
Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie ‐ Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)   

název projektu  Sedmero krkavců 

název dotačního okruhu  1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy  2013‐1‐2‐2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Projekt SEDMERO KRKAVCŮ vychází z klasické pohádky Boženy Němcové a je prvním 
pohádkovým, celovečerním filmem režisérky a scenáristky Alice Nellis. Sedmero krkavců 
navazuje svým klasickým pojetím na tradiční české pohádky, které jsou díky své 
přirozenosti nadčasové. Hlavním cílem všech zúčastněných je vytvořit film pro malé i 
velké, který nezklame příznivce českých pohádek a přesvědčí jak hereckými výkony, tak 
výpravou a samotným dějem. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  52 480 000Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  700 000Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti  60% 

 
žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele   Honys Motion, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   241 71 328 

adresa sídla 
 
 
ulice a číslo popisné/orientační   Nad Zámečkem 59 ;  

obec, PSČ, stát   Praha 5, 150 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má‐li ji žadatel zřízenu   xhr6kh7 

číslo bankovního účtu  2854857349/0800 

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

ulice a číslo popisné/orientační   Nad Zámečkem 37, Doručovací adresa na jméno: Ester Honysová 

obec, PSČ, stát   Praha 5, 150 00, Česká republika 

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

dotace s podílem na zisku  UPŘEDNOSTŇUJI    NE   

harmonogram projektu 

příprava (od‐do)  Květen – červen 2013, leden 2014, duben‐květen 2014 

realizace (od‐do)  22.července 2013 – 2.srpna 2013, Únor 2014, Červen‐červenec 2014 

dokončení (do)  15.ledna 2015 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  Slovenská republika 

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



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie ‐ Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a)  je  bezúhonný,  a,  je‐li  právnickou  osobou,  že  je  bezúhonná  též  každá  osoba,  která  je  statutárním  orgánem nebo 
členem  statutárního orgánu  žadatele  a  je‐li  statutárním orgánem  žadatele  právnická  osoba,  že  je  bezúhonná  každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl  pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou  trestnou  činnost,  pokud  se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b)  neprobíhá  insolvenční  řízení,  ve  kterém  se  řeší  úpadek  nebo  hrozící  úpadek  žadatele,  v  posledních  třech  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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není‐li jím Česká republika, 
e)  nemá  v  evidenci  daní  u  orgánů  Finanční  správy  České  republiky  ani  orgánů  Celní  správy  České  republiky  ani  v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem‐fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo  člen  statutárního  orgánu  oprávněna  jednat  jménem  žadatele‐právnické  osoby  nebo  je  oprávněna  jednat  za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
 
Ester Honysová 
 

 Podepisující osoba je jednatel 
Honys Motion, s.r.o. 

9.9. 2013   

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



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu KŘIŽÁČEK 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla – kompletní vývoj 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

celovečerní hraný film 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 500 000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 450 000,- Kč 

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

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  02091127 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Pod Vinicemi 710/13,  

obec, PSČ, stát Praha Suchdol,  165 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 261091246/0300   ČSOB 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) červen 2012- zima/jaro 2015 

realizace (od-do) jaro 2015 

dokončení (do) 2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  Slovensko, Německo, Polsko/Chorvatsko 

 
 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech  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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 

Alice Zárubová Tabery 
Sirius Films s.r.o. 

 
 

 

jednatel společnosti 
 

18.9.2013 

 

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

 















Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu VOICEBAND 2013 

název dotačního okruhu 
Kompletní vývoj hraného, animovaného nebo dokumentárního českého 
kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Velký filmový dokument má v polemickém dialogu otce se synem připomenout osobnost, 
ale také souboj prožitých epoch Emila Františka Buriana. Záměr využívá inscenace hry 
„Vojna“ v divadelním studiu DAMU až do formy hudebně tanečního dokumentu.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 536 872,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 65,2 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  K2 s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  49621793 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Veverkova 8/1410 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu kyfhfdm 

číslo bankovního účtu 1247092001/5500 

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

ulice a číslo popisné/orientační  dttm 

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI    



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

dotace s podílem na zisku   NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Listopad - prosinec 2013 

realizace (od-do) Leden 2014 – březen 2014 

dokončení (do) Červen 2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Pavel Štingl 
 
 

 
Jednatel K2 s.r.o 

 
30. září 2013 

 

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

 

 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Léčba Schopenhauerem 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-1-1 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Filmová adaptace celosvětově úspěšného psychologického románu Léčba 
Schopenhauerem Irvina D. Yaloma z prostředí skupinové terapie je výjimečná nejen svým 
zaměřením, ale také hloubkou a propracovaností psychologií postav.    

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 738.000,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 250.000,-Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 59,6% 
 
žadatel – právnická osoba 
název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby   
adresa sídla 
ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

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

obec, PSČ, stát   
 
žadatel – fyzická osoba 
jméno a příjmení žadatele Jiří Kout 

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  
NE x 

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození 27. 3. 1981 

číslo bankovního účtu 2100234284/2010 
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 
ulice a číslo popisné/orientační  Dukelských hrdinů 15 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 
ulice a číslo popisné/orientační   

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



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 
příprava (od-do) leden 2013 – březen 1014 

realizace (od-do) červen 2014 – srpen 2014 

dokončení (do) prosinec 2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy USA, Izrael, Německo, Slovensko 
 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby vztah podepisující osoby k žadateli  datum a místo 

podpisu podpis 

 
 
Jiří Kout 
 

 
 
žadatel 

 
 
V Praze 5. 3. 2013 

 

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

























































Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond 
kinematografie)  

název projektu B ÁB A Z  L E DU 

název dotačního okruhu 
Kompletní vývoj celovečerního hraného, animovaného nebo 
dokumentárního českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013–1–2-2 
charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)  Nový autorský projekt scénáristy a režiséra Bohdana Slámy  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1,550.000,- Kč  

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000,- Kč 
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 70% 

 
žadatel – právnická osoba 
název nebo obchodní firma 
žadatele  Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  64577201 
adresa sídla 
ulice a číslo 
popisné/orientační  Ostrovní 30 

obec, PSČ, stát  110 00  Praha 1 
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 7946ntc 

číslo bankovního účtu 7008900673 / 0300 
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 
ulice a číslo 
popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   
 
žadatel – fyzická osoba 
jméno a příjmení žadatele  

ANO  žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) NE  
v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 
ulice a číslo 
popisné/orientační   

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

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje 
doručovat ulice a číslo 
popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  
 
 
 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb 

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

dotace UPŘEDNOSTŇ
UJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇ
UJI  NE  

harmonogram projektu 
příprava (od-do) 01/ 2013 – 08 / 2014 
realizace (od-
do) 09 – 12 / 2014 

dokončení (do) 04 / 2015 

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

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 
údajů o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 
uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je 
bezúhonná každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za 
bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou 
trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 
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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky 
ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo 
podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako 
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je 
oprávněna jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu podpis 

Petr Oukropec 
 
 

jednatel 1.10. 2013 

 
 



Žádost	  o	  podporu	  kinematografie	  
podaná	  podle	  zákona	  č.	  496/2012	  Sb.,	  o	  audiovizuálních	  dílech	  a	  podpoře	  kinematografie	  a	  bude	  uveřejněna	  na	  webových	  

stránkách	  Státního	  fondu	  kinematografie	  podle	  tohoto	  zákona	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Pat	  a	  Mat	  

název	  dotačního	  okruhu	   1.	  vývoj	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo	  výzvy	   2013-‐1-‐2-‐2	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	   Vývoj	  celovečerního	  loutkového	  animovaného	  filmu	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   3	  300	  000	  	  Kč	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   700	  000	  	  Kč	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   15	  %	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  NEGATIV	  s.r.o	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  64577201	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  Ostrovní	  126/30	  

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

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   Negativ	  s.r.o.	  	  

číslo	  bankovního	  účtu	   700890673	  /	  0300	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  
	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  
ANO	   	  
NE	   	  

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO	   	  

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození	   	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

místo	  trvalého	  pobytu,	  nebo	  adresa	  místa	  podnikání,	  je-‐li	  žadatel	  podnikatelem	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   	  

adresa	  pro	  doručování	  (pokud	  se	  liší	  od	  místa	  trvalého	  pobytu),	  na	  kterou	  žadatel	  požaduje	  doručovat	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

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



Žádost	  o	  podporu	  kinematografie	  
podaná	  podle	  zákona	  č.	  496/2012	  Sb.,	  o	  audiovizuálních	  dílech	  a	  podpoře	  kinematografie	  a	  bude	  uveřejněna	  na	  webových	  

stránkách	  Státního	  fondu	  kinematografie	  podle	  tohoto	  zákona	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

harmonogram	  projektu	  

příprava	  (od-‐do)	   1.1.2013	  –	  31.12.2013	  

realizace	  (od-‐do)	   1.1.2014	  –	  31.12.2015	  

dokončení	  (do)	   31.12.2015	  

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

v	  případě,	  že	  ANO,	  uveďte	  konkrétní	  státy	   	  Nizozemí	  
 
 
Podpisem	  této	  žádosti	  žadatel	  souhlasí	  se	  zařazením	  údajů	  o	  žadateli	  a	   této	  žádosti	  do	  evidence	  v	  oblasti	  audiovize,	  
kterou	   vede	   Státní	   fond	   kinematografie	   podle	   §30	   zákona	   a	   s	   uveřejněním	   této	   žádosti	   a	   dalších	   údajů	   o	   projektu	  
v	  rozsahu	  podle	   §38	   zákona.	   Podpisem	   této	   žádosti	   žadatel	   stvrzuje	   správnost	   a	   pravdivost	   údajů	  uvedených	   v	  této	  
žádosti	  a	  ve	  všech	  jejích	  přílohách	  a	  je	  si	  vědom	  následků	  případné	  nepravdivosti	  uvedených	  údajů.	  
	  
Podpisem	  této	  žádosti	  žadatel	  prohlašuje,	  že:	  
a)	   je	   bezúhonný,	   a,	   je-‐li	   právnickou	   osobou,	   že	   je	   bezúhonná	   též	   každá	   osoba,	   která	   je	   statutárním	   orgánem	  nebo	  
členem	   statutárního	  orgánu	   žadatele	   a	   je-‐li	   statutárním	  orgánem	   žadatele	   právnická	   osoba,	   že	   je	   bezúhonná	   každá	  
osoba,	  která	  je	  jejím	  statutárním	  orgánem	  nebo	  členem	  jejího	  statutárního	  orgánu;	  za	  bezúhonného	  se	  považuje	  ten,	  
kdo	  nebyl	   pravomocně	  odsouzen	  pro	  majetkovou	  nebo	  hospodářskou	   trestnou	   činnost,	   pokud	   se	  na	  něho	  nehledí,	  
jako	  by	  nebyl	  odsouzen;	  
b)	   neprobíhá	   insolvenční	   řízení,	   ve	   kterém	   se	   řeší	   úpadek	   nebo	   hrozící	   úpadek	   žadatele,	   v	   posledních	   třech	   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,	  
c)	  není	  v	  likvidaci,	  
d)	  nemá	  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,	  není-‐li	  jím	  Česká	  republika,	  
e)	   nemá	   v	   evidenci	   daní	   u	   orgánů	   Finanční	   správy	   České	   republiky	   ani	   orgánů	   Celní	   správy	   České	   republiky	   ani	   v	  
evidenci	  daní	  nebo	  obdobných	  peněžitých	  plnění	  u	  příslušných	  orgánů	  státu,	  ve	  kterém	  má	  sídlo,	  místo	  podnikání	  či	  
bydliště,	  evidovány	  nedoplatky,	  
f)	  nemá	  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.	  
	  
Osoba,	  která	  tuto	  žádost	  podepisuje,	  prohlašuje,	  že	  buď	  je	  žadatelem-‐fyzickou	  osobou,	  nebo	  je	  jako	  statutární	  orgán	  
nebo	   člen	   statutárního	   orgánu	   oprávněna	   jednat	   jménem	   žadatele-‐právnické	   osoby	   nebo	   je	   oprávněna	   jednat	   za	  
žadatele	  jako	  jeho	  zmocněnec.	  	  
	  
	  
Údaje	  o	  podepisující	  osobě	  a	  podpis:	  
	  

jméno	  a	  příjmení	  
podepisující	  osoby	   vztah	  podepisující	  osoby	  k	  žadateli	  	   datum	  a	  místo	  

podpisu	   podpis	  

Pavel	  Strnad	   jednatel	   1.10.2013	  
	  

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







Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond 
kinematografie)  

název projektu Dobrá hodina 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dobrá hodina je volnou adaptací románu Babička, ze kterého si vybírá postavu 
Viktorky a její příběh. Scénář k filmu píše scenáristka Kristina Dufková ve 
spolupráci režisérky Zuzany Špidlové (oceněné za film Bába mj. na festivalu 
v Cannes). 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 970 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 450 000 Kč 
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 27,84 % 

 
žadatel – právnická osoba 
název nebo obchodní firma 
žadatele nutprodukce, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 28959191 
adresa sídla 
uulice a číslo 
popisné/orientační Umělecká 618/7 

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká republika 
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu  

číslo bankovního účtu 2700412697/2010 
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat 
ulice a číslo 
popisné/orientační Bubenská 1 

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká republika 
 
žadatel – fyzická osoba 
jméno a příjmení žadatele  

ANO  žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) NE  
v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 
ulice a číslo 
popisné/orientační   

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

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje 
doručovat ulice a číslo 
popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  
 
 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb 

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

dotace UPŘEDNOSTŇ
UJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇ
UJI  NE X 

harmonogram projektu 
příprava (od-do) leden 2013 – září 2013 
realizace (od-
do) září 2013 – srpen 2015 

dokončení (do) srpen 2015 

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

 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti 
audiovize, kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších 
údajů o projektu v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost 
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti 
uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je 
bezúhonná každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za 
bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou 
trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 
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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky 
ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo 
podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako 
statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je 
oprávněna jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu podpis 

 
Peter Badač 
 

 
jednatel 

 
2.10.2013 

 

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



Zddost o podporu kinematografie
podand podle zdkona t.496/2012Sb,, o audiovizudlnich dilech a podpofe kinematografie a bude uveiejnEna na webowch

stri inkdch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

evidenEni Eisfo proj ektu (vyplkuje stdtni Fond kinematogrdfie)

ndzev projektu ostravak ostravski ve lllmu !!!

nizev dotainiho okruhu L. \ ivoj iesk6ho kinematografick6ho dila

dislo vlizvy 20L3-r-2-2

charakteristika projektu
(struini popis projektu)

Klasick6 filmov6 komedie o v6znych tdmatech, dle n6mdtu intemetovdho a kniZnlho
bestselleru ,,Denik Ostravaka" od st6le anonymnfho, ale skutednd praYdho Ostravaka
Ostravskeho! (V5ud}?fftomll6 imitace ,,Ruda z Ostra\T" to opravdu neni!!!)

Fenomdn intemetu, kde se podet kliknuti podita na miliony (nejdtenEjsl desky intemetoY,
blogger vSech dob), lniZni trh6k, jehoz ndkolik dilt se prodaly na statisice wjtiski a
nahr6vky CD, jeZ se vysilajl v deslaich r6diich. Styl jaryka, co je zkoumrin odborniky
Ustavu pro jaryk deslc!. Styl Zivota, kterf by mEli zkoumat nejen ti, co v ostravskdm
regionu svrlj nelehLi Zivot opravdu ziji.
Jak jinak se podivat na akturilni probldmy homickdho OstraYska nez s humorem? Jak najit
pohled do Kivdho zrcadla soudasnd doby tak, aby se sm6li i ti, o nichZ cel6 story Ylastnd je?
Zdinlivd bELnd kaZdodenni Zivotnl situace ze soudasndho Ostravska, ptlbeh lidi, kteii
v regionu cely Zivot ziji, nejdfive sa.motnli Ostravak a jeho prosttednicwim i scenArista a
reZisdr vyprAvi svdzim hlmovjm jazykem a s nads6zkou.

Celf filmolry projekt vmikri ve spolupr6ci se vydayatelem OstravakoYo knih i s nim
samotnim, i kdyZ komunikuje pouze anonymnd. Podill se na ndm iada ua6vany'ch
filmowjch a liter6rnlch tvucri. Film je vnimanf jako symbolickd zaw5eni vice jak
desetiletdho kultumiho fenomdnu, kter'y' proplouvri nejenom Ostravskem samotn:im, ale
celou republikou.

celkov'i rozpoiet ndklad0 na realizaci projektu Komplet - 15 250 000,- Ka

v1i5e poiadovan6 podpory kinematografie v Ka Vfvoj - s00 000,- Ki

v,/5e finandniho zaji itEni projektu v % k datu pod6ni i6dosti Komplet 30%

iadatel - Drivnickii osoba

niizev nebo obchodni f irma iadatele three brothers, spol. s r.o.

leO - identifikadni dislo osoby 430 032 06

odresa sidlo

ulice a iislo popisn6/0rientadniHlubodepsk6 35/4

obec, PSe, st6t Praha 5, 15200, CR

identif ik6tor datovd sch16nky, miiJij i  iadatel ziizenu

dislo bankovniho Li dtu roo23265t9l27OO

adresa pro doruiovdni (pokud se liii od qdresy sidld), nd kerou Zadotel poiuduie doruEovdt

ulice a iislo popisn6/0rientadni

ODEC, P>L, SIAI

dalSi ddaje o projektu

upiednostiovand forma podpory - neni-li v piisluin6 rn/zvd k poddv6ni ii idosti vislovnd uvedeno, ie iadatel0m bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 :adatel moinost zde oznaeit, zda n6kterou z nich upiednostiuje
(zaSkrtnutim poliaka,,UPnEDNosTNUJl") nebo zda n6kterou z nich Wslovnd nepoiaduje (zaikrtnutfm poliika,,NE")

dotace UPNEDNOSTNUJIx NE

dotace s podilem na zisku UPREDNOSTNUJI NE

harmonogram projektu

stdtnifond kinematografie - Veletrini pal5c, Dukelsk,y'ch hrdinU 47, 170 00 Praha 7, lD datov6 schr6nky: ngSunnb



pfiptava (od-do)
iervenec 2013- biezen 201"4

duben - srpen 2014

.afl - |is,"p"d ,Oa4

rcalizace (od-do)

dokondeni /do)

projekt  ie  /  bude real izov i in  se zahrani in i  iEast i  (oznof te k i i ikem) IANO I  lNElx

v piipad6, ie ANo, uvedte konkr6tnistdty I

zSdost o podporu kinematografie
poda n6 podle zd ko na t, 496/2072 sb., o audiovizuii In ich dilech a podpore kinematografie a bude uverejn6na na webowch

striinkech St6tniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

podpisem t6to i6dosti iadatel souhlasi se zaiazenim ddaj0 o iadateli a t6to i6dosti do evidence v oblasti audiovize,

kterou vede Stiitnf fond kinematografle podle S30 zdkona a s uveiejn€nim t6to :iidosti a dalSfch ddaj0 o projektu

vrozsahu podle S38 zdkona. podpisem t6to iidosti iadatel stvrzuje sprdvnost a pravdivost idaj0 uvedenvch vteto

iiidosti a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si v6dom ndsledk0 piipadnd nepravdivosti uvedenich udaj0.

Podpisem tdto i6dosti iadatel prohla5uje, ie:
a) je bez(honn,/, a, je-li pr6vnickou osobou, ie je bezUhonnd t6i kaidS osoba, kter6 je statutdrnim orgdnem nebo

iienem statut6rniho o196nu iadatele a ;eli statutdrnim org6nem iadatele pr6vnick6 osoba, ie je bezdhonnd kaidd

osoba, kte16 je jejim statutdrnim orgdnem nebo ilenem je.iiho statutiirniho org6nu; za bezUhonn6ho se povaiuje ten,

kdo nebyl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo hospoddiskou trestnou iinnost, pokud se na n€ho nehledi,

jako by nebyl odsouzen;
b) neprobihi insolvenini iizeni, ve kter6m se ieii rlpadek nebo hrozici dpadek iadatele, v poslednich tfech letech

nebylo rozhodnuto o jeho {padku, o zamitnuti insolveniniho n6vrhu proto, !e jeho majetek nepostaiuje k Uhrad6

n6klad0 insolveniniho iizeni, nebo o zruleni konkurzu proto, :e pro uspokojeni v6ritel0 byl jeho majetek zcela

nepostadujici, nebo nebyla v0ii nEmu zavedena nucend sp16va podle jin6ho priivniho piedpisu,

c) neni v likvidaci,
d) nem6 nedoplatky na pojistn6m a na penSle na veiejn6 zdravotni poiistdni, a to jak v desk6 republice, tak ve st6t6

sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu, neni-li j im eesk6 republika,
e) nemi v evidenci danf u orgdn0 Finanini spr6vy eesk6 republiky ani org;ni celni spriivy eesk6 republiky ani v

evidenci dani nebo obdobnfch pendlitich pln6ni u piisluSnrich orgdnt st6tu, ve kter6m m6 sidlo, misto podnikiini di

bydlistd, evidov6ny nedoplatky,
f) nem6 nedoplatky na pojistn6m a na pendle na sociSlni zabezpedeni a piisp6vku na stiitni politiku zamdstnanosti, a to

jak v deskd republice, tak ve stdtd sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu.

osoba, kterd tuto i6dost podepisuje, prohla5uje, ie bud je :adatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutdrni orgdn

nebo ilen statuterniho orgdnu opr6vnEna jednat jm6nem iadatele-pr6vnickd osoby nebo je oprdvn6na jednat za

:adatele jako jeho zmocnEnec.

Udaje o podepisuiici osob6 a podpis:

vztah podepisujici osoby k iadateli
jm6no a pii jmeni

2:
/l

oprdvn6na jednat za iadatele jako
jeho zmocndnec

6on*u ,t opir*ot vicekr1t v piipadE, ze je vice osob iednoiicich imenem zodotele nebo za zodatele)

St6tni fond kinematografie - Veletrini palSg Dukelskvch hrdini 47, L7O 00 P.aha 7,lD datov6 sch16nky: ng8unnb



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu ZAPOMENUTÝ EPOS 

název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní historický hraný velkofilm 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 120 500 000 CZK 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000 CZK 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 100% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele J&J Jakubisko Film Europe, SE 

IČO – identifikační číslo osoby  241 73 711 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Nad Údolím 113/72 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 147 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 2106909828/2700 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Palác Lucerna, Vodičkova 36 

obec, PSČ, stát  116 00, Praha 1, Česká republika 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Leden 2010 – Prosinec 2010 

realizace (od-do) Leden 2011 – Prosinec 2013 

dokončení (do) Leden 2014 – Srpen 2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy USA, Norsko, Francie, Ukrajina, Slovensko, Rusko – v jednání 

 
 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Deana Jakubisková 
 
 

 
Člen představenstva 

 
v Praze 

2.10.2013 

 

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

 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Zlatovláska 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Zlatovláska je nová česká filmová pohádka, která v režii Václava Vorlíčka naváže na 
tradici jeho úspěšných a vtipných pohádek, těch, které patří do zlatého fondu české 
kinematografie. Pohádka na klasický námět vzniká k režisérovým 85. narozeninám a 
autorkou scénáře je úspěšná scénáristka Lucie Konášová, autorka scénáře k pohádce Anděl 
páně.  
Produkční společnost Three Brothers má více než dvacetiletou zkušenost s produkcí 
pohádek a dalších historických filmů.  
Cílem projektu je vrátit do kin klasickou českou pohádkovou filmovou tvorbu nejen pro 
děti. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 61.766.455,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti  30 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  three brothers , spol. s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  430 032 06 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Hlubočepská 35/4 

obec, PSČ, stát  Praha 5, 15200, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 1002326519/2700 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 
 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 
duben 2013- duben 2014 

 

realizace (od-do) květen 2014 – září 2014  

dokončení (do) říjen 2014 – červen 2015  

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Německo (v jednání), Slovensko (v jednání) 

 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby k žadateli  
datum a místo 

podpisu 
podpis 

Boris Krištof 
 
 
 

jednatel 30.9.2013 
Praha 

 

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

 

 







Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond 
kinematografie)
název projektu Hory, má panenko

název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2013-1-2-2

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Výpravný cestopis o duši, mysli  a těle Radka Jaroše. Horolezec z Nového 
města na Moravě má jako první Čech v historii namířeno na zdolání všech 14 
osmitisícových  vrcholů  světa.  Zbývá  mu  vylézt  na  poslední kopec  jeho 
životního předsevzetí. Ta hora se jmenuje K2 a on na ní hodlá stanout v létě 
roku 2014.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 407.760,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200.000,- Kč
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 20,00%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma 
žadatele Verbascum, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 26145057 
adresa sídla
ulice a číslo 
popisné/orientační Černá 1692/6 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00 
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu wfzj4j

číslo bankovního účtu 43-0414090237/0100
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo 
popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo 
popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje  
doručovatulice a číslo 
popisné/orientační  

obec, PSČ, stát

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb



Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na 

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

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

dotace UPŘEDNOSTŇ
UJI x NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇ
UJI NE x

harmonogram projektu
příprava (od-do) květen 2013 – květen 2014
realizace (od-
do) květen 2014 – srpen 2014

dokončení (do) jaro 2015

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

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

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem 
nebo členem statutárního  orgánu žadatele  a  je-li  statutárním orgánem žadatele  právnická  osoba,  že  je 
bezúhonná každá osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za 
bezúhonného  se  považuje  ten,  kdo  nebyl  pravomocně  odsouzen  pro  majetkovou  nebo  hospodářskou 
trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 
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,
c) není v likvidaci,
d) nemá 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, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky 
ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo 
podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,
f)  nemá  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.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu podpis

Richard Němec jednatel 3.10. 2013

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: 
ng8unnb







Žádost	  o	  podporu	  kinematografie	  
podaná	  podle	  zákona	  č.	  496/2012	  Sb.,	  o	  audiovizuálních	  dílech	  a	  podpoře	  kinematografie	  a	  bude	  uveřejněna	  na	  webových	  

stránkách	  Státního	  fondu	  kinematografie	  podle	  tohoto	  zákona	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Ad	  acta	  

název	  dotačního	  okruhu	   vývoj	  celovečerního	  hraného	  českého	  kinematografického	  díla	  

číslo	  výzvy	   2013-‐1-‐2-‐2	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	   metafyzický	  thriller	  na	  motivy	  stejnojmenného	  románu	  Patrika	  Ouředníka	  	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   18.000.000,-‐	  Kč	  (odhad	  výroby	  filmu)	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   500	  000	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   17,6%	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  moloko	  film	  s.r.o.	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  49619918	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  U	  Vorlíků	  367/3	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  Praha	  6,	  160	  00,	  česká	  republika	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   vkq53e	  

číslo	  bankovního	  účtu	   2104423648/2700	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  
	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  
ANO	   	  
NE	   	  

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO	   	  

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození	   	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

místo	  trvalého	  pobytu,	  nebo	  adresa	  místa	  podnikání,	  je-‐li	  žadatel	  podnikatelem	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   	  

adresa	  pro	  doručování	  (pokud	  se	  liší	  od	  místa	  trvalého	  pobytu),	  na	  kterou	  žadatel	  požaduje	  doručovat	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

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











Z6dost o podporu kinematografie
podand podle zdkona t..496/20t2 Sb., o audiovizuii lnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejnEna na webov'ich

strdnkdch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

:videnini iisf o projektu (vyplhuje Stdtni Fond kinemotografie)
riizev projektu CENA
rdzev dotadniho okruhu Kompletnivfvoj

lislo vrizvy

:harakteristika projektu
I stru inri po pis p ro i e ktu )

/rivoj literiirniho sc6ndie, casting, obhlidky, scenSristickri workshop, technologick6 testy,
raji5t6ni financovdni realizace sc6niiie

:elkov'i rozpodet n6klad0 na realizaci projektu 760 000,-
4i5e poiadovan6 podpory kinematografie v Kd 350 000,-
niSe finandnlho zaji5tdni projektu v % k datu pod6ni i6dosti 46%

iadatel - prdvnickd osoba
t6zev nebo obchodni f irma iadatele Black Balance s. r .o.
CO -  ident i f ikadnidfs lo osobv 24t42 tLs
adresa sidla
,l l ice a dislo popisn6/orientadni Lohnisk6ho 901/7
rbec, PSd, stiit 152 00, Hlubodepy, Praha 5
dentifikdtor datov6 schr5nky, m6-lij i Zadatel ziizenu

5[slo bankovniho ridtu 2844924309/0800
zdresd pro dorudovdnl (pokud se liii od odresv sidld, no kterou iddatel poiaduie doruEovat
. r l ice a dislo popisn6/or ientadni

rbec, PSe, stdt

iadatel - fvzick6 osoba
m6no a pi i jmeni Zadatele

iadatel je podnikatelem (oznaite kiiikem) ANO

NE

r piipad6 ANO uved'te ICO

I piipad6 NE uved'te datum narozenl

lislo bankovniho ildtu

nlsto truorcho pohytu, nebo adresa misto podnikdni, je-li iadatel podnikdtelem
i l ice a d is lo popisn6/or ientadni

rbec, PSC, stdt
dentifikiitor datov6 schrdnky, m5-lij i iadatel zYfuenu

tdresa pro doruiovdni (pokud se liil od mlsta trualiho pobvtu), na kterou iddatel po1dduje doruiovat
r l ice a dislo popisn6/or ientadni
rbec, PSC, st6t

lalSi idaie o oroiektu
rpiednosthovand forma podpory - neni-li v piisluSn6 v1izv6 k poddviini Z6dostivfslovn6 uvedeno, Ze iadatel0m bude
roskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 Zadatel moinost zde oznadit, zda n6kterou z nich upiednostriuje
izaSkrtnut im pol idka,,UPnEDNOSTNUJl")nebo zda ndkterou z nich vl is lovn6 nepoiaduje (zaSkrtnut im pol idka,,NE")
lotace UPREDNoSTNUJIX NE

lotace s podi lem na zisku UPREDNOSTNUJI NE

St6tnifond kinematografie - Veletrini pal6c, Dukelsk'ich hrdin0 47, t7O 00 Praha 7, lD datovd schrdnky: ng8unnb



larmonogram projektu
)ffprava (od-do) Leden 2013 -zir i i20t3
ealizace (od-do) Rijen 2013 - kv6ten 2015
lokondeni /do) Kvdten 2015
rrojekt je / bude realizovdn se zahraniini fiasti (oznaite kfiikem) A N O  I  l r l r l x
r pifpad6, ie ANO, uved'te konkr6tnistiity

Ziidost o podporu kinematografie
podanil podle zdkona i '  496/201'2 Sb., o audiovizuSlnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejndna na webovrich

str6nkiich Sti itniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

Podpisem t6to iddosti iadatel souhlasf se zaiazenim ildaj0 o iadateli a t6to iiidosti do evidence v oblasti audiovize,
kterou vede Stiltni fond kinematografie podle 930 zdkona a s uveiejndnim t6to Zddosti a dalSich t1dajg o projektu
vrozsahu podle 538 zdkona. Podpisem t6to iddosti iadatel stvrzuje sprdvnost a pravdivost tidaj0 uveden,ich vt6to
Zddosti a ve vSech jejfch piilohiich a je si vddom niisledk0 piipadn6 nepravdivostl uvedenrich ddaj0.

Podpisem t6to Z6dosti iadatel prohlaSuje, ie:
a) je bezfhonny, a, je-li priivnickou osobou, Ze je bezrlhonnii t6Z kaidd osoba, kterii je statutdrnim orgdnem nebo
dlenem statutdrriiho o196nu Zadatele a je-li statutiirnim orgdnem Zadatele p16vnickii osoba, Ze je bezdhonnii kaidd
osoba, kter6 jejejim statutdrnim orgdnem nebo dlenem jejiho statutiirniho orgdnu; za bezdhonn6ho se povaiuje ten,
kdo nebyl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo hospodiiiskou trestnou dinnost, pokud se na n6ho nehledi,
jako by nebyl odsouzen.
b) neprobihd insolvendni iizeni, ve kter6m se ieSi ilpadek nebo hrozici ripadek iadatele, v poslednich tiech letech
nebylo rozhodnuto o jeho tipadku, o zamitnuti insolvendniho ndvrhu proto, ie jeho majetek nepostaduje k rjhrad6
niiklad0 insolvendniho iizeni, nebo o zruSeni konkurzu proto, ie pro uspokojeni vdiitelri byl jeho majetek zcela
nepostaduj ic i ,  nebo nebyla v0din6mu zavedena nucend sprdva podle j in6ho pr i ivniho piedpisu.
c) neni v likvidaci,
d) nemii nedoplatky na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotnipojiStdnf a to jak v desk6 republice, tak ve stiltd
sidla, mista podnikiini nebo trval6ho pobytu, nenf,-li j im eeskii republika,
e) nemd v evidenci dani u orgdn0 Finandni sprdvy desk6 republ iky ani org6n0 Celni  spr6vy eesk6 republ iky ani v
evidenci dani nebo obdobnfch pendiitl ich pln6ni u piisluSnrich orgiint st6tu, ve kter6m md sidlo, misto podnikiini di
bydli5t6, evidoviiny nedoplatky,
f)  nem5 nedoplatky na poj istn6m a na pendle na socidlnlzabezpedenia pi ispdvku na st6tnIpol i t iku zamdstnanost i ,  a to
jak v eesk6 republ ice, tak ve st6t6 sidla,  mista podniki in inebo trval6ho pobytu.

osoba, kterii tuto Zddost podepisuje, prohlaSuje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutdrni orgdn
nebo ilen statutdrniho orgdnu oprdvn6na jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je oprdvn6na jednat za
iadatele jako jeho zmocndnec.

Uaale o podepisujici osobE a podpis:

(tabulku zkopirovat vlcekrdt v pfipadd, ie je vice osob jednajicich jmdnem iodotele nebo za iadatele)

jm6no a pi i jmeni podepisuj ic
osoby

vztah podepisujici osoby k iadateli datum a mlsto
podpisu

podpis

fomd5 Weinreb jed natel
Praha
21.9.2013

StStnifond kinematografie - VeletrZn( pal5c, Dukelsk'ich hrdin0 47, t7O 00 Praha 7, lD datov6 schrdnky: ngSunnb



















Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Malý kat 

název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní  film  kombinující loutkovou a počítačovou animaci o tom, jak je těžké 

vymanit se z dědičné tradice jednoho  řemesla.  

Konečně vtipná  moderní pohádka o klukovi, který se navzdory rodinné tradici nechce stát 

katem, o strachu z katů, o strach budícím zbohatlíku s baronským titulem, který jezdí 

rypadlem na uhlí a podrývá nejen autoritu pana Krále i o Smrťákovi, kterému může přijít 

vhod i pomoc  jednoho malého skoro Kata. A o princezně, která má ráda koho mít nemá a 

naopak. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2 067 241,07 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 56 % 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27075508 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Konviktská 1055/7 

obec, PSČ, stát  110 00 Praha 1 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu K7kq8ih 

číslo bankovního účtu 2900431251/2010 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Kolínská 729 

obec, PSČ, stát  288 02 Nymburk 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
  

  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 
 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 
od 9.1.2013 - do 9.1. 2015 opce 
od 1.1.2014 do 1.7. 2014 scénář 

 

realizace (od-do) od 30.6.2012 do 30.6. 2014 finanční zajištění 

dokončení (do) 
od 1.1. 2013 do 30.5. 2014 workshopy 

od 1.5.2013 do 30. 10.2015 mezinárodní trhy 
30.4.2015 dokončení vývoje 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Francie, Španělsko (v jednání) 

 
 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení podepisující osoby vztah podepisující osoby k žadateli  datum a místo podpisu podpis 

 
Martin Vandas 
 
 

 
jednatel 

 
13.9.2013 

 

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



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu Horkou jehlou 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Horkou jehlou je klasická česká celovečerní filmová pohádka, ve které vystupuje 
sympatická hostinská Markéta, popletený čert Bonifác, úplatní radní Tlachal a Křiváček, a 
falešný hrabě a neschopný vládce Von Pintlich.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 433 800 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 51% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  271 06 993 

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 zřízenu  

číslo bankovního účtu 187689521 / 0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační  V Jirchářích 8 

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

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte křížkem) 
ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 07/2013 – 12/2013 

realizace (od-do) 01/2014 – 09/2014 

dokončení (do) 10/2014 – 12/2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Oslovíme ke koprodukci partnery v Německu a na Slovensku 

 
 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Ondřej Beránek 
 
 
 

 
jednatel 

 
2.10.2013 

 

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

 







Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu U CAN 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný životopisný film o neznámé kapitole a osobnosti Karla Čapka 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1.304.415,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000,-Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 55% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby 25125001 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Jana Masaryka 6/252 

obec, PSČ, stát Praha 2 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 35-7230170277/0100 

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

ulice a číslo popisné/orientační Martin Kořínek, Nad Štolou 20 

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00 

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 9.2011 – 5.2014 

realizace (od-do) 5.-9.2014 

dokončení (do) 10-12.2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Slovenská republika v jednání 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 
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kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující 
osoby k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Martin Kořínek 
 

 
Producent, společník 

 
2.10.2013 
v Praze 

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

 

 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

název projektu ČAPEK 1917 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2013-1-2-2 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní hraný životopisný film o neznámé kapitole a osobnosti Karla Čapka 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 813.435,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150.000,-Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 80% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby 25125001 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Jana Masaryka 6/252 

obec, PSČ, stát Praha 2 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

číslo bankovního účtu 35-7230170277/0100 

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

ulice a číslo popisné/orientační Martin Kořínek, Nad Štolou 20 

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00 

 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 10.2013 – 7.2014 

realizace (od-do) 8.-9.2014 

dokončení (do) 10-12.2014 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize, 
kterou vede Státní fond kinematografie podle §30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle §38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této 
žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že: 
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo 
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá 
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten, 



Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových 

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb 

kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí, 
jako by nebyl odsouzen; 
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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, 
c) není v likvidaci, 
d) nemá 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, není-li jím Česká republika, 
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či 
bydliště, evidovány nedoplatky, 
f) nemá 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. 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán 
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna jednat za 
žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující 
osoby k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Martin Kořínek 
 

 
Producent, společník 

 
2.10.2013 
v Praze 

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

 

 























Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu Kris Kros

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2013-1-2-2

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní hraný film podle scénáře Štefana Titka v režii Petra Zahrádky. Vymahač 
pohledávek Českých drah Rudolf Mach se pokusí unést ženu, kterou miluje a zavřít jí ve 
sklepě svého domu v „oranžovém“ pokoji. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 490 724,00 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 20,00%

žadatel – právnická osoba

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

IČO – identifikační číslo osoby 612 48 037

adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Dělnická 47

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu rinrtag 

číslo bankovního účtu 1002668391/2700

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

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

žadatel – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem (označte křížkem)
ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb



Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových

stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

harmonogram projektu

příprava (od-do) září – říjen 2013

realizace (od-do) listopad 2013 – prosinec 2014

dokončení (do) 31.12.2014

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy Polsko

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

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící  úpadek žadatele, v posledních třech 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,
c) není v likvidaci,
d) nemá 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, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci  daní  u orgánů Finanční správy České republiky ani  orgánů Celní  správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či
bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá 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.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby k žadateli datum a místo
podpisu

podpis

Vratislav Šlajer majitel, jednatel 2.10.2013, Praha

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb



evidenGni Gislo proiektu (vyplfiuje Stdtni Fond
kinematoarafie)
ndzev profektu Zivot k sehfnl

nizev dotaenfho okruhu Vfvoj deskdho kinematografickdho dila

dfslo v.izvy 20t3-t-2-2

charakteristika prqiektu
Gtru6n'7 nonis proieku) Animovanf fihn" klasick6 loutka

celkovf rozpodet ndkladrl na realizaci projektu 25 250 000

v.iSe poZadovane podpory kinematografie v Kd 700 000
v.iSe finaniniho zajiStdni projektu v o/o k datu podiini
Zddosti 22%

Z6dost o podporu kinernatografie
podanA podle zdkona e.4wlzALZ Sb., o audiovizudlnich dilech a podpofe kinematografie a bude uveiejn6na na

webovfch $renkech Statniho fondu kinematografie podle tohoto zakona

dalSi o

Stdtni fond kinematografie - Veletrzni pal6c, Dukelskfch hrdinrl 47, L7O 00 Praha 7, lD datovd schranky:
ngSunnb

iadatel - pr6vnick{ osoba
nizev nebo obchodni firma
Zadatele Barletta s.r.o.

CO - identifikadni Eislo osoby 24L80742

adresi sidfa
ulice a iislo
oooisn6/orientadni ndm€stf Ptetebtvi 1518/3

obec, PSe, stdt Praha 10, 102 00, eesk6 republika
identifikdtor datov6 schrAn lqy, m 6-li ji Zadatel
zfizenu 7787ni2

Efslo bankovniho u6tu 107-55131 50277/0100
adresa prc daruiovdni (pol*td se IiH od adr*y s6dlal, na l&erou Ead*el po?aduje doruEovat
ulice a dislo
oooisn6/orientadni n4m6sti Stef6nikovo 1L35/9

obec, PSC, $et Liberec 1,460 01, eeskd republika

iadatel - fizicki osoba
jm6no a piijmenf Zadatele

Zadatel je podnikatelem (oznadte
kffZkem)

ANO
NE

v piipadEANO uvedte ldO

v pifpad6 NE uvedte datum narozeni

dislo bankovniho riltu
mfsto tmal6ho pobyrtu, nebo adrcsa mista podnlkflni j*li 1adatel podnlkatelem
ulice a dislo
oonisn6/orientaEni
obec, PSe, stAt
i dentifi kdtor datov6 schrAn ky, m a-li ji Zadatel
zY{zenu
adresa pro doruEovSn{ (pokud se [i{i od mista trual6ho pobvtu), na kteros Zadatel poladuie
ulice a dfslo
oooisn6/orientadni
obec, PSd, st6t



6ni ZAdostf vYslovn6 uvedeno' Ze

zadaterrim bude posrqstnutaien jednaze d"*l"jli nto:,"t.:ll:311t:lT:n:::,10:,:f*:ffi13 
nekterou

zaoatelum Duoe IJUsKvtlrura 
'crr 

r=u.q av -'FREpNosinulr1 nebo zda nEkterou z nich vyslovnd
z nich upiednostiuje (zaSkrtnutim poltdka "t

dotace s Podilem na zisku

gna'3 -912014

1012014 -312016

Francie, Polsko, Ndmecko@konkr6tni

podptsem t6to zidosti zadatel souhlasi se zaiazenim 6dajr1 o zadateli a t6to zadosti do evidence v oblasti

audiovize, Kerou vede st6tni tono Nnematoifre-poor" sdo 3fr<ona a s uveiejnEnim t6to zadosti a dalSfch

*dajfi o projekru u *1i"r,, joo6 gga 
4kon"i F;[ii"*1eto zadosti Zadaterstvrzuje spr6vnost a pravdivost

0dajrJ uvedenycn v teto zliosti a ve vsecnJeiirn brironarn a je ii veoom nasredkrr pFipadn6 nepravdivosti

uvedenfch 0dajU.

Podpisem teto ZadostiZadatel prohlaSuje, Ze:
a) je bez(rhonni, a, i"-fi piiu*iif.ou 9so391, ie je b-ezriho nyele|ka1deosoba' KerA je statutarnim organem

nebo dtenem statutarnfho org6nu zadatell-i i":ri-riit"tarnim organem zadatele privnickd osoba, 2e ie

bezfhonna kazda osoba, kter6 je jejrm statutdrnim org6ne* n"fo dlenem jejiho statutArniho org6nu; za

bez0honn€hosepovazujeten,raonenvr-p*y"*"g"godsouzenpromalett<ovounebohospod6iskou
tr"iinor dinnost, prit<uO se na n[ho nehledf, iako-by nebylodsouzen;
b) neprobfha insotveienJliienr, ve rqrerem L[iesi opao'er< neoo niozrci 0padek.iadatele, v poslednfch tiech

retech nebyro rozhodnuto o jeho rnaqr<u, o lumitnuti insorvendniho n6vrhu proto, ze jeho majetek

nepostaeuje r< nnraiE nlK"O,i in=orvenenino ffzenf, nebo-o zruSenf konkurzu proto, Ze pro uspokojeni

v6fiterfr byr jeho *"i"i"r ir"iu n"portacuiil;-";L;;;o-yra verei nEmu zavedena nuceni spr6va podle iin6ho

prdvniho PiedPisu,

:]H# jl$'S3'-ii* na pojistn€m.u P p,911r"-13y.:r:T:,il',1"3t::fil:::il;,fl'o jak v deskt+ repubrice' tak
ve st6t6 sfdla, mista poinikani neno trvit6no pobyt$ nenf-lijim eesk6 republika'

e) nem6 v evidenci #"rT'ffi;ilqErJ.6i"=ftti-8":ke lgiirgr*v ".i 
oisdnfr celni spr6vv eesk6 republitcv

aniv evidenci dani nebo obdobnfch peneiid[h ;irilau pridrusnyih orgaifr stetu, ve Ker6m ma sfdlo, mfsto

poOnimni di bydli5t6, evidov6ny nedoplatlv'
f) nemi nedoplatky na poiistn6* ?..n"opqndle na-so2i,lrfl,7a1ezpede1i-a plfspdvku na statnf politiku

zamEstnanosti, a to di; b;J6 ,"punu.*, [ar< vestatc sidla, mlsta podnikAnf nebo trvaldho pobytu'

osoba'kteretutoZ6dostpodepisuje,proh|aSuje,Ze-bu.djezadate|em-fyzickouosobou,nebojejako
s.ututarnf organ neno fL*n statuthrnifro org;n;-;ila".6* jeOnat imgnem Zadatete-pravnick6 osoby nebo ie

opraun6na fOnat za Zadatele jako ieho zmocnEnec'

26rdost o PodPoru kinematografie

podana podre zakonai"lirJfrrJ,e"rf# affinti3'#ililLr:,,?$g?8fi$'J?#:[rjxffia 
bude uveieinena na

podpis:

naiicfch imdnem lc'. 241807 42

statni fond kinematografie - veretrZnf par6c, Dukersrc.ich hrdinrl 47, LlO 00 praha 7, lD datov6 schr6nlcy:

ngBunnb

OOaie o PodePisufici osob6 a

datum a mfsto
nodnisu i^w6_lmeno a Piijmeni

nndenisrriici osobv
vztah FoAepisuj fci osobY

k Zadateli
ndmest i  Pidtelstv i  1 5 '1

enOrea ChtuP66kov6 ieOnat sPolednosti 30.9. 2U13, l',rana



Žádost	  o	  podporu	  kinematografie	  
podaná	  podle	  zákona	  č.	  496/2012	  Sb.,	  o	  audiovizuálních	  dílech	  a	  podpoře	  kinematografie	  a	  bude	  uveřejněna	  na	  webových	  

stránkách	  Státního	  fondu	  kinematografie	  podle	  tohoto	  zákona	  
 

Státní	  fond	  kinematografie	  -‐	  Veletržní	  palác,	  Dukelských	  hrdinů	  47,	  170	  00	  Praha	  7,	  ID	  datové	  schránky:	  ng8unnb	  

evidenční	  číslo	  projektu	  (vyplňuje	  Státní	  Fond	  kinematografie)	   	  

název	  projektu	   Konkurz	  

název	  dotačního	  okruhu	   vývoj	  celovečerního	  dokumentárního	  filmu	  

číslo	  výzvy	   2013-‐1-‐2-‐2	  

charakteristika	  projektu	  
(stručný	  popis	  projektu)	   Pátrání	  po	  tom,	  jak	  nalézt	  harmonii	  v	  sexu	  i	  v	  životě.	  

celkový	  rozpočet	  nákladů	  na	  realizaci	  projektu	   2.500.000,-‐	  Kč	  (odhad	  výroby	  filmu)	  

výše	  požadované	  podpory	  kinematografie	  v	  Kč	   350	  000	  

výše	  finančního	  zajištění	  projektu	  v	  %	  k	  datu	  podání	  žádosti	   17,2%	  
	  
žadatel	  –	  právnická	  osoba	  

název	  nebo	  obchodní	  firma	  žadatele	   	  moloko	  film	  s.r.o.	  

IČO	  –	  identifikační	  číslo	  osoby	   	  49619918	  

adresa	  sídla	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  U	  Vorlíků	  367/3	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  Praha	  6,	  160	  00,	  česká	  republika	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   vkq53e	  

číslo	  bankovního	  účtu	   2104423648/2700	  

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

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  
	  
žadatel	  –	  fyzická	  osoba	  

jméno	  a	  příjmení	  žadatele	   	  

žadatel	  je	  podnikatelem	  (označte	  křížkem)	  
ANO	   	  
NE	   	  

v	  případě	  ANO	  uveďte	  IČO	   	  

v	  případě	  NE	  uveďte	  datum	  narození	   	  

číslo	  bankovního	  účtu	   	  

místo	  trvalého	  pobytu,	  nebo	  adresa	  místa	  podnikání,	  je-‐li	  žadatel	  podnikatelem	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

obec,	  PSČ,	  stát	   	  	  

identifikátor	  datové	  schránky,	  má-‐li	  ji	  žadatel	  zřízenu	   	  

adresa	  pro	  doručování	  (pokud	  se	  liší	  od	  místa	  trvalého	  pobytu),	  na	  kterou	  žadatel	  požaduje	  doručovat	  

ulice	  a	  číslo	  popisné/orientační	   	  	  

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




