










!"#$%&'$'($#($)*'+,-./0&$1)02,.'
!"#$%&'!"#()'*&+"%$',-'./012342'56-7'"'$8#9":9*8&(%;<='#;()<='$'!"#!">)'+9%)?$@"AB$C9)'$'68#)'8:)>)D%E%$'%$'F)6":G<='

H@B&%+&<='5@&@%;="'C"%#8'+9%)?$@"AB$C9)'!"#()'@"="@"'*&+"%$'

 

5@&@%;'C"%#'+9%)?$@"AB$C9)'I'J)()@BK%;'!$(&<7'L8+)(H+G<='=B#9%M'.N7'4N3'33'OB$=$'N7'PL'#$@":Q'H<=B&%+RS'%AT8%%6'

.3,#.-4-5'45%6$'()$7.+&*'!"#$%&'()*+,-,./*01.2*34.)56,178694):' '

 

-"8.3'()$7.+&*' TIM THALER 

%&*):'#"@$,%;="'"+B8=8' Minoritní koprodukce – celovečerní hraný film 

,;H("':G*:R' 2014 -2-2-2 

<=$B$+@)B9H@9+$'!B"D)+@8'
!;,8'<.=*$1$4;*$81()3,':*

Celovečerní hraný rodinný film 

 

<)(+":G'B"*!",)@'%&+($#M'%$'B)$(9*$<9'!B"D)+@8' 183.124.500,- Kč 

:GU)'!"K$#":$%Q'!"#!"BR'+9%)?$@"AB$C9)':'V,' 8.000.000,- Kč 

:GU)'C9%$%,%;="'*$D9U@E%;'!B"D)+@8':'W'+'#$@8'!"#&%;'K&#"H@9' 84% 

'

90#0&.6':'()"3-,;+"'$%$<0'

%&*):'%)6"'"6<="#%;'C9B?$'K$#$@)()' 'WILMA FILM s.r.o. 

PXY'I'9#)%@9C9+$,%;',;H("'"H"6R' '25237845 

!"#$%!&%'"(!&

8(9<)'$',;H("'!"!9H%Q1"B9)%@$,%;' 'Krchleby 117 

"6)<7'O5X7'H@&@' 'Staňkov, 435 61, Česká republika 

9#)%@9C9+&@"B'#$@":Q'H<=B&%+R7'?&Z(9'D9'K$#$@)('*>;*)%8'   i2cbzqs 

,;H("'6$%+":%;="'[,@8'  

!"#$%!&)#*&"*#+,*-./'&0)*1+"&%$&(23'&*"&!"#$%4&%'"(!56&/!&17$#*+&8!"!7$(&)*8!"+9$&"*#+,*-!7&

8(9<)'$',;H("'!"!9H%Q1"B9)%@$,%;' 'Kříženeckého nám. 322/5'

"6)<7'O5X7'H@&@' 'Praha 5, 152 00, Česká republika'

'

90#0&.6':'2=8,;+"'$%$<0'

D?Q%"'$'!>;D?)%;'K$#$@)()' '

K$#$@)('D)'!"#%9+$@)()?'!1>.6<,)*3?/@3)5:'
\]Y' '

]^' '

:'!>;!$#E'\]Y'8:)_@)'PXY' '

:'!>;!$#E']^'8:)_@)'#$@8?'%$B"*)%;' '

,;H("'6$%+":%;="'[,@8' '

:'%7*&7#-!(;<*&)*=47+6&/$=*&!"#$%!&:'%7!&)*"/21./'6&9$>(2&8!"!7$(&)*"/21!7$($:&

8(9<)'$',;H("'!"!9H%Q1"B9)%@$,%;' ''

"6)<7'O5X7'H@&@' ''

9#)%@9C9+&@"B'#$@":Q'H<=B&%+R7'?&Z(9'D9'K$#$@)('*>;*)%8' '

!"#$%!&)#*&"*#+,*-./'&0)*1+"&%$&(23'&*"&:'%7!&7#-!(;<*&)*=47+56&/!&17$#*+&8!"!7$(&)*8!"+9$&"*#+,*-!7&

8(9<)'$',;H("'!"!9H%Q1"B9)%@$,%;' ''

"6)<7'O5X7'H@&@' '

'

#06>5'?#07.'$'()$7.+&*'

*(@.#-$%&A$30-"'2$)/0'($#($)='I'%)%;Z(9':'!>;H(8U%Q':G*:E'+'!"#&:&%;'K&#"H@;':GH(":%E'8:)#)%"7'K)'K$#$@)(M?'68#)'!"H+R@%8@$'
D)%'D)#%$'*)'#:"8'C"B)?'!"#!"BR7'?&'K$#$@)('?"K%"H@'*#)'"*%$,9@7'*#$'%E+@)B"8'*'%9<='8!>)#%"H@`8D)'a*$U+B@%8@;?'!"(;,+$'
bcOd^L]Y5efcgPhi'%)6"'*#$'%E+@)B"8'*'%9<=':GH(":%E'%)!"K$#8D)'a*$U+B@%8@;?'!"(;,+$'b]^hi'

#"@$<)' cOd^L]Y5efcgP' X ]^' '

#"@$<)'H'!"#;()?'%$'*9H+8' cOd^L]Y5efcgP' ' ]^'  





















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 Šiška De Luxe 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 
Výroba celovečerního hraného filmu Siska de Lux režiséra a scenáristy Jana Cvitkoviče. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 22.035.351,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 3.000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 80% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Evolution Films, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27563481 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Soukenická 1196/11 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 6zj5bie 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Senovážné nám. 10a 

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 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) 1.1.2014 – 30.6.2014 

realizace (od-do) 1.7.2014 – 30.10.2015 

dokončení (do) 15.11.2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Slovinsko, Makedonie 

 

 

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

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

 

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

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

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

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 

Pavel Berčík 

 

 

 

jednatel 

 

28.2.2014 

 

(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 Eva Nová 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný debut slovenského režiséra Marko Škopa.  
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 16 909 150 Kč  

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 9,2% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  02091127 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Pod Vinicemi 710/13 

obec, PSČ, stát  Praha Suchdol,  165 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu xh4zp2 

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  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) 2011-srpen 2014 

realizace (od-do) září 2014-podzim 2015 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
01/12/2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Slovensko, Chorvatsko 

 

 

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 

Alice Zárubová Tabery 

 

Jednatel společnosti 17.2.2014 

(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 Koza 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

Boxer se vydává ještě jednou na turné, aby neztratil rodinu. 
Za svůj sen bojuje až do úplného konce. 
 

Road movie. Sociální i sportovní drama.  

 

První hraný film slovenského režiséra Ivana Ostrochovského, úspěšného dokumentaristy, 
který je mimo jiné jedním z režisérů projektu Sametoví teroristé, který byl oceněn  

na letošním Berlinale. 

 

Koprodukce: Slovensko / ČR / Německo. 

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 18.748.539 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 4.500.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 56,9 % 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  - 

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   



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 

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) 1.6.2013 – 17.3.2014 

realizace (od-do) 18.3.2014 – 31.7.2015 

dokončení (do) 31.7.2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Slovensko, 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 

 
Jiří Konečný 

 

 

jednatel 28. února 2014, 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 

 

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 Aferim! (Bravo!) 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

Příběh se odehrává v Rumunsku počátkem 19. století, v době, kdy i přes postupnou  

modernizaci společenská realita ještě odrážela zastaralé myšlení. Jedním z takových jevů 
bylo otroctví Romů, které trvalo od 13. století do konce 19. století. O tématu se málo ví a 
do veřejné debaty téměř neproniklo, přestože jeho dopady ovlivňují i dnešní rumunskou a 

evropskou společnost.  
 

Příběh se soustředí kolem postavy výběrčího daní a místního strážníka Kostandina, 
kterého bojar najal, aby našel uprchlého romského otroka Karfina, který utekl z jeho 

panství. Bojarova manželka s Karfinem  údajně měla poměr – ostudný skandál, o němž již 
všichni vědí a který bojara ničí. Manželku zavře na panství a Karfina chce přivést zpátky, 
aby ho mohl potrestat v souladu se zákonem. Společně se svým dospívajícím synem 
Jonicou se Kostandin vydává na cestu, aby uprchlíka našel. 
 

Třetí celovečerní film rumunského režiséra Radu Jude. Oba jeho předchozí filmy byly 
vybrány na Berlinale a na řadu dalších festivalů, včetně Sundance a Toronta. Loni byl 

do programu festivalu v Cannes vybrán jeho krátký film Stín mraku. 
 

Koprodukce: Rumunsko / Bulharsko / ČR / Francie. Film získal podporu Eurimages. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 37.734.808 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 6.000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 73,9 % 
 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  - 

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   



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 

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) 1.4.2014 – 15.6.2014 

realizace (od-do) 16.6.2014 – 27.7.2014 

dokončení (do) 31.5.2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Rumunsko, Bulharsko, 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 

 
Jiří Konečný 

 

 

jednatel 28. února 2014, 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 

 

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 Garda 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

Celovečerní dokumentární film o činnosti a „mentalitě“ Hlinkovy gardy. Film se na 

„poslední chvíli“ (někteří členové ještě žijí) pokusí popsat motivace a smýšlení členů jedné 

z nejkrvelačnějších organizací působících v Evropě ve 20. století. Blíží se čas, kdy poslední 
členové Hlinkovy gardy v „tichosti odejdou“ a Slovensko zůstává jednou z mála evropských 
zemí, která se vyhýbá popisu asi nejtemnějších chvil své historie.  

 

Přínosem projektu by mělo být také natočení členů a sympatizantů Hlinkovy gardy jako 

jedinečného archívu, který zůstane pro budoucnost pro účely studia „mechanismů moci“. 
 

Koprodukce: Slovensko / ČR. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 6.943.750 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.200.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 74,8 % 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  27187918 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  - 

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  

 



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) 1.7.2014 – 30.9.2014 

realizace (od-do) 1.10.2014 – 31.7.2015 

dokončení (do) 31.1.2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Slovensko 

 

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

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

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

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

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

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo podpisu podpis 

 
Jiří Konečný 

 

 

jednatel 28. února 2014, 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 

 

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 Jezdec času – Time Rodent (pracovní Hlodavec času) 

název dotačního okruhu 
Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film 

(s českou finanční účastí méně než 50% financování celkových výrobních nákladů) 

číslo výzvy 2014-2-2-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Jezdec času/ Time Rodent je francouzsko-český koprodukční projekt 3D animovaného 
krátkého filmu Ondřeje Švadleny, který vypráví surrealistickou dokumentární grotesku o 

tom, jak by mohla vypadat vzdálená budoucnost lidstva po vyčerpání zdrojů energie a 
světla.  Majoritně francouzský film českého výtvarníka a režiséra Ondřeje Švadleny, který 
umožní našemu filmaři natočit prestižní umělecký film moderní animace ve spolupráci 
s jedním z nejprogresivnějších francouzských producentů. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 5.770.710,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.500.000,- CZk 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 70% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  270754508 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Konviktská 7/1055 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu k7kq8ih 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Kolínská 729 

obec, PSČ, stát Nymburk, 288 02, 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 



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 

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) Leden 2013 – březen 2014 

realizace (od-do) Únor 2014  - srpen 2014 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
Leden 2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  Francie – producent Nicolas Schmerkin  - Autour de Minuit 

 

 

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. Martin Vandas 

 

 

jednatel 

 

23. února 2014 

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