Státní fond kinematografie

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

název projektu

Prezident Blaník

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Celovečerní film vycházející z úspěšného seriálu Kancelá Blaník. Lobbista Antonín
(stručný popis projektu) Blaník se rozhodne ovlivnit volbu prezidenta České republiky, mimo jiné i svou
kandidaturou.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

18.500.000,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

6.000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

43%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Negativ s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

64577201

žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Strana 1

Ostrovní 126/30

X

obec, PSČ, stát

Praha, 110 00, ČR

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
číslo bankovního účtu

7946ntc

190379364/5500

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte k ížkem)

ANO
NE

v p ípadě ANO uveďte IČO
v p ípadě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte k ížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím
políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UP EDNOST UJI

dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

NE
X

NE

harmonogram projektu
p íprava (od-do)

15. 6. – 18. 9. 2017

realizace (od-do)

19. 9. 2017 – 15. 1. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 16. 1. 2018
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte k ížkem)

ANO
NE

X

v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení vě itelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního p edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou činnost, včetně p ípadů, kdy jde o p ípravu, pokus nebo účastenství na takové
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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační složky, musí
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a p íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Milan Kuchynka

jednatel

26.8.2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v p ípadě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státn í fond kinematografie
Vm!*tr¾ ní pat;*c

ffiukeit/#fiJffJ;ilJí

Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č , 49612012 b.. g ar_rdiovizuální ch dilech a podpore kí nemaí ografie a o zrněně některych
zákonť l (zákon o audioviei), ve zněni zákona č . 139/2016 Sb. a podle zněni tatutu Státní ho fondu kinematografie
po nabytí ú č innostizměny Statutu tátní ho fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V ¾ ádosti o podporu kinematograí ie a v¹ ech formu}árí ch prí loh se slovem .,¾ ádost" rozumí ¾ ádost o podporu
kinematografie, slovem,.¾ adatel" se rozumi ¾ adatel o podporu kinematografie a siovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematografie,
V ¾ ádosti i ve v¹ ech souvisejí cich formuiá ich p iloh je slovem ,.projekt" my¹ len .!en v té to ¾ ádosti zpracovanli
záměr definovan5i konkré tní V5izvou v danám okruhu podpory (nap . je projektem my¹ len v5ivoj
kinematografické ho dí la. nikoli kinematografické dilo ve smyslu celku vč etně vyroby, distribuce a propá ace;
prí padně je projektem my¹ leno nap , vydání publikace. na kierou je ¾ ádána podpora, bez ohledu na to, ¾ e je
paralelně po ádána konference č idal¹ iaktivity, pokud nejsou souč ásti¾ ádosti).

evidenč ní č í sloprolektu {vyplňuje tátní Ť ond kinematograí ie)

název

projektu

Vici a tak

název dotač ní hookruhu 2, vlrrcba Ďeské ha kinematografické ho dí la

ěislo

zvy

rn

2017-2-8-22

charakteristika projektu krimithriller
(struč nli popis projektu)

celkov rozpoč et náklad

na realizaci

v ¹ e po¾ adované podpory
rn ¹ e finanč

projektu

kinematografie v

niho zaji¹ tění projektu v

44,957,776,- Kč

Kč

% k datu

1S.000.CI00,-Kč

podání

8%

¾ ádosti
¾ adatel - právnická osoba
název nebo obchodní firrna

¾ adatele Space Films

lČ 0 - identifikač ní č í sloosoby
¾ adatelje plátcem

DPH

17ů 49431

ANů x

(označ te kri¾ kem)
N

adresa sí dIa
ulice a č í slopopisné lorientač niHavlovská 36

().|,o--"
-,
\_}tl tTC"*lt?

'1

po|. s r,o,

nbef,, PSf,,

stát

1Sů ů ůPraha fi

identifikátor datové

schránky,

d598drj

mé -liji ¾ adatel o podporu kinematografie z í zenu

r|rč tu

č í slobankovní ho

1723?600412700

adresa Pro doruČ ovánÍ , na kterou ¾ adatel po¾ aduje doruč ovat (pokud se li¹ í od adresy sí dIa a pokud nemá

z í zenou datovou schránku)

ulice a č í slopopisné /orientač ní

obec. PSČ , stát

¾ adatel -í yzická osoba
jmé no a p ijmeni¾ adatele

¾ adatelje podrrikatelem

AN|O

(označ te ki'i¾ kem)

NE
v p í padě ANO uveďte lČ O
v p ipadě NE uved'te datum narození

DHP

¾ adatelje pláicem

Al\O

(označ te k í ¾ kem)

NE
č í slobankovní ho

r]rč tu

mí sto trva]é ho pobytu
uilce a rí sIn
pCIpisnó/orientacn

*b*c,

í

p Č ,tát

identifikátor datové schránky, má-li ji ¾ adatei

z í zenu
adresa mí sta podnikání , je-li ¾ adatel podnikatelem
ulice a č í slo
popisné /orientač ní

obec,

P

Č , stát

identifikátor datovó schránky, rnáJi ji ¾ adatel

z

í zenu

,

adresa Pro doruČ ovánÍ , na kterou ®adatel po¾ aduje doruč ovat (pokud se li¹ í od mí sta trvalé ho pobytu
nebo mí sta podnikání a pokud nemá z í zenu datovou schránku)
ulice a č í slo
popisné lorientač ni
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PodPisem té to ®ádosii ®adatel souhlasí se za azení rn udaji} o sobě a t*io ¾ ádosti
do evicJence v rlblasti podpory
kinematograť ie, kterou vede státní fond kinematograí ie podí e 3ů zákona o
audiovizi
uvsrejnění m té to ¾ ádosti
a dal© ich Údaj o Projekiu v rozsahu pod|e 38 zákona * aucJioviei, Podpisem
táto ¾ ádesti ¾ adatel stvrzuje
správnost a pravdivost udajÚ uvedenych v té to ¾ ádosti a ve v¹ ech její ch p í lohách je
e
si vědom následkť r
p í padné nepravdivosti uvedenlich ů dajť i,

a

Podpisem té to ¾ ádosti ¾ adaiei ve *mys}u 34 odsi, 4 zákona č estně prohla¹ uje" ¾ e;
a}neProbihá insolvenČ ni izení , ve které m se e¹ i ů padek nebo hrozí cí padek p ijernce podpory
kinematografie, v Poslední ch 3 |etech nebyio rczhndnuto o jeho ů paclku, o ,a*itnutí
!rrsolvenč nihg návrhu
ProtŮ, ®e 1eho majeiek nePostaČ uje k uhradě náklad insolvenč niho rí zeni. nebo o zru¹ ení ltonkurzu proto,
®e Pro usPokojení věi'itel byijeho majetek zcela nepostač ujicí ,neb* nebyla
vú č íněmu zavedena nucená
správa podle jiné ho právní ho p edpisu.
_

b) není v likvidaci,

cJ nemá splatné nedop|atky na pojistné m a na pená}e na ve ejné
zdravotni poji¹ tění , a to jak v č eské
tepublice, tak ve státě sí dla, mí sta podnikáni nebo trvalóho pobytu.
d) nemá evÍ dován nedoPÍ atek u ongánu Finanč ni správy Č esxe republiky
a ongánů Ceini správy č eské
rePublikY ani u obdobnlich orgánú státu, ve které rn má sí dlo, mist* podnikáni
nebo trvaly pobyt s v jimkou
nedoPlatku, u kteróho bYlo Povoleno poseč kání jeho ť rhrady nebc rozlo¾ eni jeho
ť rhrady na splátky.

e} nemá sP]atné n*doPlatkY na P*jistné m a na penále na sociáiní
zabezpeč eni a p í spěvku na státní politikr,l
zaměstnanosti. a tg jak v Č eské r*pubiÍ ce, tak ve státě sí dla, mí sta podnikárri
nebo

trvaláho pobytu"

®adatel souČ asně Prohla© uje,®e v souiadu s ustancveninr 39 adst, ,tr zákorra
o
osoba^ která:
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uč astenstvi na takové
S{rmne 3
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Skleněný pokoj

název dotačního okruhu
2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy
2017-2-8-22
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

SKLENĚNÝ POKOJ – je neobyčejný milostný příběh mezi dvěma ženami,
odehrávající se v ikonistickém modernistickém domě, postaveném
Ludwigem Miese van der Rohe v Československu – Vile Tugendhat.
Zachycení 80 let historie v duchu Anglického pacienta nebo Carol,
reflektuje ty nejdramatičtější z událostí 20. století.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

79 530 441,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

20 000 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

70%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

In Film Praha spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49703099

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

název projektu

Poloviny

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových
výrobních nákladech
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Mystické drama. Iránec ve st edních letech se p i pátrání po otcově mládí prožitém v
(stručný popis projektu) komunistické Praze ocitá v kůži kohosi, kdo je již témě mrtev avšak později se ukáže
být jeho nevlastním bratrem.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

32.338.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10.000.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

23 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

i/o post s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27257142

žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

ANO
NE
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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Dienzenhoferovy sady 1

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
číslo bankovního účtu

7tfcsrj

248098515/0300

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte k ížkem)

ANO
NE

v p ípadě ANO uveďte IČO
v p ípadě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte k ížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
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adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím
políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UP EDNOST UJI

dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
p íprava (od-do)

leden – srpen 2018

realizace (od-do)

zá í– íjen 2018

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.6.2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte k ížkem)
v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Írán, Francie, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení vě itelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního p edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou činnost, včetně p ípadů, kdy jde o p ípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační složky, musí
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a p íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jordi Niubó

jednatel,

28. 8. 2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v p ípadě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Ad acta

název dotačního okruhu 2017-2-8-22
číslo výzvy

2. výroba českého kinematografického díla

charakteristika projektu Ad acta je celovečerní hraný debut umělecké skupiny Rafani.Je adaptací
(stručný popis projektu) stejnojmenného románu Patrika Ouředníka. Na půdorysu detektivního vyšetřování se
odehrává absurdní drama o vině a trestu v současném světě.
Inspektor Vilém Lebeda se rozhodne na vlastní pěst pátrat po pachateli půlstoletí
starého smrtelného zločinu. Během vyšetřování naráží na cynického starce Viktora
Dyka a skupinu důchodců. Zdá se, že někteří, možná dokonce všichni z nich, jsou do
dávné vraždy nějak zapleteni. Postupně se dozvídáme o Lebedově ryze osobním
důvodu, proč se k případu odloženému ad acta vrátil.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

26 756 389,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

8 000 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

2%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

moloko film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49619918
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žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

U Vorlíků 367/3

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Bubeneč, PSČ 16000, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

vkq53e

2104423648/2700

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

01.05. - 06.08. 2018

realizace (od-do)

07.08. - 19.09. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.03. 2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko, Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Bod obnovy

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Projekt celovečerního hraného filmu. Jedná se o plánovanou evropskou koprodukci.
(stručný popis projektu) Žánr definován jako detektivní scifi z blízké budoucnosti.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

45 463 800

výše požadované podpory kinematografie v Kč

8 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0,61

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

FILM KOLEKTIV s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02248107

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
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Soukenická 1196/11

X

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

ez33sej

12124/5500

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační

Senovážné náměstí 10

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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

04/2018-08/2018

realizace (od-do)

09/2018-10/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/05/2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Irsko, Slovensko, Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

Karla Stojáková

jednatelka

datum a místo
podpisu

podpis

28.8.2017

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

Strana 4

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Jako v ráji

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Praha, Varšava, Budapešť, a Piešťany. Čtyři města, čtyři současné příběhy. Jako v
ráji obsahuje čtyři příběhy, které illiustují současný stav věcí v zemích Viszegrádské
(stručný popis
čtyřky. Film hovoří otevřeně o nové konfrontaci mezi křesťanskými a muslimskými
projektu)
kulturami v našem regionu. Film Jako v ráji představuje speciﬁcký středoevropský
pohled na věc, ten pohled který je v kulturním kontextu současné západní Evropy
silně přehlížen.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

74 052 305

výše požadované podpory kinematografie v Kč

10 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

34 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Goodmind s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24315494

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
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NE

X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Rybná 716/24

obec, PSČ, stát

Staré Město
110 00 Praha
ĆR

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

fwfd5ga

3564723339/0800

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační

Pražská 44

obec, PSČ, stát

Jevany, 281 66, 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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)

Strana 2*

ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory kinematografie, 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 x

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE x

harmonogram projektu
příprava (od-do)

jaro-zima 2017

realizace (od-do)

jaro 2017 - jaro 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

01.03.2019

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

ANO

X

NE

Slovensko, Polsko, Maďarsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
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a)

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

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Mgr. Petr Svoboda

jednatel Goodmind s.r.o.

24.8.2017

podpis

*
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletr¾ ní palác
Dukelských hrdinů 47
't70 00 Praha7

®ádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č .49612012 Sb., o audiovizuální ch dí lech a podpoře kinematografie a o změně něktených
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č . 139i2016 Sb. a podle znění Statutu Státní ho fondu kinematografie
po nabytí ú č innostizměny Statutu Státní ho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017
V ¾ ádosti o podporu kinematografie a v¹ ech formuláří ch pří loh se slovem ,,¾ ádost" rozumí ¾ ádost o podporu
kinematografie, slovem
se rozumí ¾ adatel o podporu kinematografie a slovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematografie,

"¾ adatel"

V ¾ ádosti i ve v¹ ech souvisejí cí ch formuláří ch pří loh je slovem ,,projekt" my¹ len jen v té to ¾ ádosti zpracovaný
zámé r definovaný konkré tní Výzvou v dané m okruhu podpory (např, je projektem my¹ len uývoj
kinematografické ho dí la, nikoli kinematografické dí lo ve smyslu celku vč etně výroby, distribuce a propagace;
pří padně je projektem my¹ leno např, vydání publikace, na kterou je ¾ ádána podpora, bez ohledu na to, ¾ e je
paralelně pořádána konference č i dal¹ í aktivity, pokud nejsou souč ástí ¾ ádosti).
evidenč ní č í sloprojektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název

projektu

Lidi krve

název dotač ní ho okruhu

2. výrobač eské ho kinematografické ho dí la

č islo vrýzvy

2a17-2-8-22

charakteristika projektu Umělecký celoveč erní flm znázorňujici metaforickou cestu po č esko-německé m
(struěný popis projektu) pohranič í s reflexí událostí v bývalé m Č eskoslovensku po konci ll. světové války. Jde
o cestu, jeji¾ katarze by měla vé st k usmí ření , ne k rozdělování . O cestu vy¾ adují cí
oběti, které nejsou zdaleka v¹ ichni ochotni přiné st.

celkový rozpoč et nákladů na realizaci

projektu

vrý¹ e po¾ adované podpory kinematografie v
v,ý¹ e finanč ní ho zaji¹ tění projektu v % k datu

19 587 í 00,00 Kč

Kč

8 5OO OO0,0O Kč

podání

45Yo

¾ ádosti
¾ adatel - právnická osoba
název nebo obchodní firma ¾ adatele

freeSaM s r.o.

lČ o - identifikač ní č í sloosoby

28165403

ANo

¾ adatelje plátcem DPH
(označ te kří ¾ kem)

NE
adresa sí dla

popisné lorientač ní

ulice a č í slo
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Janáč kovo nábře¾ í 133161

X

obec, PSČ , stát

Malá Strana, 150 00 Praha 5, Č eská republika
jkhn48p

identifikátor datové schránky,
má-li,ii ¾ adatel o podporu kinematografie zří zenu

č í slobankovní ho ú č tu

217224259lo30a

adresa pro doruč ování , na kterou ¾ adatel po¾ aduje doruč ovat (pokud se li¹ í od adresy sí dla a pokud nemá
zřizenou datovou sch rá n ku)
ulice a ěí slo popisné /orientač ní
obec, PSČ , stát

¾ adatel - fyzická osoba
jmé no a pří jmení ¾ adatele

ANo

¾ adatel je podnikatelem
(označ te kří ¾ kem)

NE

v pří padě ANO uveďte lČ O

v pří padě NE uveďte datum narození

ANo

¾ adatelje plátcem DHP
(označ te kří ¾ kem)

NE
č í slobankovní ho ú č tu
mí sto trvalé ho pobytu
ulice a č í slo
popisné /orientač ní

obec, PSČ , stát
identifikátor datové schránky, má-li ji ¾ adatel

zří zenu
adresa mista podnikáni, je-li ¾ adatel podnikatelem
ulice a č í slo
popisné /orientač ní

obec, PSČ , stát
identifikátor datové schránky, má-li ji ¾ adatel

zť í zenu

adresa pro doruěování , na kterou ¾ adatel po¾ aduje doruč ovat (pokud se li¹ í od mista trvalé ho pobytu
nebo mí sta podnikání a pokud nemá zří zenu datovou schránku)
ulice a č í slo
popisné /orientač ní
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obec, PSČ , stát

dal¹ í ú daje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není -li v pří slu¹ né výzvě k podávání ¾ ádostí výslovně uvedeno, ¾ e ¾ adatelů mbude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má ¾ adatel mo¾ nost zde označ ií ,zda některou z nich upřednostňuje (za¹ kňnutí m
polí ěka ,,UPŘEDNOSTŇUJl') nebo zda některou z nich výslovně nepo¾ aduje (za¹ krtnutí m polí č ka,,NE")

UPŘEDNOSTŇUJI
UPŘEDNOSTŇUJI

dotace
dotace s podí lem na zisku

NE
NE

harmonogram projektu
pří prava (od-do)

0110512016 - 15lffil2a17

realizace (od-do)

28 t

dokonč ení (do ve formátu dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahranič ní

o2t2o17

-

3

1 t

03 t2o1 g

31.03.2019

ANo

ú č astí
(označ te kří ¾ kem)
v pří padě, ¾ e ANO,
uveďte konkré tní státy

NE
Slovensko, Německo

Podpisem té to ¾ ádosti ¾ adatel souhlasí se zařazení m ú dajů o sobě a té to ¾ ádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejnění m té to ¾ ádosti
a dal¹ í ch ú dajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem té to ¾ ádosti ¾ adatel stvrzuje
správnost a pravdivost ú dajů uvedených v té to ¾ ádosti a ve v¹ ech její ch pří lohách a je si vědom následků
pří padné nepravdivosti uvedených ú dajů .
Podpisem té to ¾ ádosti ¾ adaí elve smyslu § 34 odst, 4 zákona č estně prohla¹ uje, ¾ e:
a) neprobí há insolvenč ní ří zení ,ve které m se ře¹ í ú padek nebo hrozí cí ú padekpří jemce podpory
kinematografie, v poslední ch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho ú padku, o zamí tnutí insolvenč ní honávrhu
proto, ¾ e jeho majetek nepostač uje k ú hradě nákladů insolvenč ní hořizení , nebo o zru¹ ení konkurzu proto,
¾ e pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostač ují cí ,nebo nebyla vů ěi němu zavedena nucená
správa podle jiné ho právní ho předpisu,

není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistné m a na penále na veřejné zdravotní poji¹ tění , a to jak v Č eské
republice, tak ve státě sí dla, mí sta podnikání nebo trvalé ho pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanč ní správy Č eské republiky a orgánů Celní správy Č eské
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve které m má sí dlo, mí sto podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u které ho bylo povoleno poseč kání jehoú hrady nebo rozlo¾ ení jeho ú hrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistné m a na penále na sociální zabezpeč ení a pří spěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Č eské republice, tak ve státě sí dla, mí sta podnikání nebo trvalé ho pobytu,
b)

®adatel souč asně prohla¹ uje, ¾ e v souladu s ustanovení m § 39 odst. 1 zákona o audiovizije osoba, která:
a) je bezú honná;zabezú honné hose nepova¾ uje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou č innost, vč etně pří padů , kdyjde o pří pravu, pokus nebo ú č astenstvína takové
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trestné č innosti, pokud se na něho nehledí , jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo ka¾ dý ělen statutární ho
orgánu, a je-li statutární m orgánem pří jemce podpory kinematografie č i č lenem statutární ho orgánu
př'tjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo ka¾ dý č len statutární ho orgánu té to právnické osoby; je-li pří jemcem
podpory kinematografie zahranič ní právnická osoba prostřednictví m své organizač ní slo¾ ky, musí
předpoklad podle tohoto pí smene splňovat vedle uvedených osob rovně¾ vedoucí té to organizač ní sí o¾ ky;
tento předpoklad musí pří jemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k ú zemí Č eské republiky,
tak k zemi své ho sí dla, mí sta podnikání nebo trvalé ho pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vů č iFondu,

Osoba, která tuto ¾ ádost podepisuje, prohla¹ uje, ¾ e bud' je ¾ adatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo č len statutární ho orgánu oprávněna jednat jmé nem ¾ adatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za ¾ adatele jako jeho zmocněnec.
ÚOale o podepisují cí osobě a podpis:
jmé no a pří jmení

vztah podepisují cí osoby

datum a mí sto

podepisují cí osoby

k ¾ adateli

podpisu

Alexandr Dlouhý

jednatel spoleěnosti

V Praze
27,srpna2017

podpis

(tabulku zkopí rovat ví cekrát v pří padě, ¾ e je ví ce osob jednají cí chjmé nem ¾ adatele nebo za ¾ adatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).	
  
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

MISS HANOI

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Kriminální drama z prostředí českých Vietnamců. Příběh první policistky vietnamského
(stručný popis projektu) původu.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
16.950.000,- Kč
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).
výše požadované podpory kinematografie v Kč

6.000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti o podporu kinematografie

47 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

SCREENPLAY	
  BY,	
  s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60469412

žadatel o podporu kinematografie

ANO
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x

je plátcem DPH (označte
křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

V mezihoří 1212/17

obec, PSČ, stát

Praha	
  8,	
  180	
  00,	
  ČR

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

6bszijj

2000287741 / 2010

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

Pšovanská 7

obec, PSČ, stát

Praha 9 Třeboradice, 196 00

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
o podporu kinematografie
žadatel o podporu kinematografie je
podnikatelem (označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DHP (označte křížkem

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o
podporu kinematografie zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o
podporu kinematografie zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.1.2015 – 30.11.2017

realizace (od-do)

1.8.2017 – 15.5.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.05.2020
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

x

NE

Slovensko, Polsko

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o
audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie 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 o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli o podporu
kinematografie

datum a místo
podpisu

Zdeněk Viktora

jednatel

24.8.2017 v Praze

podpis

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

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

název projektu

NÁRODNÍ T ÍDA

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu výroba celovečerního hraného filmu podle novely Jaroslava Rudiše „Národní t ída“
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

28.266.500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

9.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Negativ s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

64577201

žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
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Ostrovní 126/30

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
číslo bankovního účtu

7946ntc

300808693 / 5500

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte k ížkem)

ANO
NE

v p ípadě ANO uveďte IČO
v p ípadě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte k ížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím
políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UP EDNOST UJI

dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
p íprava (od-do)

srpen 2017 – b ezen 2018

realizace (od-do)

b ezen 2018 – červen 2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31/06/2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte k ížkem)
v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Německo

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení vě itelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního p edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou činnost, včetně p ípadů, kdy jde o p ípravu, pokus nebo účastenství na takové
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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační složky, musí
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a p íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Pavel Strnad

jednatel

27.8.2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v p ípadě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Panenka

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Panenka je drama / thriller o tématu pedofilie a moderních technologií a jejich dopadu na
současnou společnost.
(stručný popis
projektu)
Do Čech se začala dovážet mluvící panenka, která po připojení k internetu dokáže
s dětmi komunikovat a odpovídat na jejich otázky. Co když se ale do softwaru panenky
nabourá někdo nepovolaný? Osmiletý Kuba má problémy jak doma, tak ve škole. Rodiče
se neustále hádají a ve škole se mu zase děti posmívají, protože je “jiný.” Jeho největší
zábavou je obléct si baletní sukni po babičce a hrát si s hračkami pro holky. K Vánocům
Kuba dostává vysněnou mluvící panenku Katy, která se stane jeho nejlepší kamarádkou
a důvěrnicí. Rady a morální podpora Katy pomáhají Kubovi snášet všechna příkoří. Když
už se situace doma nedá snést, Katy mu dokonce pomáhá naplánovat útěk. Navrhuje
Kubovi, že by se spolu mohli ubytovat u jejího kamaráda Míly. Na jakém principu ale
panenka skutečně funguje? A co je „kamarád“ Míla zač?

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

25 323 547

výše požadované podpory kinematografie v Kč

8 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

18,19

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Barletta s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24180742

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Náměstí Přátelství 1518/3

obec, PSČ, stát

102 00 Praha 10

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

ama2yi

107-1106360287

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
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ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
X

X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

09/2016 - 01/2018

realizace (od-do)

02/2018 - 03/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

15/01/2019

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

ANO

X

NE

Slovensko, Polsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
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Státní fond kinematografie

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

název projektu

Tichý společník

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu 110 minutová absurdní tragikomedie, kde jsou veškeré pohnutky a charaktery postav
(stručný popis projektu) dílem scénáristy, ačkoliv jsou vytvo eny dle reálných osob, žijících v jedné vesnici na
Moravě. Film obsahuje vše, co moderní divák pot ebuje. Reálné někdy až absurdní
p íběhy obyčejných lidí, které píše sám život. Film vzniká na základě stejnojmenné
knihy režiséra a scénáristy P. Göbla oceněné Magnézií literou. Jedná se o dílo
nepopiratelné umělecké a kulturní hodnoty i náročnosti. Paralelní p íběhy několika
hlavních hrdinů spojené zdánlivě nahodilou synchronicitou a neot elým humorem.
Pod povrchem komediálního děje, ale probíhá p íběh o něčem podstatnějším
a niternějším. http://tichy-spolecnik.cz/
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

28 005 673 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

12 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

57% (46% bez ČT a kraj Zlín)

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Czech FILM s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24215911
ANO
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X

žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

V Olšinách 2300/75

obec, PSČ, stát

Praha 10, PSČ 100 00

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
číslo bankovního účtu

wygahrw

107-1413670277/0100 Komerční banka Praha 10

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte k ížkem)

ANO
NE

v p ípadě ANO uveďte IČO
v p ípadě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte k ížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
z ízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím
políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
dotace

UP EDNOST UJI

NE

dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

NE

harmonogram projektu
p íprava (od-do)

2016 – 09 / 2018

realizace (od-do)

09 / 2018 - 06 / 2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30/06/2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte k ížkem)
v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO
NE

X

Možná drobná p eshraniční spolupráce Slovensko, Německo.

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení vě itelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního p edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou činnost, včetně p ípadů, kdy jde o p ípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační složky, musí
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a p íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

P emysl Klimsza

jednatel

28.8.2017, Praha

podpis

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

Strana 4

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Úpal

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Britská rodina chce strávit letní dovolenou v pronajaté luxusní vile v Chorvatsku. Když
(stručný popis projektu) dorazí na místo, zjišťují, že je zde díky termínové chybě ubytovaný jiný pár. Cizí lidé
se tak ocitnou pod jednou střechou a tráví dovolenou společně. Brzy se ukáže, že
možná nejde ve skutečnosti o náhodu a události nabírají dramatický spád.
Celovečerní psychologický thriller režisérky Slobodanky Radun podle scénáře Davida
Blooma v produkci Bionaut Dark.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

45 240 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

12 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

13%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61248037

žadatel je plátcem DPH

ANO
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X

(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Dělnická 47/503

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

Rinrtag

5011263466/5500

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

srpen 2017 – srpen 2018

realizace (od-do)

září – říjen 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Chorvatsko, Velká Británie, Irsko, Slovensko, Srbsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vratislav Šlajer

majitel, jednatel

28. 8. 2017

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Zlatý podraz - výroba

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2017-2-8-22

charakteristika projektu Výroba celovečerního filmu Zlatý podraz
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

99.914.950

výše požadované podpory kinematografie v Kč

16.000.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

BUC-FILM, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61251658

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
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Čs. Armády 405/8

X

obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu

3cgz8wh

1800052663/0300

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
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
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, 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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.2. 2017 do 1.1.2018

realizace (od-do)

1.2. 2017 - 15.10. 2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 15/10/2018
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení podepisující osoby

vztah
podepisující
osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jaroslav Bouček

Jednatel

25.8.2017

podpis

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

www.vernes.cz

