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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 Modelář 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díly 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný film ze současnosti. 

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).   

32 695 000,- Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 8 000 000,- Kč 

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

10% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 0.7km films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  02567474 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Cukrovarnická 37/505 

obec, PSČ, stát Praha 6, 162 00, ČR 

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

pe7dgac 

číslo bankovního účtu 2500551756/2010 

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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden – červen 2018 

realizace (od-do) červenec – září 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

31/01/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko, Slovinsko, (Polsko) 

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

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

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

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

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

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

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

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Petr Zelenka Jednatel 15,03,2017  

Martin Sehnal Jednatel 15,03,2017 

 

(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 Odborný dohled nad výkladem snu 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

nekomerční ČB komedie, srovnání dvou migračních vln - odsunu sudetských Němců a 

současných imigrantů s osobním "odcházením a stopou po našem bytí jako snu" 

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).   

3 432 827 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 600 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
50% (32% bez finančního vkladu producenta) 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Czech FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  24215911 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  V Olšinách 2300/75 

obec, PSČ, stát  Praha 10, PSČ 100 00 

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

wygahrw 

číslo bankovního účtu 107-1413670277/0100 Komerční banka Praha 10 

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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01 / 2017 – 03 / 2017 

realizace (od-do) 03 / 2017 – 12 / 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/03/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Drobná přeshraniční spolupráce Polsko, Německo. 

 
 
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 

Přemysl Klimsza 
 
 

jednatel 23.2.2017  

(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 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Osud Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého je ve své původní Erbenovské předloze 
jednoduchým nekauzálním příběhem prince, jdoucího hledat princeznu, jež si vybral 
na základě nešťastné volby. Tato jednoduchá premisa byla rozvinouta a 
transformována do současných vyprávěcích forem a požadavků žánru rodinného filmu 
/ pohádky – lehké a humorné komedie s nádechem dramatu. 

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).   

61 685 983 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 15 000 000 Kč 

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

30% 

 
žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 LUXOR spol.s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 457 97 501 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Gruzínská 1384/3 

obec, PSČ, stát Praha - Vršovice, 100 00, ČR 

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

eetjexc 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Kříženeckého náměstí 322 

obec, PSČ, stát Praha, 152 00, ČR 

 
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 X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) červenec 2017 - květen 2018 

realizace (od-do) květen – červenec 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  podzim 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. 

 
  





Zadost o podporu kinematografie 

podana podle zakona c. 496/2012 Sb., o audiovizualnich dilech a podpore kinematografie a o zmene nekterych 
zakonu (zakon o audiovizi), ve zneni zakona c. 139/2016 Sb. 

evidencni cislo projektu (vyplnuje Statni fond kinematografie) 

nazev projektu OVERVIEW 

nazev dotacniho okruhu 2. vyroba ceskeho kinematografickeho dila

cislo vyzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu Overview je jak autorske vytvarne sci-fi, tak take temne rodinne (az socialn[) drama. 
(strucny popis projektu) 

celkovy rozpocet nakladu na realizaci projektu 

Projektem je ve vsech formularich myslena Zadost o 
podporu kinematografie a v ni zpracovany zamer, nikoli 43 294 245 Kc 
cele kinematograficke dilo. Projektem je vyvoj dfla nebo 
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni dflo 
jako celek (vyvoj a vyroba a distribuce a propagace). 

vyse pozadovane podpory kinematografie v Kc 7 000 000 Kc 

vyse financniho zajisteni projektu v % k datu podani 30% 
zadosti o podporu kinematografie 

zadatel o podporu kinematografie - pravnicka osoba 

nazev nebo obchodni firma zadatele first.FRAME s.r.o. 
o podporu kinematografie

ICO - identifikacni cislo osoby 029 50 057 

zadatel o podporu kinematografie ANO 
je platcem DPH (oznacte 
ki'izkem) NE 

adresa sidla 

ulice a cislo popisne/orientacnf Rybna 716/24 

obec, PSC, stat Praha 1 - Stare mesto, 11 o 00, CR 

identifikator datove schranky, 8rqhqb2 
ma-Ii ji zadatel o podporu kinematografie zrizenu 

cislo bankovniho uctu 295005705/5500 
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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 Poslední závod 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla  
 

číslo výzvy 2017-2-1-2  
 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Sportovní drama o přátelství a odvaze z počátků lyžařského sportu podle skutečné 
události. V roce 1913 na krkonošských hřebenech německý závodník Emerich Rath 
nasadil život, aby zachránil život českému příteli Bohumilu Hančovi, který nakonec v 
horách umrzl i se svým přítelem Václavem Vrbatou. 

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).   

27.023.010 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 8.000.000 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 

Punk Film, s.r.o  

IČO – identifikační číslo osoby 271 06 993 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Přístavní 1126/18 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, Česká Republika 

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

aanhg8 

číslo bankovního účtu 187689521 / 0300 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační Veslařský ostrov 62 

obec, PSČ, stát Praha 4 - Podolí, 147 00, Česká Republika 

 

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) 07/2017 – 12/2017 

realizace (od-do) 01/2018 – 01/2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  03/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
LOI německého koproducenta Departures Films 

 
 
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 

Ondřej Beránek 
 
 

jednatel 13. 3. 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 Staříci 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč 

republikou s cílem vypátrat a demonstrativně zabít komunistického prokurátora  
z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán. 
 
Příběh je inspirován skutečnými událostmi.  
 
Celovečerní hraný debut oceňovaných dokumentaristů Martina Duška a Ondřeje 

Provazníka. 
 

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).   

25.998.736 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 12.500.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
7,67 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

endorfilm s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

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

qm636ye 
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číslo bankovního účtu 51-993680257/0100 

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  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1. 12. 2016 - 31. 8. 2017 

realizace (od-do) 1. 9. 2017 - 31. 1. 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 1. 2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Polsko, 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 

 
 
Jiří Konečný 
 

 
 
jednatel 

 
 
15. 3. 2017, Praha 

 
 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Opravdoví bratři 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Film vypráví příběh vojáků československého dobrovolného vojska, příběh 
obyčejných lidí, civilistů, kteří vzali do ruky zbraň̌, a kteří pak bojovali tisíce 
kilometrů od domova, aby společné̌ uskutečnili jeden velký sen – vznik 
samostatného Československa.  

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).   

96,778.316 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 20,000.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

48,72% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Daniel Severa Production, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  02048523 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Kříženeckého náměstí 1079/5b 

obec, PSČ, stát  Praha 5, 152 00, Česká republika 

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

i7dy78v  

číslo bankovního účtu 3336141329 / 0800  
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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) srpen 2017 – leden 2018 

realizace (od-do) únor 2018 – březen 2019 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

20/03/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Ukrajina, Slovenská republika 

 
 
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 

Daniel Severa jednatel 16/03/2017  
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 











ZAUost o podporu kinematografie
podand podle zdkona i' 49612012 sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6nd n6kteriichzdkon8 (zdkon o audiovizi), ve zndni zdkona d, 139/2016 sb.

evidendnf dislo projektu (vyplfruje Stdtni fond kine.inatografie)

charalteristika projektu Klasickd poh6dka
(strucnf popis proiektu) T6matem poh6dky je boj dobra se zrem. Mysrenkou je, te s takovym zrem nerzebojovat hrubou silou, ale naopak _ rozumem, srdcem , uiip"rn.

Div6ckf ohras deskyich pohddek sv6ddi o torn, z" , n?" ;" stiire misto a das naklasick6 desk6 pohiidky. Jsme piesv6ddeni, Ze pputavd uypiaudny pohddkorni piibdhsoudasnfm filmovifm jazykem m6 velkyi divdckf potenci6l u na. i za na5imi hranicemi.N55 piibdh je tedy o neokSzal6 ldsce a pi6telsivi, o sam6 poostate tdchto vtastnosti.

celkovi rozpodet ndklad& na realizaciprojektu celkovyi rozpodet vd, distribuce a propagace

Projektem je ve vsech formuldiich mysrena Ziidost o 'n 
500 000'-

podporu kinematografie a v ni zpracovanf z6m6r, nikoli cefkovf rozpocet ndkladri na realizaci projektucel6 kinematografick6 diro. projektem;e vyvol dira nebo = ze soo ooo,_propagace dfla nebo jeho distribuce, projektem nenf dilojako celek (vlivoj a vfroba a distribuce a propagace).

viSe poladovan6 podpory kinematografie v K6 10 000 000

vfte finanCniho zajiSt6ni projektu v 7o k datu podini 62 o/o
iddosti o podporu kinematografie

iadatel o podporu kinematografie _ pr6vnick6 osoba

ndzev nebo obchodni firma iadatele F6nix Film s.r.o.
o podporu kinematografie

leo - identifikadnf disto osoby

Zadatel o podporu kinematografie
je plStcem DPH (oznadte
kiiZkem) 

NE

adresa sidla

ulice a dislo popisn6/orientadni Skoiepka g

obec, PSd, stdt praha 1, 1 .t0 00,

identifi kiitor datov6 sch16nky,
md-liji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
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nizev projektu eertoviny

n6zev dotacnfho okruhu v! roba 6esk6ho kinematografi ck6ho difa

dislo vizvy V'izva i,.2A1Z-2-1-z

29143055

ANO

eesk6 repubtika

Kn9pk5



dfslo bankovniho ridtu 107-g912300237/0100 
1 '

adresa pro dorueov6nl (pokud se liSl od adresy sidla), na kterou ladatel o podporu kinematografie
pofuduje dorudovat

ulice a dfslo popisn6/orientadni

obec, PSd, strit

iadatel o podporu kinematografie - ffzicki osoba

jmeno a piijmeni Zadatele
o podporu kinematografie

Zadatel o podporu kinematografie je ANO
podnikatelem (oznadte kiiZkem)

NE

v pifpad6 ANO uvedte ICO

v piipad6 NE uvedte datum narozeni

Zadatel o podporu kinematografie je ANO
pl6tcem DHP (oznaite kiiZkem

NE

dislo bankovniho ridtu
' . ' :

misto trval6ho pobytu

ulice a 6islo
popisn6/orientadni l

obec, PSe, stdt

identifik6tordatov6schrdnky,m6-lij i iadatelo ' : i ' : {"'

podporu kinematografi e ziizenu

adresa mista podnikdni, je'li iadatet o podporu kinematografie podnitetet6m '

ulice a dislo
popisn6/orientadnf

obec, PSC, st6t

identifikdtor datov6 schr6nky, ma-liji Zadatel o
podporu kinematografi e ziizenu

adresa pro dorudovini (pokud se liSt od mista trval6ho pobytu nebo mlsta podniklni a pokud nemi
dfzenu datovou schrdnku), na kterou iadatel o podporu kinematografie poiadufe dorudovat :

ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSe, st6t
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dal5i 6daje o projektu

upiednostfiovan6 forma podpory kinematografie - neni-li v piisluSn6 r,nizvE k pod6v6niZridosti o podporu
kinematografie u.islovnd uvedeno, Ze Zadatel0m o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forern podpory kinematografie, mA Z,adatel o podporu kinematografie moZnost zde oznalil, zda ndkterou z nich
upiednostfiuje (za5krtnutfm polidka "UPREDNOSTNUJI") nebo zda ndkterou z nich vfslovn6 nepoZaduje
(za5krtnutim poliika,,NE")

UPREDNOSTNUJIdotace

dotace s podilem na zisku UPREDNOSTNUJI NE

harmonogram projektu

piiprava (od-do) 0'1. 09. - 30. 01. 2016 - vytv6ieni ndmdtu, pfiprava sc6n6fe, tipov6ni
lokaci, tv&rcfr a herecklch piedstavitel0

realizace (od-do) 01. - 22.05.2017 - prfrzkum realizace, piiprava natddeni
23.05.2017 - 14.08.2017 - hlavni natSdeni vd. dotSdek
srpen 2017 - stiih
zAiilii)en 2017 obraz, VFX
iijen/listopad 2017 - zvuk

celkov6 hlavni realizace - 23.05. - 30.10.2017

dokondeni (do ve formStu dd/mmlrrrr) do 15.12.2017

05.1.2018 - premi6ra

Projekt je I bude realizovdn se zahranidni [dasti (oznadte kiiZkem) ANO NE x

v piipad6, 2e ANO, uvedte konkr6tni
stdty

Podpisem t6to Zddosti Zadatel o podporu kinematografie souhlasf se zaiazenim {daj0 o sobd a t6to ZSdosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede StdtnI fond kinematografie
podle $ 30 z6kona o audiovizia s uveiejndnim t6to Z6dostio podporu kinematografie a dal5ich 0dajri o projektu
v rozsahu podle $ 38 ziikona o audiovizi. Podpisem t6to Zddosti Zadatel o podporu kinematografie stvauje
spr6vnost a pravdivost udajt uvedenfch v t6to Z6dosti o podporu kinematografie a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si
vddom ndsledk& pifpadn6 nepravdivosti uvedenlich Sdajrlr.

Podpisem t6to Zddosti Zadatel o podporu kinematografie ve smyslu $ 34 odst. 4 zdkona destnd prohla5uje, 2e:
a) neprobfhd insolvendniiizenl, ve kter6m se ieS[ 0padek nebo hrozici ripadek piijemce podpory

kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho ripadku, o zamftnuti insolvendniho n6vrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k &hradd ndkladri insolvendnihoflzeni, nebo o zru5eni konkurzu proto,
2e pro uspokojeni vdiitelfi byljeho majetek zcela nepostadujfci, nebo nebyla v&di n6mu zavedena nucen6
spr6va podle jin6ho pr6vniho piedpisu,

b) neniv likvidaci,
c) nemii splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na peniile na veiejnd zdravotni pojiStdni, a to jak v eesk6

republice, tak ve stiitd sidla, mista podnikiini nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidov6n nedoplatek u org6n0 Finandni sprdvy eesk6 republiky a org6nfr Celnisprdvy eesk6

republiky ani ulobdobnlch org6n& stdtu, ve kter6m md sfdlo, misto podnik6ni nebo trvalii pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedkdni jeho rihrady nebo rozloZeni jeho uhrady na splStky,
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e) nemii splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na penele na soci6lnizabezpedenia piisp6vku na stStni politiku
zamdstnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak ve st6td sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu.

Zadatel o podporu kinematografie souiasnE prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 z6kona o

a) je bezthonn 6; zabez{honn6ho ," 
":;:';Ji:l",3lllilti,'iluo*o"n6 

odsouzen pro majerkovou nebo
hospoddiskou trestnou dinnost, vdetnd piipadfr, kdyjde o piipravu, pokus nebo 0dastenstvi na takov6
trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o prdvnickou osobu, musf tento
piedpoklad splf,ovat jak tato priivnick6 osoba, tak jeji statutdrni org6n nebo kaidf dlen statut6rniho
org6nu, a je-li statutirnim orgdrnem piijemce podpory kinematografie di dlenem statutdrniho orgiinu
piijemce podpory kinematografie prdvnickd osoba, musi tento piedpoklad splfrovat jak tato prdvnickd
osoba, tak jeji statutdrni orgAn nebo kaZdli 6len statut6rniho orgdnu t6to pr6vnicke osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni prAvnickd osoba prostiednictvim sv6.organizadnisloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splfrovat vedle uvedenfch osob rovn62 vedoucit6to organizadnisloZky;
tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splfrovat jak ve vztahu k rizemi eesk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik6ni nebo trvaleho pobytu,

b) nemS nespln6n6 splatn6 zfvazky vftdi Fondu.

Osoba, kterii tuto 25dost o podporu kinematografie podepisuje, prohlaiuje, 2e bud' je 2adatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako statutdrni orgiin nebo dlen statutdrniho orgSnu oprdvndna jednat jmenem Zadatele-priivnick6 osoby
nebo je oprdvnEna jednat za Ladatele o podporu kinematografie jako jeho zmocndnec.

Udaje o podepisujici osobd a podpis:

jm6no a piijmenf
podepisujici osoby

Michaela Flenerovdr

vztah podepisujici osoby
k Zadateli o podporu
kinematografie

jednatelka

datum a misto
podpisu

Pa n'na
t:1.01.8..047

podpis

F€nix Fitrn s.p.o.
Skoiepkc 423./9
IJ!.00 prohol

tco: ssr+so*- oieilTJgi*e"ss -z-

(tabulku zkopirovat vlcekrdt v piipad6, 2e je vice osob jednajicich jmdnem Zadatele o podporu kinematografie
nebo za iadatele 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 MISS HANOI 

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí 

číslo výzvy 2017-2-1-2 
 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Kriminální drama z prostředí českých Vietnamců. Příběh první policistky vietnamského 
původu. 

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).   

 
16.950.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 6.000.000,- Kč 

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

 
47 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 SCREENPLAY	  BY,	  s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  60469412 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  V mezihoří 1212/17 

obec, PSČ, stát  Praha	  8,	  180	  00,	  ČR 

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

 
6bszijj 

číslo bankovního účtu 2000287741 / 2010 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Pšovanská 7 
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obec, PSČ, stát  Praha 9 Třeboradice, 196 00 

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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) 1.1.2015 – 30.11.2017 

realizace (od-do) 1.12.2017 – 15.5.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.4.2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko, Polsko 

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

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

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

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

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

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

 

Zdenek Viktora� 17.3.17 12:39
Formatted: Line spacing:  at least 0 pt





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 Runa smrti

název dotačního 
okruhu

Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí

číslo výzvy 2017-2-1-2

charakteristika 
projektu
(stručný popis 
projektu)

Historický film ze 13. století podle Vladimíra Körnera

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).  

30.398.309,- CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč 15.000.000,- CZK

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

18%

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

 Happy celuloid s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  60473151

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO X

NE

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Na břevnovské pláni 2122/16a

obec, PSČ, stát  169 00, Praha 6

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

aai8kw

číslo bankovního účtu 702405504/0600
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 ANO
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podnikatelem (označte křížkem) 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 N

E
dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI N

E
harmonogram projektu

příprava (od-do) 1. 9 2018. – 12.11.2018

realizace (od-do) 12.11. 2018 – 10.12.2018  20.3.2019 – 10.4.2019

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

30/10/2019

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy

PL, SK

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

Milan Cieslar Jednatel společnosti 11.3.2017

(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 Smrt krále Kandaula 

název dotačního 
okruhu 

2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis 
projektu) 

Celovečerní černobílý hraný film - adaptace povídky Jiřího Kratochvila. 
Magickorealistická tragikomedie představující Brno 60. let. Zpodobnění života 
jakožto hry a předmětu ironie osudu. 

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).  

26 447 370 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 8 000 000 Kč 

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

3,78 % 

 
žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 První veřejnoprávní s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27361586 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Národní 60/28 

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

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

sbyvke9 

číslo bankovního účtu 196753281/0300 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Čestmír Kopecký, Zliv 21  
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obec, PSČ, stát  Libáň, 50723 
 

 
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 x NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) prosinec 2018 - březen 2019 

realizace (od-do) duben 2019 – březen 2020 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

1.4.2020 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Francie / Německo 

 
 
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 

 
Čestmír Kopecký 
 

jednatel 16.3.2017 
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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Z5dost o podporu kinematografie
podand podle zdkona i. 49612012 Sb., o audiovizudlnich dilech a podpoie kinematografie a o zmene n6kterich
zekontr (zakon o audiovizi), ve zn6ni zdkona d. '139/2016 Sb.

evidendni cislo projektu (vyplhuje Stirtni fond kinematografie)

nazev projektu

nezev dotaeniho okruhu

6islo vyzvy

identifik6tor datove sch16nky,
mii-liji Zadatel o podporu kinematografie zfizenu

dislo bankovniho rirdtu

T,rtova Volha

2. viroba Ceskeho kinematogratrckeho dila

2A17 -2- 1-2

charakteristika projektu Kompletnivyroba celoveaerniho hraneho filmu Tdtova Volha (scenaristka l.

(strudni popis proiektu) Jestfabova, 'eziser J. Ve.delek;. Zan'frlmu bude road movre.

celkovy rozpoeet nakladt na realizaci projektu

Projektem le ve vsech formulaiich myslena zadost o
podporu kinematografie a v nizpracovan), zemer, nikoli
cel6 kinematograficke dilo. Projektem je vlivoj dila nebo
propagace dila nebo jeho distr'buce, projektem neni dilo

jako celek (vivoj a vliroba a distribuce a propagace).

vyse poiadovan6 podpory kinematografie v Kd

vli,Se finananiho zajistOni projektu v % k datu podani
iedosti o podporu kinematografie

22 37 I 7 59 ,-Kt

Zadatel o podporu kinematografie - pravnicka osoba

nezev nebo obchodnr firma Zadatele
o podporu kinematografie

laO - identifikaini dislo osoby

Zadatel o podporu kinematograiie
je platcem DPH (oznadte

kriZkem)

adresa sidla

ulice a aislo popisn6/0rientaan i

4 000 000,-Kd

66,49%

INFINITY PRAGUE Ltd, a. s.

27169014

ANO

NE

Kun'ticke 253412

X

obec, PSe, stdt Ptaha 2, 120 OO, eesk6 republika

hrhbya6

1720935028/5500

adresa pro doruaovani (pokud se lisi od adresy sidla), na kterou iadatel o podporu kinematografie
poiaduje doruaovat

ulice a dislo popisn6/orieitadn i
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obec, PSC, st6t

zadatel o podporu kinematografie - fyzicka osoba

imeno a Diiimeni Zadatele
o podporu kinematografie

, Zadatel o podporu kinematografle je
podnikatelem (oznadte kfiikem) 

NE

v piipade ANO uvedle leo

i :adatel o podporu kinematografie je ANO
, pl6tcem DHP (oznaete kfizkem

NE

I dislo bankovniho odtu

popisne/orientaenI

obec, PSe, st6t

i -r-**","r. 
orto" i"iranr.v, ,a-u ii z"ori, " I

podporu kinematografie ziizenu

i "dresa 
mista podnikeni, ie-li iadatel o podporu kinematografie podnikatelem

'

I ulice a dislo
i popisn6/orientadni

podporu kinematografi e zlizenu

adresa pro dorueoveni (pokud se lisi od mista trval6ho pobytu nebo mlsta podnikani a pokud nema
zlizenu datovou schranku), na kterou iadatel o podporu kinematografie poiaduje doruEovat

ulice a iislo
popisn6/orientaeni

obec, PSe, stat

I identiflkator datov6 schrenky, ma-liji Zadatel o
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dalSi fdaje o projektu

upaednostriovana forma podpory kinematografie - neni-li v pfisluSne viz\rd k podeyeni Zadosti o podporu
kinematografie vlislovne uvedeno, Ze Zadatel0m o podporu kinematografie bude poskytnuta jen ledna ze dvou
forem podpory kinematografie, mA Zadatel o podporu kinematografie moznost zde oznadit, zda ndkterou z nich

upiednostriuje (zaSkrtnutim polidka ,,U PREDNOSTN UJ t') nebo zda nCkterou z nich vli'stovnC nepoZaduje
(zaSkrtnutim polidka,,NE")

UPREDNOSTNUJI NE

UPREDNOSTNUJI X NE

harmonogram projektu

pfiprava (od-do) 112017-812017

dotace

dotace s podilem na zisku

realizace (od-do)

dokondeni (do ve form6tu dd/mm/rrrr)

9t2017-2t2018

01/03/18

Plojekt je / bude realizov6n se zahranidni Udasti (oznadte kfizkem) ANO X NE

v piipade, Ze ANO, uved'te konkretni
staty

Slovenska republika

Podpisem t6to Zadosti Zadatel o podporu kinematografie souhlasi se zaFazenim Lldaj0 o sob6 a t6to Zedosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Statni fond kinematografie
podle 5 30 z6kona o audiovizi a s uveiejnenim teto zadosti o podporu kinematografie a dalsich rldaj& o projektu
v rozsahu podle S 38 zekona o audiovizi. Podpisem t6to Zddosti Zadatel o podporu kinematografle stvrzuje
spr6vnost a pravdivost Udaj[l uvedenych v t6to Zedosti o podporu kinematografle a ve vsech jejich pfilohech a je si
vedom nAsledk0 pfipadne nepravdivosti uveden)ich ddajt.

Podpisem t6to Z6dosti Zadatel o podporu kinematografie ve smyslu S 34 odst. 4 zekona destnE prohlasuje, 2e:
a) neprobiha insolvendni fizeni, ve kterem se ie$i Upadek nebo hrozici ipadek piijemce podpory

kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnuti insolvenaniho navrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k UhradC nAkladtJ insolvendniho fizeni, nebo o zruseni konkurzu proto,
Ze pro uspokojeni vdfitelr:r byljeho majetek zcela nepostaaujici, nebo nebyla v0di nemu zavedena nucena
spr6va podle jin6ho pravniho pfedpisu,

b) neni v likvidaci,
c) nema splatne nedoplatky na pojisin6m a na pen6le na veiejne zdravotni pojist6ni, a to jak v Cesk6

republice, tak ve statd sidla, mista podnik6ni nebo trvaleho pobytu,
d) neme evidovan nedoplatek u orgAn0 Finaneni spr6vy Cesk6 republiky a org6nir Celni spr6vy eesk6

republiky ani u obdobnych orgen[j stdtu, ve kterem me sidlo, misto podnikani nebo trvaty pobyt s vyjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno posedkanijeho Uhrady nebo rozlozenijeho Uhrady na spt6tky,

e) neme splatne nedoplatky na pojistnem a na penele na socialni zabezpedeni a pfispdvku na statni politiku
zamestnanosti, a to jak v eeske republice, tak ve stet6 sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu.
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Zadatel o podporu kinematografie soudasne prohlasuje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. '1 zakona o
audiovizi je osoba, kte16:

a) je bez0honn6; za bezuhonn6ho se nepova:uje ten, kdo byl pravomocne odsouzen pro majeikovou nebo
hospod6lskou trestnou dinnost, vdetnd pfipadi, kdy lde o pfipravu, pokus nebo iiaastenstvi na takov6
trestne einnosti, pokud se na neho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o prAvnickou osobu, musi tento
pfedpoklad spliovat jak tato p16vnicka osoba, tak jeji statut6rni orgen nebo kaZdy dlen statutArniho
org6nu, a.je-li statutarnim organem piijemce podpory kinematografie ei alenem statuternlho 0196nu
pfijemce podpory kinematografie prAvnicke osoba, musi tento pfedpoklad spliovat jak tato prevnicka

osoba, lak jeji statut6rni organ nebo kaZd:i dlen staiutarniho orgdnu t6to prevnicke osoby; je-li pfijemcem

podpory kinematografie zahranidni pravnick,r osoba prostiednictvIm sve organizadni sloZky, musi
paedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenych osob rovndi vedouci teto organizadni sloZky;

tento pfedpoklad musi piijemce podpory kinematograf,e spliovat jak ve vztahu k uzemi eesk6 republiky,

tak k zemi sv6ho sidla, mlsta podnikani nebo trvaleho pobytu,

b) nem6 nesplnene splatn6 zavazky v0ai Fondu.

Osoba, kte16 tuto Zadost o podporu kinematografie podepisuje, prohlaiuje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou,

nebo je jako statutArni organ nebo dlen statuterniho organu oprevnena jednat jmenem Zadatele-prevnicke osoby

nebo je opravnCna jednat za Zadatele o podporu kinematografle jako jeho zmocnenec.

Udaje o podepisujici osobe a podpis:

jmeno a pii.jmenf
podepisujici osoby

TombS Hoffman

vztah podepisujici osoby
k Zadateli o podporu

kinematografie

statut6rni feditel

datum a misto
podpisu

17 .3.2017 , Ptaha

pod pis

podPoru

It{Fu]IY Ltcr l.L
00 ?rthLll$n0okl2!34r!.

l00rtileor4Di

(tabulku zkopirovat vlcekrat v pfipad6, Ze je vice osob jednajicich jmenem Zadatele o

nebo za Zadatele o podporu kinematografie)

c,,'l,ri|,
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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 BIKEŘI 

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí 

číslo výzvy 2017-2-1-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

David, Saša a Jáchym by nejraději seděli  doma u počítačů, protože být součástí  
sociálních sítí je celý jejich svět. Ale jednoho dne zjistí, že ten opravdový svět, plný 
překvapení a opravdových přátel, najdou za zdmi svého domova. Teenagovská 
komedie s prvky roadmovie s mottem „Vstaň od počítače a poznej skutečný svět“ 

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).   

 
 
        19,870.183,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč           2,500.000,-Kč 

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

        14,320.183,-Kč / 72% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Vinná galerie, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26955521 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Lužánecká 16 

obec, PSČ, stát  602 00 Brno, ČR 

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

9vjamv9 

číslo bankovního účtu 261962910/0300 
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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) 12/2016 – 5/2017 

realizace (od-do) 5/2017 -  10/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  05/10/2017 

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 

Tomáš Vican 
 
 

jednatel   

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










