buk	  

číslo	  bankovního	  účtu	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Zliv	  21	  

obec,	  PSČ,	  stát	   507	  23,	  Libáň,	  Česká	  republika	  
	  
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	   	  



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

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	  –	  prosinec	  2013	  

realizace	  (od-‐do)	   leden	  –	  květen	  2014	  

dokončení	  (do)	   červenec	  2014	  

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

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

jméno	  a	  příjmení	  
podepisující	  osoby	   vztah	  podepisující	  osoby	  k	  žadateli	  	  

datum	  a	  místo	  
podpisu	   podpis	  



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	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

	  
Čestmír	  Kopecký	  

	  
	  

	  
žadatel,	  jednatel	  společnosti	  

	  
3.	  10.	  2013	  

	  

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



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Mallory 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní  časosběrný dokumentární film 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 5 571 649 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 700 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti Jednání s ČT 

 

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   

 

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 X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do)  

realizace (od-do) 2002-2015 

dokončení (do) 2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Pavel Strnad jednatel 1.10.2013 

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

 

 







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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu „LEGIE – největší český příběh“ 

název dotačního okruhu 2.výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013 – 2 – 2 - 4 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

celovečerní dokumentární film ke 100.výročí založení čsl.legií 
( vývoj projektu byl podpořen dotací St.fondem kinematografie   č.j.3567/2013 ) 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 3,7 mil. Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1,5 mil. Kč 

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

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Diamant film Praha, s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  251 066 43 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Kříženeckého nám.322 

obec, PSČ, stát  Praha 5, 152 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu pwspqeu 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Taškentská 1415 

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

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

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 UPŘEDNOSTŇUJ +   

dotace s podílem na zisku   NE + 



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Leden – únor 2014 

realizace (od-do) Březen – červen 2014 

dokončení (do) Červenec – srpen 2014 

projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO + NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Rusko 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Ivo Pavelek-jednatel 
 
 

 
Ivo Pavelek 

2.10.2013 
Praha 

 

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

 

 



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 Art detektivka

název dotačního okruhu 2. výroba �eského kinematografického díla

číslo výzvy 2013-2-2-4

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Může se lehce zaprášená hvězda znovu rozzářit? Detektivní pátrání jako cesta k 
vytvoření celovečerního dokumentárního dvojportrétu Zdenka Rykra a jeho tvůrčí i 
životní partnerky Milady Součkové, zasazené v prostupujících se kontextech 
Evropy 30. let a současnosti.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 4 356 781,00 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 100 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

34,67%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma 
žadatele

Duracfilm, o. s.

IČO – identifikační číslo osoby 269 839 58

adresa sídla
ulice a číslo 
popisné/orientační

Primátorská 1009/45

obec, PSČ, stát Praha 8 – Libeň, 180 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

- -

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 
doručovatulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
ng8unnb



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

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) 1.1.-31.3.2013

realizace (od-
do)

1.4.2013-31.5.2015

dokončení (do) 31.5.2015

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

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

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

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli 

datum a místo
podpisu

podpis

Mgr. et MgA. Pavlína 
Kalandrová

Předsedkyně sdružení 2. října 2013 v 
Praze

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
ng8unnb











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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu MONIKA NAČEVA HLEDAJÍCÍ 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Časosběrný dokument režiséra Romana Vávry. Celovečerní film, který rozkrývá osobitým 
způsobem duši velmi živelné ženy, zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, Moniky Načevy, 
kterou bude kamera sledovat až do jejích 50. narozenin. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1.620.675,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 830.000,-Kč 

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

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby   

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele Ivana Aussenbergová 

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO X 

NE  

v případě ANO uveďte IČO 87549581 

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, ČR 

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  



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2013 – květen 2013 

realizace (od-do) květen 2013 – únor 2016 

dokončení (do) červen 2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Ivana Aussenbergová 

 
 

 
žadatel 

 
1.10.2013 v Praze 

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

 











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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Karel Zeman – filmový dobrodruh 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dokumentární film Karel Zeman - filmový dobrodruh je životopisným filmem, který se 
ohlíží za životem, dílem a významem klasika světového filmu. Zároveň odhaluje inspirativní 
zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových triků. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 3 999 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 950 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 76% 

 

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  

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  V Jirchářích 8 

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

 

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  



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 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 06/2013 – 12/2013 

realizace (od-do) 01/2014 – 06/2014 

dokončení (do) 06/2014 – 12/2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Oslovíme ke koprodukci partnery v Kanadě a na Slovensku 

 
 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Ondřej Beránek 
 
 

 
jednatel 

 
2.10.2013 

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

 















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 Krajina se železnou oponou aneb zaniklé obce šumavské 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-2-2-4 
charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) V letech 1945-1955 se Šumava proměnila v zónu smrti 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2.787.589 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč    900.000 Kč 
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 74% 

 
žadatel – právnická osoba 
název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby   
adresa sídla 
ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

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

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

ANO x žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) NE  
v případě ANO uveďte IČO 66453585 
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  15000 Praha 5, CZ 
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu  

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové 
schránky: ng8unnb 



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

dotace UPŘEDNOSTŇ
UJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇ
UJI  NE  

harmonogram projektu 
příprava (od-
do) 2Q 2011 – 3Q 2013 

realizace (od-
do) 2Q 2011 – 3Q 2014 

dokončení 
(do) 4Q 2014 

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

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu podpis 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové 
schránky: ng8unnb 



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 
 
 

Josef Císařovský 
 
 

 
žadatel 

 
3.10.2013 Praha 

 

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové 
schránky: ng8unnb 



3projekt LORMOVY 
PRSTOKLADY

podaná podle zákona . 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a bude uve ejn na na webových

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

Státní fond kinematografie palác, Dukelských hrdin 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Lormovy prstoklady

název dota ního okruhu Výroba eského kinematografického díla

íslo výzvy 2013 2 2 4

charakteristika projektu
Dokumentární road movie s hluchoslepým hrdinou Janem Pavlí kem (40 let), který má

indiánskou p ezdívku Velký Hladový Bizon a se díky cest plné dotyk stává ím

dál radostn jším.

celkový rozpo et náklad na realizaci projektu 3 137 607

výše podpory kinematografie v K 900 000

výše finan ního zajišt ní projektu v % k datu podání 10%

název nebo obchodní firma Produkce Radim Procházka s.r.o.

I O – identifika ní íslo osoby 27383229

ulice a íslo popisné/orienta ní eho ova 1039/54

obec, PS , stát Praha 3, 130 00, eská republika

identifikátor datové schránky, má li ji z ízenu axauw89

íslo bankovního ú tu

ulice a íslo popisné/orienta ní

obec, PS , stát

jméno a p íjmení

je podnikatelem
ANO

NE

v p ípad ANO uve te I O

v p ípad NE uve te datum narození

íslo bankovního ú tu

ulice a íslo popisné/orienta ní

obec, PS , stát

identifikátor datové schránky, má li ji z ízenu

ulice a íslo popisné/orienta ní

obec, PS , stát

– není li v p íslušné výzv k podávání výslovn uvedeno, m bude

poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má zde ozna it, zda n kterou z nich up ednost uje

(zaškrtnutím polí ka „UP EDNOST UJI“) nebo zda n kterou z nich výslovn (zaškrtnutím polí ka „NE“)

dotace UP EDNOST UJI X NE

dotace s podílem na zisku UP EDNOST UJI NE



4 projekt LORMOVY 
PRSTOKLADY



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) I
název projektu Stále spolu!

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2013-2-1-3

Petr Mlčoch byl městský člověk, narodil se v panelovém domě na okraji Plzně. Po střední
škole vystudoval kybernetiku na UK. Jeho manželka Simona vyrůstala na pražské
Hanspaulce a v době, kdy se s Petrem seznámili, studovala češtinu a historii na FF UK.
Dnes spolu žijí 22 let, mají devět dětí, nemají tekoucí vodu, koupelnu ani záchod a všichni
společně bydlí v maringotce. Dokumentární film Stále spolu by měl být silným a

charakteristika projektu
otevřeným příběhem rodiny, která se rozhodla žít jinak než většina. Neobětovat civilizaci

(stručný popis projektu)
svou svobodu a dokázat žít z vlastních zdrojů. Půjde o příběh lidí, pro které je láska a
vzájemnost vice než materiální jistoty. Jejich pojetí alternativného života je dotaženo ad
absurdum. V době konzumu a pohodlí se vydali zcela opačným směrem a to i za cenu
osobních obětí. Je jejich přístup utopií hraničící s masochismem anebo naopak správná
cesta?

Koprodukce ČR / Německo. .
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2.834.624 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 13,6%

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 I qm636ye

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo popisné/orientační -

obec, PSČ,stát -

žadatel - fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

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-Ii žadatel podnikatelem

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSč, stát

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

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ,stát

další údaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory - není-Ii 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) 1.4.2012 - 30.6.2012

realizace (od-do) 1.7.2012 - 30.6.2014

dokončení (do) 31.9.2014

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy I Slovensko, Polsko, Německo

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

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

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

Jiří Konečný jednatel 2. října 2013, Praha

podpis
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo podpisu

(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 i: 496/2012 Sb., o audioviwálních 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 Trabantem Jižní Amerikou

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2013-2-1-3

Říkali nám, že to nejde. Vzít trabanta a dojet s ním doprostřed Asie. Šlo to ...
Říkali nám, že to nejde, vzřt trabanta a přejet s ním Afriku. Šlo to ...
Půjde přejet trabantem Jižní Ameriku napříč Amazonií, a pak dál přes Andy k jihu?
Nevíme, ale jsme odhodlaní to zjistit!

charakteristika projektu KDyž SECHCE, TAK TO JDE...

(stručný popis projektu) Z této jednoduché myšlenky, kterou sice všichni znají, ale málokdo ji dokáže skutečně
naplnit, vychází celý projekt Trabantem Jižní Amerikou, který navazuje na úspěšný
nezávislý film Trabantem napříč Afrikou (nejlépe hodnocený dokument roku 2011 na ČSFD
a nejlépe hodnocený český film od roku 2003 tamtéž).

Koprodukce ČR / Slovensko / Polsko.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 8.562.963 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.200.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 64,4%

žadatel - právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele endorfilm S.LO.

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-Ii 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 -

obec, PSč, stát -

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
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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

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSč, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory - není-Ii 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 I UPŘEDNOSTŇUJI I X I NE I
dotace s podílem na zisku I UPŘEDNOSTŇUJI I I NE I
harmonogram projektu

příprava (od-do) 1.2.2012 - 30.9.2012

realizace (od-do) 1.10.2012 - 30.4.2014

dokončení (do) 31.7.2014

projekt je I bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) I ANO T X I NE I
v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy I Slovensko, Polsko, Německo

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

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

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby
datum a místo podpisu podpis

podepisující osoby k žadateli

fr?
Jiří Konečný jednatel 2. října 2013, Praha

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47,17000 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb
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