
Státní fond kinematografie 
Veletržnl palác 

Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dllech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném zněnl, a podle zněnl Statutu Státnlho fondu kinematografie po nabytí 
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3.5.2017 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formuláflch plíloh se slovem .žádost" rozum I žádost o podporu 
kinematografie, slovem .žadatel* se rozum! žadatel o podporu kinematografie a slovem ,podpora· se rozuml 
podpora kinematografie. 

V žádosti i ve všech souvlsejíclch formuláflch pflloh je slovem ,projekt'" myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (napr. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby distribuce a propagace; 
pffpadně je projektem myšleno napr vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně poládána konference či dalšl aktivity, pokud nejsou součástí žádosti). 

evidenční člslo projektu (vyplňuje Státnl fond kinematografie) 

název projektu 

název dotačniho 
okruhu 

TRUMPOVA SE VRACÍ DO ZLÍNA 

1. VÝVOJ ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA

2018-1-1-7 číslo výzvy 

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu) 

Umělecký dokument s hranými prvky má ambice pfedstavit světu Ivanu Trumpovou 
v kontextu prostledí, ze kterého vzešla a toto prostfedí porovnávat s realrtou, do které 
odešla a v níž žije. 

celkový rozpočet nákladu na realizací projektu 1.085.025,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000,-

výše finančnlho zajištěni projektu v% k datu podáni 43,63 % 
žádostí 

žadatel - právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele CINEART TV PRAGUE 

IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH 
(označte klížkem) 

adresa sidla 

ulice a číslo popisné/ 
orientační 

obec, PSČ, stát 
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ANO 

NE 



identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zfízenu 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručováni, 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 pfíjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte klížkem) 

v pllpadě ANO uveďte IČ:O 

v pfípadě NE uveďte datum narozeni 

žadatel je plátcem DPH 
(označte kllžkem) 

čislo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a člslo popisné/ 
orientační 

obec, PSČ:, stát 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

adresa místa podnikáni, Je-li žadatel podnlkatelem 

ulice a čislo popisné/ 
orientačnl 

obec, PSČ:, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zfízenu 

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od mfsta trvalého pobytu 
nebo mlsta podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/ 
orientační 

obec, PSČ:, stát 

Strana 2 





osoba, tak jejl statutárnl orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostfednictvím své organizační složky, musl 
předpoklad podle tohoto písmene spil'\ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento pledpoklad musí přljemce podpory kinematografie splňovat Jak ve vztahu k území Ceské republiky, 
tak k zemi svého sldla, mlsta podnikáni nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vuči 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 podepísujicl osobě a podpis: 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

VIKTOR SCHWARCZ 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

JEDNATEL 

datum a místo 
podpisu 

3.4.2018 PRAHA 

(tabulku zkoplrovat vícekrát v pfípadě, že je vice 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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 What's the News 

název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2018-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Vývoj dokumentárního filmu What's the News, režiséra Farida Eslama. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 1.085.000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 325.000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

5.99% 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Bulfilm 

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH2 ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

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

 

číslo bankovního účtu  

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 DPH3 
(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 

3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Duben 2018 - červenec 2018 

realizace (od-do) srpen 2018 - únor 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 01.03.2019 

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

ANO X 

NE 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Německo, 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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,
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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
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 

podpis 

Kryštof Šafer Jednatel 24.03.2015 
Praha 

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



Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

Žádost o podporu kinematog_rafie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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" myšl�n jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dilo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydáni publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součásti žádosti). 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

název projektu 

název dotačního okruhu 

Dunaj vědomí 

1. vývoj českého kinematografického díla

2018-1-1-7 číslo výzvy 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dokumentární river movie o legendárnl hudební skupině Dunaj. Vlnami Dunaje proti 
proudu času. Dávný sen o společné plavbě stejnojmennou řekou se 20 let od smrti 
zpěváka Jiřího Kolšovského stává realitou. Cesta za hudbou z ne viditelného světa. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

1 423 000 Kč 

450 000 Kč 

49,40% 

žadatel - právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH2 

GNOMON Production s.r.o. ,. 

ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

číslo bankovního účtu 

 

 

 

 

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 

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem) 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH3 

(označte křížkem) 

číslo bankovního účtu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel - fyzická osoba 

místo trvalého pobytu 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

.. 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni. 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 p,á 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
trestné činností, 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 vedoucl 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 

MgA. Jan Hubáček 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

jednatel 

datum a místo 
podpisu 

C:, . (..._. 'Lc:,--\6 
Brno 

podpis 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je vice osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Státní fond kinematografie 
Veletržnl palác 

Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálnlch dllech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném zněnl, a podle zněnl Statutu Státnlho fondu kinematografie po nabyti 
účinnosti změny Statutu Státnlho fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem .žádost" rozum! žádost o podporu 
kinematografie, slovem .žadatel" se rozum! žadatel o podporu kinematografie a slovem .podpora" se rozum! 
podpora kinematografie. 

V žádosti i ve všech souvisejlclch 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 dlla, nikoli kinematografické dllo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
přlpadně je projektem myšleno např. vydáni publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či dalšl aktivity, pokud nejsou součásti žádosti). 

tatabojs.doc název projektu 

název dotačního okruhu 

číslo výzvy 

1. vývoj českého kinematografického dlla

2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečernl dokumentárnl film o dlouholetém životě legendám! kapely. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

výše finančního zajištěni projektu v% k datu podáni 
žádosti 

450000Kč 

300000Kč 

33% 

žadatel - právnická osoba 

název nebo obchodni firma žadatele 

IČO - identifikační čislo osoby 

žadatel je plátcem DPH2 

Bio Art Production, s.r.o. 

ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přllohou této žádosti.
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu zrněni postaveni žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/nepl_átce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováni projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtováni promitnout. 
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(označte k1Ižkem) NE 

adresa sídla 

ulice a člslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

člslo bankovnlho účtu 
--�I __ _ 

- - -�- - -

- - - - --------------------

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sldla a pokud nemá 
zřízenou datovou schránku) 

ulice a člslo poplsné/orientačnl 

obec, PSČ, stát 

jméno a p1Ijmenl žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte krtžkem) 

v případě ANO uveďte IČO 

v p1Ipadě NE uveďte datum narozeni 

žadatel je plátcem DPH3 

(označte křlžkem) 

člslo bankovnlho účtu 

ulice a člslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel - fyzická osoba 

mlsto trvalého pobytu 

Identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z1Izenu 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

f. 
r 

3 
v p1ípadě, že se v průběhu realizace projektu změní postaveni žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováni projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů lnsolvenčnlho řlzenl, nebo o zrušeni konkurzu proto, 
že pro uspokojeni věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačujlcl, 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 pojištěni, a to jak v české

republice, tak ve státě sldla, místa podnikáni 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 sldlo, místo podnikáni nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozloženi jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na soclálnl zabezpečeni a příspěvku na státnl politiku
zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak ve státě sldla, místa podnikáni 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, musl tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jej! statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musl tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak jejl statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li přljemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musl
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí přljemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k územl české republiky,
tak k zemi svého sldla, mlsta podnikáni 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 podepisujlcl osobě a podpis: 

jméno a přljmenl 
podepisujlcl osoby 

BcA. Petr Koza 

vztah podepisujlcl osoby 
k žadateli 

Jednatel 

datum a mlsto 
podpisu 

9.4.2018 

podpis 

{tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je vice osob jednajlclch jménem žadatele nebo za žadatele) 
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I! (označte křížkem) NE 

adresa sidla

ulice a číslo popisné/orientačnl j 

obec, PSČ, stát I 

identifikátor datové schránky, 
! má-li ji žadatel o podporu kinematografie zrlzenu

! člslo bankovního účtu

adresa pro doručováni, 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

'
I ''j žadatel - fyzická o:oba 

__ _ 
jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem
(označte krfžkem) 

X 

! v pripadě ANO uveďte IČO

v případě NE uvedle datum narození

žadatel je plátcem DPH3 

Mgr. art. Jakub Fišer 

ANO 

NE 

ANO 
(označte křížkem) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

!NE

člslo bankovního účtu 1

mlsto trvalého pobytu 

T 

 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

adresa místa podnikáni, je-lí žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
: popisné/orientační 

X 

3 V přlpadě, že se v průběhu realizace projektu zrněni postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováni projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout. 
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obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

1--- -- ------- - - - -

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 

1---

obec, PSČ, stát 

dalši údaje o projektu 

 

 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 

není-li v příslušné výzvě k podáváni žádosti výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 
polička „UPŘEDNOSTŇUJI") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka .NE")

dotace 

dotace s podllem na zisku 

harmonogram projektu květen 2015 - březen 2020 

příprava (od-do) 

realizace (od-do) 

od května 2015 do srpna 2018 

od zárl 2018 do března 2020 
----- ------· ----------- ----------------1-· - ---------------·--------------------------

dokončeni (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31. března 2020 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí 

(označte křlžkem) 

v případě, že ANO, SR 
uveďte konkrétní státy 

iANO 

NE 

UPŘEDNOSTŇUJI 

UPŘEDNOSTŇUJI 

NE 

NE x 

X 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazenim 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 dalšlch 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 jejich 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 zamítnuti insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insoívenčního 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,
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c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na vefejné zdravotnl pojištěni, 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 sldlo, mi sto podnikáni 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 podnikáni 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 účastenstvl na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musl 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 statutárnlho 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 podnikáni 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 

I- ----.. -- .... -·- ...... _________ --

Jakub Fišer 

vztah podepisujici osoby 
k žadateli 

žadatel 

i datum a místo 
i podpisu 

! 9. 4. 2018, Brno

----------------------L----

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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 dila, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydáni 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) 

Neměl jsem ti ten budík půjčovat 

1. Vývoj českého kinematografického díla

2018-1-1-7 

název projektu 

název dotačniho okruhu 

čislo výzvy 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dokument o Milanu Kunderovi, který chce přiblížit divákům postavu světově 
proslulého českého spisovatele, který už léta odmítá jakákoliv interview a nahlédnutí 

do svého soukromí. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 
1 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

výše finančního zajištěni projektu v % k datu podáni 

žádosti 

žadatel - právnická osoba 

619 860,-

300 000,-

51,6% 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH2 

Bio lllusion, s.r.o. 

ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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(označte križkem) 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, 

NE 

adresa sidla 

 

 

 
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zrízenu 

číslo bankovního účtu  

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřizenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

jméno a prijmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte krížkem) 

v prípadě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH3 

(označte krížkem) 

číslo bankovního účtu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

 

žadatel - fyzická osoba 

misto trvalého pobytu 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zrízenu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

adresa mista podnikáni, je-li žadatel podnikatelem 

3 V prípadě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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.

tadatel 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 léto 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 

podpis 

6 dubna 2018 .  

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

Miloslav Šmídmajer jednatel 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 
  170 00 Praha 7  

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Milá Dubenko 

název dotačního okruhu Vývoj dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Bohumil Hrabal v dokumentárním portrétu pro 21. století 
Film o lásce a literatuře na přelomu věků, na pomezí kontinentů. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 816 000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 320 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

25 % 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film 

IČO – identifikační číslo osoby  

ANO  

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem) 

NE 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

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

 

číslo bankovního účtu 

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 DPH3 
(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 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 x NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Leden 2017 – září 2018 

realizace (od-do) Září 2018 – říjen 2019 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

17/11/2019 

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

ANO 

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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
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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
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 

podpis 

Mgr. MgA. Vandas Martin 
Jednatel 8.4.2018 

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 TEPICH 

název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Námět projektu TEPICH vychází z premisy, že všichni potřebujeme sny a vzory. 

Potřebujeme slyšet inspirativní příběhy lidí, kteří se i přes nepřízeň osudu nezlomili a 

jsou schopni naplno žít pro své sny a nést za ně zodpovědnost. Takový příběh nabízí 

pan Hůlka, který žije sběratelskou vášní staré aristokracie, ale přitom po exekuci nemá 

ani korunu a musí zajistit rodinu s třemi malými dětmi. A jedna věc mu vyloženě nedá 

spát - v hlavě nosí obraz úspěšné prvorepublikové rodinné „kobercové“ firmy, která 

dobyla svět. Velká výzva pro mladíka, o to větší, když je vám už hodně přes šedesát. 

Při vývoji projektu TEPICH jsou naším cílem zejména: 1. příprava scénáře a 

scénosledu, 2. ověření emocionální síly hlavních postav, 3. archivní a historické 

rešerše, 4. důkladná obhlídka lokací v ČR i zahraničí, 5. příprava PR a marketingové 

strategie včetně marketingových produktů, 6. vytvoření filmových produktů (trailer, 

pilot) a 7. vytvoření finanční strategie pro výrobu ve spolupráci s koproducentem HBO. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
1
 927.131,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

62% 

1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Duracfilm, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH
2
 

(označte křížkem) 

ANO  

NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

 

číslo bankovního účtu  

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 DPH
3
 

(označte křížkem) 

ANO 

NE 

číslo bankovního účtu 

2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden  2018 - březen 2018 

realizace (od-do) duben 2018 - leden 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31/01/2019 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

ANO X 

NE 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Německo, případně také USA 
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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

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 

podpis 

Andrea Culková členka představenstva 9.4.2018 

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Adam Ondra: posunout hranice 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy  2018-1-1-7 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dokumentární film sleduje světového lezce Adama Ondru při zdolávání 
těžkých cest na skalách, tréninku na malé stěně doma i během přípravy na 
Letní olympijské hry 2020, kde bude lezení novou disciplínou a Adam Ondra 
největším favoritem na vítězství. Film o vnitřní motivaci, umanutosti, disciplíně 
a především radosti z lezení nejlepšího lezce světa v cestě za svým snem.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
1
 788.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 450.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

23,86% 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH
2
 ANO  

1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 



Strana 2 

(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

 

číslo bankovního účtu  

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 DPH
3
 

(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 

2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 x NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Jaro 2018-léto 2018 

realizace (od-do) Léto 2018-léto 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.9.2019 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

ANO x 

NE 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Itálie 

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
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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

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 

podpis 

Alice Zárubová Tabery Jednatelka společnosti 5.4.2018 

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



Státní fond kinematografie 

Žádost o podporu kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákoriů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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. vydáni 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 Boxer 

název dotačního 1. vývoj českého kinematografického díla
okruhu 

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu Michala se bojí celé město. Je to čtrnáctiletý výtržník, postrach ulice a dle svých 
(stručný popis projektu) vlastních slov psychopat, který musí někoho bouchnout, aby se uklidnil. Zároveň je 

to citlivý a odvážný kluk, který žije v okovech své asociální rodiny a společnosti, co 
se ho snaží vytlačit na svůj okraj. 
Boxer je autorský časběrný dokument o Michalovi a jeho snaze vzepřít se cejchu 
vyděděnce. Pod vedením boxerského mistra Jana Balog se učí ovládat svůj vztek a 
bojovat čestně. Podaří se mu to, nebo skončí v kriminále, jak mu všichni prorokují? 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 
1 

773 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 435 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 43,73% 
žádosti 

žadatel - právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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žadatel je plátcem DPH
2 

ANO 
(owačte křížkem) 

NE 

adresa sídla 

ulice a číslo  
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát  

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

číslo bankovního účtu 

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 ANO 
(označte křížkem) 

NE 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uvedte datum narození 

žadatel je plátcem DPH
3 

ANO 
(označte křížkem) 

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 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

Martin Jůza 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

jednatel 

datum a místo 
podpisu 

9.4.2018 

podpis 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele neb 
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Léčit a přežít 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu

číslo výzvy 2018-1-1-7

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Vývoj dokumentárního filmu o české a československé zdravotnické pomoci 

v kambodžském Takeu v 80. letech a v současnosti, o humanitární diplomacii, 

parazitologii a altruismu ve světle současné migrační krize a nacionalistickým 

tendencím v současné české politice. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 961 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 648 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti

32 %

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

ANO

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2

(označte křížkem)

NE

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

číslo bankovního účtu

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 DPH3

(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

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
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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

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 X NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE X

harmonogram projektu

příprava (od-do) Leden 2018 - Červenec 2018

realizace (od-do) Srpen 2018 – Duben 2019

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)
31/5/2019

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí

(označte křížkem)

ANO

NE X

v případě, že ANO, 

uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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
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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

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
podpis

Radim Procházka Jednatel 09. 04. 2018

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



1 Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47
 170 00 Praha 7

2 Žádost o podporu kinematografie
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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)

3 název projektu Olympijský mezičas
4 název dotačního 

okruhu
1. vyvoj ceskeho kinematografickeho dila

5 číslo výzvy 2018-1-1-7 

6 charakteristika 
projektu

7 (stručný popis 
projektu)

Námět dalšího celovečerního projektu autorky mezinárodně úspěšného filmu o 
socialistické architektuře Built to Last (Postaveno na věčné časy, 2017) vznikl 
během jejího posledního pobytu v Číně. V prvním plánu se zabývá gigantickým 
olympijským areálem, který vznikl namísto severních sídlišť Pekingu pro letní 
Olympiádu v roce 2008 a zvítězil i jako místo konání zimní Olympiády v roce 2022. 
Soustava obřích stadionů, sportovišť a další infrastruktury sloužily a znovu poslouží 
jako „odpalovací rampa“ pro nejsledovanější událost všech dob, jejíž ohňostrojně 
pompézní spektákl se stává symbolem imperiálních ambicí současné Číny, 
vyslaným do světa. Výtvarně-vizuální průnik do prostorů hlavních dějů i jejich 
zákulisí v mezičase těchto událostí budou provázet setkání s klíčovými osobami 
těchto dějů a film bude i průhledem do života současného Pekingu ve stínu 
gigantického urbanismu.

8 celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 613.000 Kč

9 výše požadované podpory kinematografie v Kč 473.000 Kč

10 výše finančního zajištění projektu v % k datu 
podání žádosti

23,00%

11 žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele D1film

IČO – identifikační číslo osoby

žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem)

ANO

NE

12 adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

1�

 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
2�

 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.



identifikátor datové schránky

číslo bankovního účtu
13 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

14 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 DPH3 
(označte křížkem)

ANO

NE

číslo bankovního účtu

15 místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
16 adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
17 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

18 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 X N

E
dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI N

E
harmonogram projektu

příprava (od-do) červen 2017 – duben 2018 

realizace (od-do) květen 2018 – srpen 2019

3�

 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.



dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)

31.8.2019

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

ANO

NE X

v případě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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 insolven �ní  �ízení, ve kterém se �eší  úpadek nebo hrozící úpadek p�íjemce podpory

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven �ního  návrhu
proto, že jeho majetek neposta �uje  k úhrad �  náklad �  insolven �ního  �ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení v � � i tel �  byl jeho majetek zcela neposta �ující, nebo nebyla v � � i  n �mu  zavedena nucená
správa podle jiného právního p�edpisu,

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

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

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

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

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
f) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn �  odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá�skou trestnou � innost, v �etn �  p�ípad � ,  kdy jde o p�ípravu, pokus nebo ú �astenství na takové trestné
innosti, pokud se na n �ho  nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento p�edpoklad

spl �ovat  jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý � len  statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem p�íjemce podpory kinematografie � i  � lenem statutárního orgánu p�íjemce podpory
kinematografie právnická osoba, musí tento p�edpoklad spl �ovat  jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý � len  statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p�íjemcem podpory kinematografie
zahrani �ní  právnická osoba prost�ednictvím své organiza �ní  složky, musí p�edpoklad podle tohoto písmene
spl �ovat  vedle uvedených osob rovn �ž  vedoucí této organiza �ní  složky; tento p�edpoklad musí p�íjemce
podpory kinematografie spl �ovat  jak ve vztahu k území � eské  republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání nebo trvalého pobytu,
g) nemá nespln �né  splatné závazky v � � i  Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo podpisu podpis

Vít Janeček
Jednatel 9. 4. 2018

Zuzana Piussi Jednatelka 9. 4. 2018



Státní fond kinematografie 

Žádost o podporu kinematografie 

Veletržnl palác 
Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů {zákon o audiovizí), v platném znění, 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 žádostí í 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 ROZTROUŠENÁ NADĚJE 

název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu Populárně vědecký dokumentární film 
(stručný popis projektu) 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 310 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 155 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 50 % 
žádosti 

žadatel - právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

Nadace Jakuba Voráčka 

 ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2

(označte křížkem) 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, 

NE 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

číslo bankovního účtu 

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) 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH3 

(označte křížkem) 

číslo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 

Strana 2 





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 podnikán! 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 statutárniho 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 vztah podepisující osoby datum a místo podpis 
podepisující osoby k žadateli podpisu 

Václav Klaus Předseda správní rady [/, t, ,A tl fr o 

� 6- ťf,-2 �l/

Petra Klausová Člen správní rady ,Ř!ht:j t...-0 

� I 
6'- iµ<"✓ 

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Adam East & Rebecca West 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Rodinný deník mladého filmaře Adama Oľhy s prvky filmové eseje tematizující vztah 
západní a východní Evropy na pozadí životního kontextu jedné rodiny. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 460.480,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 380.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

11,83 % 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH2 ANO  

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

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

 

číslo bankovního účtu 

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 DPH3 
(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 

3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) září 2012 - červen 2018 

realizace (od-do) červenec 2018 - březen 2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2020 

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

ANO 

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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,



í 

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
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 

Klára Žaloudková 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

jednatel 

datum a místo 
podpisu 

6.4.2018 
(R,,4114-

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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Chybění 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Portrét českého konceptuálního umělce Jana Mančušky, který zemřel ve věku 39 let. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 434 100 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 235 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

27,44 % 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby   

ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem) 

NE 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

číslo bankovního účtu 

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 DPH3 
(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 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 x NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) květen 2018 - květen 2019 

realizace (od-do) červen 2019 - září 2019 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

15. 01. 2020

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

ANO x 

NE 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovenská republika 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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: 
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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
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: 

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



Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb , o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabyti 
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 Jednotka intenzivního života 

název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla

2018-1-1-7 číslo výzvy 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Drama s prvky absurdity o tom, jak se lékaři a pacienti v naší technologicky vyspělé 
civilizaci znovu učí komunikovat o něčem tak základním, co už dávno vytěsnila - o 

smrti. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

výše finančního zajištění projektu v% k datu podání 

žádosti 

588 000 Kč 

400 000 Kč 

21,77 % 

žadatel- právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH2 

nutprodukce, s.r.o. 

 ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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(označtekřížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

číslo bankovního účtu 

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 

jméno a příjmení žadatele 

žadatelje podnikatelem 
(označte křížkem) 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatelje plátcem DPH3 

(označtekřížkem) 

číslo bankovního účtu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel- fyzická osoba 

místo trvalého pobytu 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

2V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 orgánu 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
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 

Pavla Janoušková 
Kubečková 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

jednatelka 

datum a místo 
podpisu 

9.4.2018, Praha 

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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb , o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Les 

název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Připravovaný dětský dokument dvojice autorů Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 
1 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

výše finančního zajištění projektu v% k datu podání 

žádosti 

1 516 600 Kč 

600 000 Kč 

60,44 % 

žadatel- právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH2 

nutprodukce, s.r.o. 

 ANO 

1 
Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 

2V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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( označtekřížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

 

 

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

číslo bankovního účtu  

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 

jméno a příjmení žadatele 

žadatelje podnikatelem 
(označte křížkem) 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatelje plátcem DPH3 

(označtekřížkem) 

číslo bankovního účtu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

 

žadatel- fyzická osoba 

místo trvalého pobytu 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

3V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 

Strana 2 





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 
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 

Pavla Janoušková 
Kubečková 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

jednatelka 

datum a místo 
podpisu 

9.4.2018, Praha 

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
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Mluvčí džungle: Otto Placht 

název dotačního 
okruhu

Kompletní vývoj dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika 
projektu
(stručný popis 
projektu)

Celovečerní dokumentární film s předpokládanou délkou 80 minut, který zkoumá 
proměny vnější i vnitřní reality českého malíře Otty Plachta. Prostřednictvím jeho 
životní zkušenosti zprostředkovává zážitek dokonalého světa džungle, která je 
Plachtovým životním i inspiračním zdrojem, odlišnosti kultur i nekonečné cesty za 
svobodou. Film pracuje s archivními materiály, natočenými na 16mm negativ před 
20 lety a také se samotnými obrazy Otto Plachta.   

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 691.500,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 480.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

15,18 %

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele

IČO – identifikační číslo osoby

žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem)

ANO

NE

adresa sídla

ulice a číslo 

1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
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popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH3 
(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
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 

3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
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„NE“)
dotace UPŘEDNOSTŇUJI N

E
dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI N

E
harmonogram projektu

příprava (od-do) Únor – duben 2018

realizace (od-do) Květen – prosinec 2018

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)

30/01/2019

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

ANO

NE x

v případě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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 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,

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Barbora Kinkalová žadatel 7.4. 2018

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Mořští vlci z Cojímaru 

název dotačního okruhu 
1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Příběh o přátelství a odvaze kubánských rybářů, kteří denně riskují život, aby se 
uživili. Jejich každodenní realita usvědčuje místní propagandu ze lži a zároveň v sobě 
nese romantiku zašlé krásy Havany. Reálný pohled na život v zemi, která je již 70 let 
v procesu revoluce. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 4125000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

64% 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  DRONE SERVICES s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH2 ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

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

 

číslo bankovního účtu  

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 DPH3 
(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 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 2017-2019 

realizace (od-do) 2020-2021 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.12.2021 

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

ANO 

NE x 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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
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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
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 

podpis 

Marek Tajbl Jednatel 9.4.2018 

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Na plážích v Rimini – Italské listy 

název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla - Kompletní vývoj dokumentárního českého 

kinematografického díla 

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dokumentární celovečerní cestopisný film, ve kterém autor putuje po stopách 

známého cestopisu Karla Čapka. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
1
 695.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 340.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

300.000,- Kč 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Synergia Film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH
2
 ANO  

1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 

2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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(označte křížkem) NE 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

 

číslo bankovního účtu  

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 DPH
3
 

(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 

3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01/08/2018 – 30/04/2019 

realizace (od-do) 01/05/2019 – 28/02/2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/03/2020 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

ANO X 

NE 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Itálie 

Účast v Dramaturgickém inkubátoru 

přihlášení projektu do Dramaturgického inkubátoru 

Zaškrtnutím políčka souhlasíte s Podmínkami účasti projektu v Dramaturgickém inkubátoru, zveřejněnými spolu 
s Výzvou na webu Fondu. Účast je zcela dobrovolná a přihlášení do Dramaturgického inkubátoru nemá žádný vliv 
na to, jak Rada rozhodne o podpoře projektu. 

přihlašuji projekt do Dramaturgického inkubátoru ANO NE X 

http://www.dramaturgicky-inkubator.cz/
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účastníci Dramaturgického inkubátoru 

Vypište jména a příjmení účastníků, které přihlašujete. Pokud se do Dramaturgického inkubátoru hlásíte, je nutná 

účast scenáristy a producenta (políčka označená * jsou tedy povinná).  

Účast vlastního dramaturga je volitelná. Dramaturgického inkubátoru se můžete zúčastnit buď s vlastním 

dramaturgem, nebo vám bude přidělen jeden ze školících se dramaturgů. 

Účast dalšího spoluautora je také možná, pokud ji považujete za nezbytnou pro vývoj scénáře v Dramaturgickém 

inkubátoru. 

scenárista* 

producent* 

dramaturg 

spoluautor 

Souhlasím i s účastí bez vlastního dramaturga 

(označte křížkem) 

Pokud zaškrtnete „ANO“, souhlasíte s možností, 

že bude vašemu projektu přidělen jiný dramaturg 

pro účely účasti v Dramaturgickém inkubátoru.  

Pokud zaškrtnete „NE“, znamená to, že účast 

bez vlastního dramaturga zcela vylučujete. 

ANO 

NE 

Jazykové preference 

Hlavní program Inkubátoru tvoří skupinové konzultace. Skupiny jsou celkem tři, v každé jsou dva projekty. Dvě 

skupiny mají pouze anglicky hovořícího lektora (tedy 4 projekty budou konzultovat anglicky), jedna skupina má 

lektora hovořícího česky i anglicky (tedy 2 projekty mohou konzultovat česky). Vždy je však nutná alespoň pasivní 

znalost angličtiny alespoň části týmu, a to kvůli přednáškám či hostujícím lektorům. (Spolupracující dramaturg musí 

umět anglicky v každém případě, viz Podmínky účasti projektu v prvním cyklu Dramaturgického inkubátoru.) 

Chci se zúčastnit (označte křížkem jednu 

možnost): 

Pouze pokud bude můj projekt zařazen do česky 

mluvící skupiny 

Pouze pokud bude můj projekt zařazen do anglicky 

mluvící skupiny 

V každém případě 

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,



Strana 5 

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

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 

podpis 

Aleš Hudský jednatel 9.4.2018 Praha 

(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 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, 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 Šťastně až na věky 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2018-1-1-7 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní dokumentární film o mezilidských vztazích 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu1 668.660 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 487.430 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

27 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Punk Film, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   

ANO 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem) 

NE 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

číslo bankovního účtu 

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 DPH3 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

číslo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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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 

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 x NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) únor 2018 - červen 2018 

realizace (od-do) červenec 2018 - duben 2019 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

30/09/2019 

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

ANO 

NE x 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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. 
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Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce 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
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 

podpis 

Martin Hůlovec Jednatel 
05.04.2018, Praha 

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





adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

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

číslo bankovního účtu 

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) 

v případě ANO uveďte IČO 

Rudolf Živec 

ANO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem) 

číslo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

NE 

ANO 

NE 

 

 

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 l 
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l 

l 





Rudolf Živec 5. 4. 2018
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