






























 
 

Strana 1 
 
 

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 Rosa & Dara a jejich velká dobrodružství 

název dotačního okruhu  
3. distribuce kinematografického díla 

 

číslo výzvy  
2015-3-5-24  

 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, kterými vás provedou Rosa s Darou. 
Jejich velké prázdninové dobrodružství doplní mini příběhy, ze kterých se dozvíte 
odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Dobrodružství dvojčat doplní tři 
animované filmy jejich kamarádů, které spojuje téma dětského dobrodružství, 
přátelství a objevování. 

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

620 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

51% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  61248037 

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   
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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  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden - duben 2015 

realizace (od-do) 1.5.2015 – 31.3.2016 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2016 

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 
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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 
 

 
jednatel 

 
16.10.2015 

 

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

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

webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie)  

 

název projektu Pára nad řekou 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2015-3-5-24 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 508 830Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 370 000Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

73% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele HYPERMARKET FILM s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27062171 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Křemencova 178/10  

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, ČR  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu gp6xp6 

číslo bankovního účtu 183889454/0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační Myslíkova 28  

obec, PSČ, stát  Praha 2, 120 00, ČR 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  
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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  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01.01.2016 - 15.3.2016 

realizace (od-do) 17.3. - 31.12.2016 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  

31.12.2016 

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; 
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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 

Filip Remunda 

 

 

 

 

 

 

jednatel 16. 10. 2015, Praha  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č' 49612012 Sb., o audiovizuálnÍch dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna nawebových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto ,ákon"

evidenčníčíslo projektu (vyplňuje Státní Fond kinematografie) .

název projektu Distribuce filmu Eva Nová

název dotačního okruhu 3' distribuce kinematografického dÍla

číslo v'ýzvy 201s-3-5-24

celkový rozpočet nák|adů na realizaci projektu 535 000 Kč

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

v,ýše požadované podpory kinematografie v Kč 3oo 0o0 Kč

yýše finančního zajištění projektu v % k datu podání .25,2%o
žádosti

žadatel - právnická osoba

název nebo obchodní firma Žadatele Asociace českých íilmových klubů' z'

lČo _ identifikační číslo osoby 613 87 550

adresa sídla

ulice a čÍslo popisnélori"nt"eni ši""r.v sá;

obec, PSČ, stát Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-liji Žadatel zřízenu Xdaja64

číslo bankovního Účtu

charakteristika projektu EVa NoVá je celovečerní hraný debut slovenského reŽiséru rrrrurx" s1"o" i-n"u(stručný popis projektu) dokumenty získaly mnoho výinamných zahraničních ocenění a byly pozitivně přijaty v
{om.a9í 

i zahraniční distribuci. Předmětem Žádostije podpora kinodistribuce filmu vuesKe republice.
EVa NoVá je příběh stárnoucí herečky, která by udělala cokoliv, aby znovuzískala

: přízeň člověka, kterého v Životě ranila nevíce - svého syna. rva je vyléčená
alkoholíčka, ale před lety byla známou herečkou.

' Film, kteÚ na MFF v Torontu získal prestiŽní cenu mezínárodní organizace kritikůF.lPRESCl, je dokonale komponovaným intimním dramatem postaveným na silném
tématu, pečlivé práci s kamerou a charismatickém hereckém výkonu Emílie
Vášáryové.
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i 
adresa pro doručování (pokud se liší od adresv sídla), na kterou Žadatel poŽaduie doručovat

obec, PSČ, stát

' Žadatel - fvzická osoba
:-
jméno a příjmení Žadatele

Žadatelje podnikatelem (označte ANo
kříŽkem)

NE

' v případě NE uvedte datum narození

číslo bankovnÍho účtu

l

, ulice a číslo i

;popisne/orientacní :

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má_li 1i žadatel
zřízenu

. adresa pro doručování (pokud se liší od místa trva|ého pobvtu), na kterou Žadatel poŽaduie doruěovat
'uliceačíslo
: popisné/orientační

:obec, PSČ, stát ,

další údaie o proiektu

upřednostňovaná íorma podpory - není-li v příslušné výzvěkpodávání Žádostí výslovně uvedeno, Že ŽadatelŮm
bude.poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má Žadatei moŽnost zde označit, zda některou z nich
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka ,,UPŘEDNosTŇUJl") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje

, 
(zaškrtnutím políčka 

"NE")
dotace upnióŇošrŇul, x NE

dotace s podílem na zisku i UPŘEDNOSTŇUJ| , *,
!

harmonoqram proiektu
:

příprava (od_do) , 1.6' 2a15 - 31.12. 2a15

dokončenÍ (do ve formátu dd/mmirrrr) .3111212016

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte kříŽkem) ]ANo . ; *i
v případě, Že ANo, uved'te konkrétní Slovenská republika

Strana 2



Státy

Podpisem této Žádosti Žadatel souhlasÍ se zařazením údajů o Žadateli a této Žádosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou VČde $tátnÍ 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 tóto Žádosti a ve vŠech jejích přílohách a je si vědom následků případnó nepravdivosti uvedených
ÚdajŮ.

Podptsem iÓto 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 siatuiárním 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 neby| 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 insolve nčního řízeni, nebo o zruŠení konkurzu proto' Že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela
nepostačující, nebo rrebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
ci nenív 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 Českó republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněŽitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sÍdlo, místo podnikání

či bydiiŠtě' evidovány nedoplatky,
f) nemá nedopiatky na pojistnóm a na penále na sociáiní zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměsinanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sÍdla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

osoba, která tuto Žádost podepisuje, prohiaŠuje, 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.

Udaje o podepisující osobě a podpis:

Jmeno a pnJmenr
podepisující osoby

Radana Korená

(tabulku zkopírovai vicekrát

vztah podepisující osoby
k Žadateli

Předsedkyně a statitární
zástupkyně AČFK

datum a místo
podpisu

15.10. Uherskó
Hradiště

podpis

v případě, Že je více osob jednajících jménem Žadatele nebo

Strana 3


