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
název dotačního okruhu

ROZKOŠ
3. distribuce kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

8/2013

2013-3-1-7
CELOVEČERNÍ HRANÝ DISTRIBUČNÍ FILM

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

614.180,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

300.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

57%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE spol. s r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Ke hrádku 1644/11

obec, PSČ, stát

Praha 4, 148 00, ČR

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

wpn2jtj

1265642011 / 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 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

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)

1.9. 2013 – 30.10. 2013

realizace (od-do)

1.11. 2013 – 30.6 2014

dokončení (do)

30.8. 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,
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
VIKTOR SCHWARCZ

vztah podepisující osoby k žadateli
JEDNATEL

datum a místo
podpisu
PRAHA 10.9.2013

podpis

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

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)
název projektu
název dotačního okruhu

Projekt 100 - 2014
Distribuce filmového díla - B

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-3-1-7
Projekt 100 přináší do kin každoročně kolekci klasických filmů české a světové
kinematografie v digitalizované a restaurované podobě.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2 480 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

43%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Asociace českých filmových klubů o. s.

IČO – identifikační číslo osoby

613 87 550

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Stonky 860

obec, PSČ, stát

Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

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

nemáme

199425419/0300

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

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 2013 – leden 2014

realizace (od-do)

leden 2014 – říjen 2014

dokončení (do)

prosinec 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,
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

Radana Korená

vztah podepisující osoby k žadateli
Předsedkyně a statutární
zástupkyně AČFK

datum a místo
podpisu

podpis

17. září 2013,
Uherské Hradiště

(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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)
název projektu
název dotačního okruhu

Nepravděpodobná romance
3.distribuce kinematografického díla

číslo výzvy
charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-3-1-7
Distribuce českého celovečerního hraného filmu režiséra Ivana Vojnára
„Nepravděpodobná romance“

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

597.616,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

290.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

49%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Ivan Vojnár Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27387801

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Terronská 560/2

obec, PSČ, stát

160 00 Praha 6

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

6zuc5sd

51-1054490257/0100

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 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

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)

1.8.2013 - 7.11.2013

realizace (od-do)

7.11.2013 – 31.12.2014

dokončení (do)

31.12.2014

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,
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
Ivan Vojnár

vztah podepisující osoby k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

Praha
1.10.2013

(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	
  

evidenční	
  číslo	
  projektu	
  (vyplňuje	
  Státní	
  Fond	
  kinematografie)	
  
název	
  projektu	
  
název	
  dotačního	
  okruhu	
  

Hoteliér	
  
Distribuce	
  kinematografického	
  díla	
  

číslo	
  výzvy	
  
charakteristika	
  projektu	
  
(stručný	
  popis	
  projektu)	
  

	
  

2013-‐3-‐1-‐7	
  
Distribuce	
  dokumentárního	
  filmu	
  Hoteliér	
  v	
  České	
  republice.	
  

celkový	
  rozpočet	
  nákladů	
  na	
  realizaci	
  projektu	
  

610.000,-‐	
  Kč	
  

výše	
  požadované	
  podpory	
  kinematografie	
  v	
  Kč	
  

200.000,-‐	
  Kč	
  

výše	
  finančního	
  zajištění	
  projektu	
  v	
  %	
  k	
  datu	
  podání	
  žádosti	
  

50,8%	
  

	
  
žadatel	
  –	
  právnická	
  osoba	
  
název	
  nebo	
  obchodní	
  firma	
  žadatele	
  

	
  Biokovofilm	
  s.r.o.	
  

IČO	
  –	
  identifikační	
  číslo	
  osoby	
  

	
  27075788	
  

adresa	
  sídla	
  
ulice	
  a	
  číslo	
  popisné/orientační	
   Jižní	
  II	
  779/12,	
  	
  
obec,	
  PSČ,	
  stát	
  

	
  	
  Praha	
  4, PSČ	
  141	
  00

identifikátor	
  datové	
  schránky,	
  má-‐li	
  ji	
  žadatel	
  zřízenu	
   	
  
číslo	
  bankovního	
  účtu	
  

2400431415	
  /	
  2010	
  

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	
  
NE	
  

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	
  

	
  

	
  
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	
   	
  

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)	
  

1.8.2013	
  -‐	
  29.10.2013	
  

realizace	
  (od-‐do)	
  

31.10.2013	
  -‐	
  31.10.2014	
  

dokončení	
  (do)	
  

do	
  30.11.2014	
  

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

ANO	
  

	
  

NE	
  

X	
  

	
  

	
  
	
  

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	
  
datum	
  a	
  
vztah	
  podepisující	
  
podepisující	
  
místo	
  
podpis	
  
osoby	
  k	
  žadateli	
  	
  
osoby	
  
podpisu	
  
Josef	
  Abrhám	
  ml.	
   Statutární	
  orgán	
  –	
  
2.10.2013	
  
	
  
jednatel	
  
	
  

(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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond
kinematografie)
Česká radost v českých kinech
název projektu
název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
číslo výzvy
2013-3-1-7
charakteristika projektu Uvedení vybraných filmů ze soutěže Česká radost MFDF Jihlava do běžné
(stručný popis projektu) kinodistribuce v kinech a na dalších místech
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu
918.863,- Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma
žadatele
IČO – identifikační číslo osoby

650.000,- Kč
5,00%

Verbascum Imago, s.r.o.
25127641

adresa sídla
ulice a číslo
Černá 1692 / 6
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
Praha 1, 110 00
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
tsr7jc
zřízenu
číslo bankovního účtu
43-6048310267/0100
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
doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
další údaje o projektu

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

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“)
UPŘEDNOSTŇ
dotace
X
UJI
dotace s podílem na zisku
NE X
harmonogram projektu
příprava (od-do)
realizace (oddo)
dokončení (do)

říjen 2013 – leden 2014
únor 2014 – prosinec 2014
31.12.2014

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

NE

X

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
Richard Němec

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu
v Praze
2.10.2013

podpis

tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
ng8unnb

