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

Jurij Norštejn: Sníh na trávě, české vydání v překladu J. Kubíčka
Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

číslo výzvy

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-6-1-10
Vydání celosvětově prvního a jediného překladu knižního veledíla Sníh na trávě jednoho z
nejvýznamnějších tvůrců světové animace Jurije Norštejna. Kniha, která patří mezi nejlepší
počiny oblasti filmové vědy posledních několika dekád, a to v mezinárodním měřítku,
obsahuje více než 600 stran konceptů, východisek a myšlenek geniálního filmaře, unikátní
vystižení souvislostí mezi uměleckými žánry a druhy a stovky inspiračních zdrojů,
přiblížených na více než 1600 reprodukcích a ilustracích. Kniha vychází ve skvělém překladu
významného českého scénáristy a pedagoga a také autorova blízkého přítele prof. Jiřího
Kubíčka.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1786732

výše požadované podpory kinematografie v Kč

170000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

90,00%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

APZ Production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24 16 71 85

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Plynární 1032/29

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

6801793001/5500

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: Projekt vzniká v kooperaci 3 vydavatelů: APZ Production, Nakladatelství AMU a Jakub Hora

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“)
dotace
UPŘEDNOSTŇUJI X NE
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
NE
harmonogram projektu
příprava (od-do)

30.11.2010 – 31.1.2013

realizace (od-do)

1.2.2013 – 1.11.2013

dokončení (do)

2.11.2013 – 1.2.2013

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
jednatel

datum a místo
podpisu
12.9.2013, Praha

podpis

Pavel Zvěřina

(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

Z6dost o podporu kinematografie
podan6 podle zdkona E.4g6/21t2Sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejnEna na webov'ich
strCnkCch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto zikona

evidentni Eislo projektu (vyplfiuie Stdtni Fond kinemotogrofie)

NSzev

I

iesk6ho filmu v ti5t!n6m dvoumEsiiniku Cinepur a
na on-line platformE CinePur.cz

CINEPUR - propagace

ndzev projektu

dotatniho okruhu

6. publikaEni [innost v oblasti kinematografie a iinnost v oblasti filmovf vEdy
2013-6-1-10

tislo v,izvy

Filmovf dvoumEsiinik C I N E P U R, pledni Eeskf filmovf tasopis, pravideln[ piin55i
filmov6 kritiky, eseje a analrizy, kter6 seznamuji jak s aktuSlnim dEnlm v oblasti film& a
audiovize v eR, tak komplexnE s historii kinematografie a s osobnostmi, kter6 jsou jeji

je urden v5em tten5i0m, laiktm i filmovfm profesiondl0m
ochotnrim vnimat film v pln6 Siii jeho estetickfch, historichich, filozofick'ich a
nedilnou soui5sti. easopis

spoleiensk'ich vfznam0.

charakteristika projektu
$trueni popis projektu)

easopis vych5zi Sestkr5t rotnE a kaid6 tislo obsahuje st5l6 rubriky: Repoft, Gloso, Televize,

Kritiko, Fenomdn, Rozhovor, Profil, Kniha Ei V,lstavo, zamEien6 na expozice s piesahem do
audiovize. Rozhovory jsou iasto exkluzivni a s osobnostmi z celdho spektra kinematografie,

nikoliv pouze s mainstreamov'fmi figurami

ii

Wrirci, ale i s profesion6ly z distribuce, vedenI

festival0 6i filmov6 politiky.

Kaid6 Iislo obsahuje tak6 tematicky zamEienou E5st,

v nii je detailnE a pro tten5ie

atraktivni formou zpracov6no vybran6 tdma; jednim z kritdrii vfb6ru t6mat piitom je jejich
aktuSlnost pro dEni v kinematografii.

celkovf rozpoiet n6klad0 na realizaci projektu

2443770Ke

WSe poiadovan6 podpory kinematografie v

1300000 Kt

KE

vtie finanEniho zajist6ni projektu v % k datu pod6ni iSdosti
Iadatel

- prdvnlcki

osoba

ndzev nebo obchodni firma

lCo

-

t3.7L

iadatele

identifika[niCtslo osoby

I

Sdruieni pi6tel Cinepuru (obianskd sdruleni)
701 01 698

adresa sldlo

ulice a tislo popisn6/orientatni

Skotsu L736/Lz

obec, PSe, st6t

Praha 1, 110 00, eesk5 rePublika

identifik6tor datov6 schr6nky, m5-liji iadatel zilzenu
[islo bankovniho 0Itu

163 s93 Ols/O3Oo (CSOB)

adreso pro dorutovdni (pokud se lill od adresy sidlo), na kerou iodotel Poioduie dorudovat
ulice a ifslo popisn6/orientaini
obec, PSe, st6t

St5tni fond kinematografie - Veletrini pal5c, Dukelsk'ich hrdin0 47, L70 00 Praha 7, lD datov6 schr5nky: ng8unnb

26dost o podporu kinematografie
podan;i podle z6kona

i.

4g6l2}12Sb., o audiovizuiilnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejn6na na webovf'ch
striinkiich Stitniho fondu kinematografie podle tohoto zikona

iadatel - fyzick6 osoba
jm6no a piijmeni iadatele
Zadatel je podnikatelem (oznotte kiiikem)

ANO
NE

v piipadE ANO uvedte leO
v pilpadE NE uvedte datum narozeni
dfslo bankovniho

riitu

misto trualAho pobytu, nebo adresa mista podnikdni, ie-li iodatel podnikotelem
ulice a tlslo popisn6/orientaini
obec, PSe, stdt

identifik6tor datov6 schrdnky, m6-li ji Zadatel ziizenu
adreso pro doruEovdni (pokud se liii od mista truoldho pobytu), na kerou iodatel poiaduje dorudovat
ulice a iislo popisn6/orientaini
obec, PSe, st6t
dal5i tdaje o projektu

upiednostiovan6 forma podpory - neni-li v piisluin6 v'izv6 k pod6v6ni i6dosti v'islovnE uvedeno, ie Zadatel0m bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 iadatel moZnost zde oznaiit, zda nEkterou z nich upiednostfiuje
(za5krtnutim oolitka ..UPnEDNOSTilUJl") nebo zda n6kterou z nich Wslovn6 nepoZaduie (z.aSkrtnutim politka ,,NE")
dotace

UPREDNOSTNUJI

NE

dotace s podilem na zisku

UPNEDNOSTNUJI

NE

harmonogram projektu
7.7.20L3 -37.72.2074

piiprava (od-do)

fasopis CinepurvychAzikaid6 dva m6sice, tzn.ie t2 samostatn'ich ilsel se piipravuje v prribEhu
samotn6 realizace projektu vidy n6kolik m6sic0 pied samotn'im vydinim.

realizace (od-do)

7.1.20L3 -37.12.2074

dokonfeni (dol

37.L2.2074

projektje

/

bude realizov6n se zahraniEnl fiEasti (oznoite kiiikem)

ANO

NE

x

v piipad6, ie ANO, uved'te konkr6tni st6ty

Podpisem t6to Z5dosti iadatel souhlasi se zaiazenlm [daj0 o Zadateli a t6to i6dosti do evidence v oblasti aUdiovize,
kterou vede StStnf fond kinematografie podle 530 z6kona a s uveiejn6nim t6to i6dosti a dal5ich 0dajfi o projektu
vrozsahu podle $38 zSkona. Podpisem t6to i6dosti iadatel stvrzuje sprSvnost a pravdivost ridaj0 uvedenrich vt6to
Z6dosti a ve vSech jejich piiloh6ch a je si v6dom n5sledk0 piipadn6 nepravdivosti uvedenrich 0daj0.
Podpisem t6to Z6dosti Zadatel prohlasuje,

ie:

a) je bezrihonn'f, a, je-li prdvnickou osobou, ie je bez0honnd t6Z kaid6 osoba, kter6 je statut6rnim org6nem nebo
ilenem statut6rniho orgSnu iadatele a je-li statut6rnim orgSnem iadatele pr6vnick6 osoba, Ze je bezihonn6 kaid5
osoba, kter6 je jejim statutdrnim org5nem nebo dlenem jejiho statut6rniho orgSnu; za bezrihonn6ho se povaZuje ten,
kdo nebyl pravomocnE odsouzen pro majetkovou nebo hospod6iskou trestnou iinnost, pokud se na n6ho nehledi,
jako by nebyl odsouzen;
b) neprobihd insolvendni iizen[, ve kter6m se ieli ripadek nebo hrozici 0padek Zadatele, v poslednich tiech letech

nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnuti insolvendniho n5vrhu proto, Ze jeho majetek nepostaiuje k (hrad6
n5klad0 insolventniho iizeni, nebo o zruSenl konkurzu proto, ie pro uspokojeni vEiiteli byl jeho majetek zcela
nepostatujici, nebo nebyla vtdi n6mu zavedena nucen6 spr6va podlejin6ho pr5vn(ho piedpisu,

St5tni fond kinematografie - VeletrZni pal6c, Dukelsk,ich hrdin0

47

, L7O 00 Praha 7, lD datov6 schr6nky: ng8unnb

Zfdost o podporu kinematografie
a podpoie kinematografie a bude uveiejndna na webov{'ch
strdnkdch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto zdkona

podani podle zdkona i.495/2012 Sb., o audiovizuilnich dilech

c) neniv likvidaci,

d) nem5 nedoplatky na pojistn6m a na penSle na veiejn6 zdravotni pojistEni, a to jak v eesk6 republice, tak ve st5t6
sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu, neni-lijim eesk5 republika,
e) nem5 v evidenci dani u org5n0 Finantni sprSvy eesk6 republiky ani org5n0 Celni spr6vy eesk6 republiky ani v
evidenci dani nebo obdobn'ich penEZit'ich plnEni u piisluSn'ich org6ll stdtu, ve kter6m md sidlo, misto podnik6ni di
bydli5t6, evidovdny nedoplatky,

f) nemd nedoplatky na pojistn6m a na pendle na soci6lnizabezpeieni a pilspEvku na st6tni politiku zamEstnanosti,
jak v eesk6 republice, tak ve sUtE sldla, mista podnik5ni nebo trval6ho pobytu.

a

to

ie bud'je iadatelem-fyzickou osobou, neboje jako statutSrni o196n
nebo ilen statutdrnfho org6nu opr5vn6na jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je opr5vnEna jednat za
iadatele jako jeho zmocnEnec.
Osoba, kterS tuto i5dost podepisuje, prohlaSuje,

tidale o podepisujici osobE a podpis:
jm6no a piijmenf podepisujici

vztah podepisujlcI osoby

osobv
Mgr. JindiiSka Bl6hov6, Ph.D.

k

datum a misto
oodoisu

iadateli

Statutirni zSstupce,

26.9.2013

jednatelka,

v Praze

podpis

S6fredaktorka
(tobutku zkopirovot vicekrdt v piipodi, ie je vice osob iednojicich jmCnem iadotele neboy'lliadotele)

Stdtni fond kinematografie - VeletrZni pal5c, Dukelsk'ich hrdini
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,

tll

00 Praha 7, lD datov6 schrSnky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č.496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a bude uve ejněna na webov1Ích
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

evidenčníčísloprojektu (vypl uje

St

tní Fond kinematografie)

název projektu

Vydánísborníku Film

název dotačníhookruhu

dějiny 4

- Normalizace

ve filmu

2013-6-1-10

číslov1izvy
cha ra kteristi ka

a

6. publikačníčinnostv oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

projektu

(stručny po pis proje ktu )

Vydánísborníku ze stejnojmenného seminá e, kter se zabrival československou filmovou
a televiznítvorbou v obdobítzv' normalizace za časti česk1ich a slovenskrich filmov1ich

historik

.

celkovri rozpočet náklad na realizaci projektu

236.000,-

v še požadovanépodpory kinematografie v

109.000,-

v1iše finančníhozajištěníprojektu v % k

Kč

54%

datu podání žádosti

žadate! - právnická osoba
název nebo obchodnífirma žadatele

osoby
lČo - identifikačníčíslo
adresa sídIa
ulice a číslopopisné/orientační

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-liji žadatel z ízenu
číslobankovního čtu
qdreso pro doručování (pokud se lišíododresy sídla), na kterou žadqtel požaduje doručovqt
ulice a číslopopisné/orientační

obec, PSČ, stát
žadatel - fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele

Václav Žák (nakl. Casablanca)

v p ípadě ANo uved'te lČo

X

ANO

žadatel je podnikatelem (oznočte k ížkem)

NE

71s90609

v p ípadě NE uved'te datum narození

číslobankovního tičtu

1.0021"62200

I 2700

místo truolého pobytu, nebo adresa místo podnik ní, je-li žqdatel podnikatelem
ulice a číslopopisné/oiientační Fe tekova 539/23

obec, PSČ, stát

Praha 8, 181 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel z ízenu
adresa pro doručov ní (pokud se lišíodmísta trualého pobytu), na kterou žadotel požaduje doručovat
ulice a číslopopisné/orientační

obec, PSČ, stát

da!šídaie o projektu

up ednost ovaná forma podpory _ není-li v p íslušnév1izvě k podávání žádostív slovně uvedeno, že žadatelrjm bude
poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednostriuje

(zaškrtnutímpolíčka,,UPŘEDNosTŇUJl") nebo zda některou z nich vrislovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka,,!\E]]
dotace

Státnífondkinematografie-Veletržní palác,Dukelskrichhrdinrj

UPREDNOSTNUJI

NE

47,L7000Praha7, lDdatovéschránky: ng8unnb

Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona Č.496/201'2 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a bude uve ejněna na webovrich
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNosTŇUJI

harmonogram projektu

p íprava (od-do)

T-

l

l

rvr

zá í_prosinec 2013

realizace (od-do)

leden_květen 2014

dokončení(do)

červen 2014

projekt je / bude realizován se zahraničníčastí(označte k ížkem)

ANO

NE

X

v p ípadě, že ANo, uved'te konkrétnístáty

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením dajrj o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize,
kterou vede Státní fond kinematografie podle 530 zákona a s uve ejněním této žádosti a dalšíchridaj o projektu
v rozsahu podle 53B zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost daj uvedenrich v
této
žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následkťr p ípadnénepravdivosti uveden1ich ridajťr'
Podpisem této žádostižadatel prohlašuje, že:

a) je bez honn1i, a, je-li právnickou osobou, že je bezr1honná téžkaždá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezrÍhonná každá
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu ; za bez honného se považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodá skou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;

b) neprobíhá insolvenční ízení,ve kterém se ešípadek nebo hrozícípadek žadatele, v posledních t ech letech
nebylo rozhodnuto o jeho ripadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k Úhradě
nákladrj insolvenčníhoízení,nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení vě itelr] byl jeho majetek zcela
nepostačující,nebo nebyla vrjči němu zavedena nucená správa podle jiného právního p edpisu,

c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v Českérepublice, tak ve státě
sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-lijímČeská republika,

e) nemá v evidenci daní u orgán Finančnísprávy Českérepubliky ani orgánrj Celní správy Českérepubliky ani v
evidenci daní nebo obdobnrich peněžitrich plnění u p íslušn17chorgánr] státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či
bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečenía p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to
jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikánínebo trvalého pobytu'
osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' 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.

Úaaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a p rjmení
podepisující osoby
václav Žák

vztah podepisující osoby k žadateli
Žadatel_fyzická osoba

datum a místo
podpisu

podpis

19.9. 20L3

J;,1
(tabulku zkopírovat vícekr t v p ípodě, že je více osob jednojících jménem žadatele nebo za žadat:é:te)
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