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

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

název projektu

Nové kino 2018-2019

název dotačního okruhu 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie
číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu Nové kino 2018-2019 je ucelený vzdělávací projekt pro provozovatele kin, který
(stručný popis projektu) navazuje na jednotlivé roční projekty, které byly realizovány od roku 2012. Projekt je
rozšířen o vedení osobních projektů jednotlivých účastníků a zapojuje se do industry
programů filmových festivalů.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 590 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

800 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19,5 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Pro-DIGI z.s.

IČO – identifikační číslo osoby

22730486

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Vodičkova 791/41

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR

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

---

223215850 / 0300

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

Kino Světozor, Vodičkova 791/41

obec, PSČ, stát

Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.9.2017 – 30.3.2018

realizace (od-do)

1.4.2018 – 31.12.2019

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.12.2019

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

ANO

X

NE

Slovensko

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Petr Vítek

předseda výboru

22.9.2017, 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
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

ANOMALIA 3D charakterový animátor

název dotačního okruhu 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie
číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu ANOMALIA 3D charakterový animátor je odborný kurz zaměřený na podporu získání
(stručný popis projektu) znalostí a dovedností pro hereckého vedení virtuálních 3D postav. Kurz je určen pro
2D a 3D animátory z České republiky.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 162 320

výše požadované podpory kinematografie v Kč

550 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bohemian Multimedia spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

25685724

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
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Budějovická 73

X

obec, PSČ, stát

Praha, 140 00, Česká republika

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

uxasbnj

269317537 / 0300

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.10.2017 – 13.7.2018

realizace (od-do)

16.7.2018 – 24.8.2018, 15.7.2019 – 23.8.2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2019
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

Strana 3

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

Marek Toušek

jednatel

21.9.2017

David Toušek

jednatel

21.9.2017

podpis

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

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

název projektu

ANOMALIA Story & Art Lab

název dotačního okruhu 8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie
číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu Vzdělávací program ANOMALIA Story & Art Lab je zaměřen na podporu vývoje
(stručný popis projektu) námětů, příběhových a výtvarných konceptů animovaných filmů v počáteční vývojové
fázi za účasti vybraných zahraničních profesionálů v roli lektorů (supervizorů).
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 994 500

výše požadované podpory kinematografie v Kč

900 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bohemian Multimedia spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

25685724

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Budějovická 73

obec, PSČ, stát

Praha, 140 00, Česká republika

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

uxasbnj

269317537 / 0300

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.10.2017 - 15.7.2018; 1.11.2018 - 31.6.2019

realizace (od-do)

16.7.2018 - 31.10.2018; 15.7.2019 - 31.10.2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2019
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,
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Marek Toušek

jednatel

21.9.2017

David Toušek

jednatel

21.9.2017

podpis

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

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

název projektu

Vzdělávání filmových profesionálů

název dotačního okruhu

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

V rámci projektu vzdělávacího cyklu Národního filmového archivu proběhnou během
akademického roku 2018/2019 tři bloky přednášek a workshopů, v jejichž rámci
vystoupí se svými příspěvky desítka zahraničních a domácích odborníků z oblasti
filmového průmyslu a archivnictví. Program bude zaměřen na aktuální a aktuálně
diskutovaná témata společná pro filmové profesionály a archiváře.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

576 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

300 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

46%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Národní filmový archiv

IČO – identifikační číslo osoby

00057266

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Malešická 12

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 00, Česká republika

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

tg8i2zq
83337011/0710

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1/2018 - 9/2018

realizace (od-do)

9/2018 – 6/2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

31/07/2019

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

ANO

X

NE

účast zahraničních přednášejících: Rakousko, Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy
americké

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli
generální ředitel

datum a místo
podpisu
22.9.2017, Praha

podpis
podepsal
Michal Digitálně
Michal Bregant
Datum: 2017.09.22
Bregant 19:47:25 +02'00'

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

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

název projektu

Kameramanské dny Praha 2018 / 2019

název dotačního
okruhu

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu 5. a 6. ročník již zavedeného programu, platfomy umožňující setkávání českých a
(stručný popis
zahraničních filmových profesionálů. Kameramanské dny se skládají z praktického
projektu)
workshopu, Masterclass, doprovodných filmových projekcí a diskusí. Každého
ročníku se účastní tři lektoři - jeden významný zahraniční kameraman, který vede
workshop (natáčení) a má Masterclass, jeden zatím méně známý ale již úspěšný,
progresivní mladší zahraniční kameraman a jeden kameraman zastupující českou (a
slovenskou) kameramanskou obec. Hlavní aktivity probíhají vždy 3-4 dny v červnu a
předchází jim příprava v březnu. V rámci KD vznikají dále rozhovory s lektory významnými kameramany. Projekt je určen filmovým profesionálům, kameramanům
a studentům filmových škol (nejen kamera ale i další obory), kteří se účastní na
natáčecím workshopu seznámí praktickou formou a na masterclass i teoretickou s
prací již zavedených zahraničních profesionálů.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

725000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

400000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Kamera Oko s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24728284
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žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO

X

NE
adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Vítězné náměstí 774/14

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Bubeneč, 160 00, Česká republika

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

94ho6z

2700311212/2010

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

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

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

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Leden 2018 - červen 2019

realizace (od-do)

březen/červen 2018, březen/červen 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

31/12/2019

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

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

X

NE

EU - Francie, Německo, Rakousko a další dle konkrétních hostů

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo podpisu

Jakub Felcman

jednatel

21.9. 2017, 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
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace;
p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

název projektu

Konference Cinema Czech a p idružené workshopy – vzdělávání kina ů v oblasti
dramaturgie, marketingu, technologií a nových trendů v kinematografii

název dotačního okruhu

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Konference Cinema Czech má několikaletou historii. Poslední dva ročníky navázaly
na historicky úspěšný projekt Digital Cinema Meeting. Na základě zpětné vazby od
účastníků akce bychom konferenci rádi rozší ili o nekomerční část, a to zejména
p ednášky, workshopy a školení v následujících oblastech: marketing kina,
dramaturgie kina, technologická školení, workshopy a nové kino trendy. V roce 2018
plánujeme konferenci Cinema Czech v ČR a šest p idružených workshopů. V roce
2019 pak počítáme se sedmi p idruženými workshopy ke konferenci Cinema Czech.
Workshopy budou probíhat v termínech a místech konání známých filmových festivalů
– Finále Plze , Anifilm, Letní filmová škola Uherské Hradiště, Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava, Novoborská akademie a valných hromad Asociace
provozovatelů kin v České republice a na Slovensku.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2018
Celkový rozpočet: 983 937 Kč
(Cinema Czech + p idružené workshopy)
2019
Celkový rozpočet: 1 100 711 Kč
(Cinema Czech + p idružené workshopy)

výše požadované podpory kinematografie v Kč

800 000 Kč (2018 – 380 000 Kč a 2019 – 420 000 Kč)

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61,6 %
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žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma
žadatele

Unie digitálních kin z.s.

IČO – identifikační číslo osoby

22675639

žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

ANO

x

NE
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Pražská 1335/63

obec, PSČ, stát

Praha 10, 102 00, Česká republika

dpjy464

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

2901055016/2010

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

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

ANO
NE

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

ANO
NE

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

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

UP EDNOST UJI

NE

dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

NE

harmonogram projektu
p íprava (od-do)

Cinema Czech 2018 - P íprava 09/2017 – 02/2018
Workshopy 2018
B ezen - V rámci konání valné hromady APK v ČR a ZPK na Slovensku
Duben - T ebo
Červen - Uherské Hradiště
Srpen - Jihlava
Zá í - Nový Bor
Cinema Czech 2019 - P íprava 09/2018 – 02/2019
Workshopy 2019
B ezen - V rámci konání valné hromady APK v ČR a ZPK na Slovensku
B ezen - Plze
Duben - T ebo
Červen - Uherské Hradiště
Srpen - Jihlava
Zá í - Nový Bor

realizace (od-do)

Cinema Czech 2018 – realizace 20.-21.2. 2018
P idružené workshopy:
Duben - V rámci konání valné hromady APK v ČR a ZPK na Slovensku
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Květen - T ebo
Červenec - Uherské Hradiště
Zá í - Jihlava
íjen - Nový Bor
2019
Únor - Konference Cinema Czech
P idružené workshopy:
Duben - V rámci konání valné hromady APK v ČR a ZPK na Slovensku
Duben - Plze
Květen - T ebo
Červenec - Uherské Hradiště
Zá í - Jihlava
íjen - Nový Bor
dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte k ížkem)

31.10.2019
ANO
NE

x

v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

P edseda UDK z.s.

22.9.2017
Kostelec u
Holešova

podpis

Digitálně
podepsal
Ing. Petr Žůrek

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

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

název projektu

Realizační cvičení Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU, navázané na
producentský modul Kamily Zlatuškové a Viktora Tauše

název dotačního
okruhu

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

číslo výzvy

2017-8-2-26

charakteristika projektu Realizační cvičení Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU, navázané na
producentský modul Kamily Zlatuškové a Viktora Tauše vzniká v koprodukci FAMU,
(stručný popis
HEAVEN’S
GATE, Barletta Productions, Mental Disorder 4 (Polsko), Barrandov
projektu)
Studios, Casting by Maja, MagicLab a O2 TV.
Studenti Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU – autoři vítězných scénářů interní
soutěže KSD - vyvinou a zrealizují krátkometrážní filmy dle svých scénářů pod
vedením profesionálních producentů Kamily Zlatuškové, Viktora Tauše, Matěje
Chlupáčka a Maji Hamplové. Studenti budou takto konfrontováni s celým procesem
výroby filmu od vývoje a financování, preprodukci a výrobu až po distribuci. Ve všech
fázích přitom budou spolupracovat ať už fakticky či ve formě supervize s českými i
mezinárodními odborníky z filmové praxe, a v podmínkách, které obvykle zažijí až v
profesionální kariéře.
Cílem je vytvoření prostředí, ve kterém studenti scenáristiky, a případně dalších
kateder FAMU, pochopí a prožijí všechny fáze vzniku filmu od nápadu po distribuci,
aby mohli tuto jedinečnou zkušenost využít ve své další scenáristické práci.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3,090.000,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1.700.000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40 %
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žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

HEAVEN’S GATE s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

604 67 541

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO

X

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Ke Spofě 1629 / 7

obec, PSČ, stát

Praha 4 - Modřany, 143 00, Česká republika

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

64c7wfw

888111343 / 5500

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

Loretánská 13

obec, PSČ, stát

Praha 1, 118 00, Česká republika

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
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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

X

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Září 2016 - Srpen 2017

realizace (od-do)

Září 2017 - Září 2019

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

30.09.2019

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

ANO

X

NE

Koproducentem Realizačního cvičení bude od počátku Polsko (Mental Disorder 4).
Lektoři pak budou vedle ČR také z Německa a Velké Británie.

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

Viktor Tauš

Jednatel

19.9.2017

podpis

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