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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. 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Michaela 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-1-2-9  
 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

S. je zločinec na útěku. Doposud vyvázl z každé pasti, kterou mu nastražila policie. 
Když se však dostane do ženského kláštera v horách a je mu poskytnut azyl, zjišťuje, 
že přežít tu v klidu jediný týden spolu s pěti mladými ženami a jednou tajemnou bytostí 
může být nad lidské schopnosti – a že při tom brzy jde o život.  
 
Michaela je celovečerní animovaný film primárně určený pro dospělé diváky. 
Vycházíme z literární předlohy českého spisovatele Miloše Urbana, který se podílí 
také na psaní scénáře. Kontroverzní příběh je rámcem pro zamyšlení o našem vztahu 
k náboženství, Bohu a vnímání reality. Jedná se o nevšední žánr horotiky, který není 
v české kinematografii zastoupen. Příběh knihy upravujeme do imaginativní roviny ve 
spolupráci s dramaturgyní Alexandrou Gunišovou-Ševčíkovou, která zároveň přináší 
potřebnou reflexi textu a ženský pohled na kontroverzní téma. Příběh chceme zobrazit 
s nadhledem, který nám umožňuje forma animovaného filmu. 
 
Cílem projektu je adaptace literárního textu, jeho zpracování do podoby filmového 
scénáře a vypracování výtvarných návrhů, které podpoří záměr prolínání reality a 
fikce. V průběhu vývoje zároveň připravíme projekt pro realizaci – vypracujeme 
natáčecí harmonogram, dokončíme casting, technologické testy, teaser a 
v neposlední řadě vznikne storyboard pro natáčení. Projekt chceme konzultovat se 
zahraničními dramaturgy na zahraničních workshopech. Zahájíme také financování 
realizace projektu a jednání s potenciálními koproducenty a distributory. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1.273.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700.000 Kč 

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

20% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 KABOS Film & Media s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  60724960 
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žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  U Zeleného ptáka 1145/12 

obec, PSČ, stát  Praha, 148 00, ČR 

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

akkzse5 

číslo bankovního účtu 276144099/0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) květen 2017 – srpen 2017 

realizace (od-do) září 2017 – září 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  1.10.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
MgA. Michael Kaboš 
 

 
jednatel 

 
18. 5.2017 

 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Chrličovy UNESCO příběhy (Gargoyle´s UNESCO Tales) 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj animovaného filmu 

číslo výzvy č. 2017-1-2-9  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Chrličovy UNESCO příběhy je série animovaných filmů o nejzajímavějších památkách 

visegradské čtyřky (Česka, Polska, Slovenska a Maďarska), které jsou na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Svižnou a vtipnou formou příběhy vypráví o 

nejzajímavějších faktech, která se o daných pamětihodnostech a jejich okolí může 

divák dozvědět. Zakládáme si na vzdělávacím rozměru příběhů. Proč? Protože 

dozvídat se něco nového je přeci tak zábavné! Vezmeme nejzajímavější historická 

fakta a převyprávíme je nezapomenutelným způsobem, který zaujme diváka všeho 

věku (6+). 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

3 959 657 CZK 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000 CZK 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
40 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 KLUCIvespolek, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  25694391 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   
Na  Hradbách 127 

 

obec, PSČ, stát Kolín, 280 02, Česká republika   

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

btqqvb7 
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číslo bankovního účtu 5505204001/5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) květen 2016 – říjen 2016 

realizace (od-do) listopad 2016 – říjen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  20/10/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Polsko, Slovensko, Maďarsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

Mgr. Jan Švarc Statutární zástupce, 
jednatel společnosti 

21. 5. 2017 
Kolín 

 

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











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.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Kremace Sama McGee

název dotačního 
okruhu

Kompletní vývoj animovaného filmu

číslo výzvy 2017 – 1 – 2 - 9

charakteristika 
projektu
(stručný popis 
projektu)

Krátký animovaný film režiséra a výtvarníka Jakuba Písteckého na motivy básně 
Roberta W. Service

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).  

449.643,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 224.822,-

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

50 %

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba      

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

 Alkay Animation Prague s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  26142961

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Donovalská 2313/19

obec, PSČ, stát  Praha 4, 149 00, Česká republika

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

54dkrg8

číslo bankovního účtu 2100430699/2010
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

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

ANO

NE
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v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem

ANO

NE

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát
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další údaje o projektu

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

E
X

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI N
E

X

harmonogram projektu

příprava (od-do) 1.09.2017 – 31.10.2017

realizace (od-do) 1.11.2017 – 30.04.2018

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

30.06.2018

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO N
E

X

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

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

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

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která:

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

f) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie

datum a místo 
podpisu

podpis

Petr Horák jednatel 22.5.2017

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu To je... (This is...) 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj animovaného filmu 

číslo výzvy 2017-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Animované cestopisy pro děti podle světově proslulých obrazových knih Miroslava 

Šaška This is... (New York, Paříž, Londýn, Řím, Benátky, Hong Kong) 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1,060.000,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  500.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
53% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  64577201 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Ostrovní 30 

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

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

7946ntc 
 

číslo bankovního účtu 700890673 / 5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 11 / 2016 – 08 / 2016 

realizace (od-do) 09 / 2017 – 09 / 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.10. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Petr Oukropec 

 

 
jednatel 

 
19. 5. 2017 

 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Jedenáctka 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní fotbalová sága na motivy populární knížky Eduarda Basse Klapzubova 
jedenáctka. O pohádkové cestě jedinečného rodinného týmu z rodné vsi až na vrchol 
fotbalového světa. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

2 290 549,00 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 385.000,- Kč 

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

83% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 MAUR film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27075508 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Konviktská 1055/7 

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1 ČR 

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

K7kq8ih 

číslo bankovního účtu 2900431251/2010 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Kolínská 729 
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obec, PSČ, stát  288 02 Nymburk  

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 12.5.2014  

realizace (od-do) 1.6.2014 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

30.5.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko, Francie 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

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

 
  



 
 

Strana 4 
 
 

Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Mgr. MgA. Martin Vandas 
 

jednatel 18. května 2017  

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Vývoj - Archa 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Krátký animovaný film režisérů Filipa Pošivače a Barbory Valecké a scenáristy Hynka 
Trojánka. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

270 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
26 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

nutprodukce, s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 28959191  

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Umělecká 618/7  

obec, PSČ, stát Praha 7, 17000, Česká republika  

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

8z8ebk2 

číslo bankovního účtu 2700412697/2010 

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

ulice a číslo popisné/orientační Bubenská 1  
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obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká  

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele 
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označtekřížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2017 – květen 2017 

realizace (od-do) červen 2017 – květen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/05/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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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.  
  
evidenční  číslo  projektu  (vyplňuje  Státní  fond  kinematografie)     

  

název  projektu   Cesta	  do	  tmy	  

název  dotačního  okruhu   1.	  vývoj	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo  výzvy   2017-‐1-‐2-‐9	  

charakteristika  projektu  
(stručný  popis  projektu)  

Multižánrový	  povídkový	  animovaný	  film,	  kdy	  se	  vedlejší	  postava	  jedné	  povídky	  stává	  
hlavní	  postavou	  povídky	  následující	  	  

celkový  rozpočet  nákladů  na  realizaci  projektu    
  
Projektem  je  ve  všech  formulářích  myšlena  Žádost  o  
podporu  kinematografie  a  v  ní  zpracovaný  záměr,  nikoli  
celé  kinematografické  dílo.  Projektem  je  vývoj  díla  nebo  
propagace  díla  nebo  jeho  distribuce,  projektem  není  dílo  
jako  celek  (vývoj  a  výroba  a  distribuce  a  propagace).      

2  060  000  
  

výše  požadované  podpory  kinematografie  v  Kč   1  000  000  

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

19%  

  
žadatel  o  podporu  kinematografie  –  právnická  osoba  

název  nebo  obchodní  firma  žadatele  
o  podporu  kinematografie  

  Analog  Vision  s.r.o.  

IČO  –  identifikační  číslo  osoby     01753703  

žadatel  o  podporu  kinematografie  
je  plátcem  DPH  (označte  
křížkem)  

ANO     

NE   x  

adresa  sídla  

ulice  a  číslo  popisné/orientační     Kaprova  42/14  

obec,  PSČ,  stát     Praha  1,  110  00,  ČR  

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

cnh6xat 

číslo  bankovního  účtu     

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

ulice  a  číslo  popisné/orientační       

2111206/5500
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obec,  PSČ,  stát       

  
žadatel  o  podporu  kinematografie  –  fyzická  osoba  

jméno  a  příjmení  žadatele    
o  podporu  kinematografie  

  

žadatel  o  podporu  kinematografie  je  
podnikatelem  (označte  křížkem)  

ANO     

NE     

v  případě  ANO  uveďte  IČO     

v  případě  NE  uveďte  datum  narození     

žadatel  o  podporu  kinematografie  je  
plátcem  DHP  (označte  křížkem  

ANO     

NE     

číslo  bankovního  účtu     

místo  trvalého  pobytu  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát       

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

  

adresa  místa  podnikání,  je-li  žadatel  o  podporu  kinematografie  podnikatelem  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát       

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

  

adresa  pro  doručování  (pokud  se  liší  od  místa  trvalého  pobytu  nebo  místa  podnikání  a  pokud  nemá  
zřízenu  datovou  schránku),  na  kterou  žadatel  o  podporu  kinematografie  požaduje  doručovat  

ulice  a  číslo  
popisné/orientační  

    

obec,  PSČ,  stát     
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další  údaje  o  projektu  

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

dotace   UPŘEDNOSTŇUJI   x   NE     

dotace  s  podílem  na  zisku   UPŘEDNOSTŇUJI      NE   x  

harmonogram  projektu  

příprava  (od-do)     

realizace  (od-do)     

dokončení  (do  ve  formátu  
dd/mm/rrrr)    

  

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

v  případě,  že  ANO,  uveďte  konkrétní  
státy  

  

  
  
Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  souhlasí  se  zařazením  údajů  o  sobě  a  této  žádosti  o  
podporu  kinematografie  do  evidence  v  oblasti  podpory  kinematografie,  kterou  vede  Státní  fond  kinematografie  
podle  §  30  zákona  o  audiovizi  a  s  uveřejněním  této  žádosti  o  podporu  kinematografie  a  dalších  údajů  o  projektu  
v  rozsahu  podle  §  38  zákona  o  audiovizi.  Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  stvrzuje  
správnost  a  pravdivost  údajů  uvedených  v  této  žádosti  o  podporu  kinematografie  a  ve  všech  jejích  přílohách  a  je  si  
vědom  následků  případné  nepravdivosti  uvedených  údajů.  
  
Podpisem  této  žádosti  žadatel  o  podporu  kinematografie  ve  smyslu  §  34  odst.  4  zákona  čestně  prohlašuje,  že:  

a)  neprobíhá  insolvenční  řízení,  ve  kterém  se  řeší  úpadek  nebo  hrozící  úpadek  příjemce  podpory  
kinematografie,  v  posledních  3  letech  nebylo  rozhodnuto  o  jeho  úpadku,  o  zamítnutí  insolvenčního  návrhu  
proto,  že  jeho  majetek  nepostačuje  k  úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  o  zrušení  konkurzu  proto,  
že  pro  uspokojení  věřitelů  byl  jeho  majetek  zcela  nepostačující,  nebo  nebyla  vůči  němu  zavedena  nucená  
správa  podle  jiného  právního  předpisu,  

b)  není  v  likvidaci,  
c)  nemá  splatné  nedoplatky  na  pojistném  a  na  penále  na  veřejné  zdravotní  pojištění,  a  to  jak  v  České  
republice,  tak  ve  státě  sídla,  místa  podnikání  nebo  trvalého  pobytu,  

d)  nemá  evidován  nedoplatek  u  orgánů  Finanční  správy  České  republiky  a  orgánů  Celní  správy  České  
republiky  ani  u  obdobných  orgánů  státu,  ve  kterém  má  sídlo,  místo  podnikání  nebo  trvalý  pobyt  s  výjimkou  
nedoplatku,  u  kterého  bylo  povoleno  posečkání  jeho  úhrady  nebo  rozložení  jeho  úhrady  na  splátky,  

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

  
     

leden 2016 - září 2017

říjen 2017 - květen 2020

30.6.2020

x
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Žadatel  o  podporu  kinematografie  současně  prohlašuje,  že  v  souladu  s  ustanovením  §  39  odst.  1  zákona  o  
audiovizi  je  osoba,  která:  

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

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

vztah  podepisující  osoby  
k  žadateli  o  podporu  
kinematografie  

datum  a  místo  
podpisu  

podpis  

  
Bc.  Veronika  Kührová  
  

  
Jednatelka  společnosti,  žadatelka  

  
22.5.2017,  Praha  

  

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Hurikán 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Kompletní vývoj krátkometrážního animovaného filmu „Hurikán“ 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

509 319 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 450 000 Kč 

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

12% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Silk Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  05066115 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Rokycanova 983/8 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

k4svysv 

číslo bankovního účtu 4234581379/0800 

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

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01.04.2017 - 30.09.2017 

realizace (od-do) 01.10.2017 - 31.07.2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.11.2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Francie, Polsko - v jednání 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Kamila Dohnalová 
 

jednatel Silk Films s.r.o. 15. 05. 2017, 
Praha 

 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Zlatovláska 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj animovaného filmu 

číslo výzvy 2017-1-2-9 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Král Murdychor chce získat nesmrtelnost a spanilou zlatovlasou pannu. Zároveň se 

potřebuje zbavit Jiříka, kterého osud předurčil o tomu, aby krále zbavil trůnu. Pošle 

ho pro Zlatovlásku v naději, že ten svůj úkol nezvládne a zahyne. Nakonec ale touha 

po věčném mládí zahubí zlého Murdychora a Jiřík se Zlatovláskou mohou chystat 

svatbu. Scénář Šárky Váchové kromě vlastních originálních motivů kombinuje dvě 

klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena - O Zlatovlásce a Tři zlaté vlasy děda 

Vševěda. Kombinace různých klasických motivů společně s loutkovou animací 

v duchu nejlepší české tradice vytváří napínavý a poutavý pohádkový příběh pro 

celou rodinu, který v současném českém filmu nemá obdoby 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1.752.000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.152.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
34 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Produkce Radim Porcházka s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27383229 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Řehořova 1039/54 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Český republika  

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

axauw89 
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číslo bankovního účtu 51-1052630287/0100 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

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

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2016 – srpen 2017 

realizace (od-do) září 2017 – červen 2018 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
30. 6. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

Radim Procházka 
 

Jednatel 22. 5. 2017 
 

 

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



Komiksová Kytice

Žádost o podporu kinematografie

Kompletní vývoj animovaného filmu
Příloha č. 1










