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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 Odborný dohled nad výkladem snu 

název dotačního okruhu 1.vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

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

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

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé audiovizuální dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

606.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
34% 

 

žadatel – právnická osoba 

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

IČO – identifikační číslo osoby  24215911 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  V Olšinách 2300/75 

obec, PSČ, stát  Praha 10, PSČ 100 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu wygahrw 

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

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 vývoj (od-do) březen 2016 - květen 2016 

Realizace vývoj (od-do) červen až prosinec 2016 

Dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/12/2016 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Německo (v současnosti v jednání; nepotvrzeno) 
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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 

Přemysl Klimsza 
 
 

jednatel   

(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 Prokopat se ven 

název dotačního okruhu  
 1. vývoj českého kinematografického díla  

 

číslo výzvy  
 2016-1-3-11  

 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Vývoj filmu Prokopat ven  
Projektem je příprava a zajištění podmínek pro výrobu filmu. Vývoj scénáře, casting, 

lokace, zajištění podmínek pro financování, a další 

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).   

677.250,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
137.250,- 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  První veřejnoprávní s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27361586 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Národní 28 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu Sbyvke9 

číslo bankovního účtu 196753281/0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Zliv 21 

obec, PSČ, stát  Libáň, 507 23 
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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) 1.1.2016 

realizace (od-do) 31.12.2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
31.12.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
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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 Promlčeno 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Vývoj filmu Promlčeno v žánru road movie, odehrávající se během jedné noci v 
kulisách malebné předvánoční Prahy. 

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).   

 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Bullfilm 

IČO – identifikační číslo osoby  60490624 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační   Na Pískách 62 

obec, PSČ, stát  Praha 6, 160 00, 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu aagj77 

číslo bankovního účtu 473365843/0300 

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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do)  

realizace (od-do)  

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)   

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 
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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 

 
Kryštof Šafer 
 

jednatel 5.5.2016 

 

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









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

PŮLNOC V RANGÚNU
název dotačního okruhu 1. vývoj českeho kinematografickeho díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu
(stručný popis projektu) 

Projekt je prvním stupněm filmu – vývoje scenáře největšího z talentů 
rodícího se barmskeho uměleckeho filmu Aung Mina, který byl od počátků v 
roce 2006, prvním z frekventantů kurzů FAMU v Barmě a dnes je jedním z 
nejbližších spolupracovníků pokračujícího vzdělávacího projektu, který ve 
spolupráci MZV ČR a FAMU vede Vít Janeček. 

Narozdíl od prvního filmu Mnich (režie The Maw Naing), který exponoval 
osobní a duchovní temata bez silnější analýzy sociální reality (vznikal ještě 
na samotnem rozhranní pevne vlády vojenske junty a stávajícího období 
velmi pozvolne demokratizace) je Půlnoc v Rangúnu silným sociálním 
příběhem, který elipticky, ale nekompromisně zasahuje všechna klíčová 
ohniska rozkladu barmske společnosti po teměř šedesáti letech vlády 
vojenske junty. Přes temný tón celeho příběhu, ve kterem se paralelní osudy 
postav během jedne noci taví do nove situace, zůstává male, ale přece jen 
zřejme světlo naděje. 

Projekt je vyvíjen ve spolupráci Rangúnske Third Floor Production, kterou 
založili režiser a producentka, absolventi Rangúnske university a teměř 
absolventi anglickeho magisterskeho programu FAMU International Cinema 
and Digital Media, manžele Thaiddhi a Thu Thu Shein a naší společnosti 
D1film.

Česká účast na tomto nízkorozopočtovem filmu je iniciační a zásadní, jakkoli 
se celý odehrává v Barmě  (po zpětne vazbě od Fondu jsme zvýšili českou 
účast na profese koproducenta, mistra zvuku, střih, dramaturgii a supervizi v 
dalších oblastech a kompletní postprodukci v ČR). Barma je rovněž jednou z 
prioritních zemí lidskoprávní a rozvojove pomoci Česke republiky, což jen 
doplňuje rámec vzniku tohoto projektu.
Příběh filmu a postavy jsou popsány dále v popisu projektu a povinných 
doplňcích.

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

960.000 KČ

výše požadované podpory kinematografie v Kč 470.000 KČ

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

23 %

žadatel – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele D1film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 02904187 

adresa sídla

ulice a číslo 
popisne/orientační

Újezd 597/7 

obec, PSČ, stát Praha 5, 15000, Česká republika 

identifikátor datove schránky ev8g2hf

číslo bankovního účtu 526125123/2010



další údaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE

harmonogram projektu

Příprava vývoje (od-do) Únor 2015 – září 2015

realizace vývoje (od-do) Říjen 2015 – leden 2017

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

30/01/2017

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

NE

v případě, že ANO, uveďte konkretní státy Jedná se o koprodukční projekt s Barmou (Myanmar), konkretně s 
produkční společností Third Floor Production, Rangún (viz 
memorandum o smlouvě v dokumentaci projektu), v současne chvíli 
jednáme rovněž s německou produkcí Jana Cisar filmproduktion, jsme
vybráni a pozváni na koprodukční workshop Open Doors do Locarna a
prošli jsme do druheho, závěrečneho kola řízení Hubert Baals Fund 
Script and Development Support. Připravujeme rovněž žádost na 
Slovensku se sestersou spolčeností Ultrafilm.

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

Podpisem teto žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná tež 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 bezúhonneho 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 kterem 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 jineho právního předpisu,
c) není v likvidaci,
d) nemá nedoplatky na pojistnem a na penále na veřejne zdravotní pojištění, a to jak v Česke republice, tak ve 
státě sídla, místa podnikání nebo trvaleho pobytu, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy Česke republiky ani orgánů Celní správy Česke republiky ani v 
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterem má sídlo, místo podnikání 
či bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá nedoplatky na pojistnem a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v Česke republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvaleho pobytu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jmeno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Vít Janeček jednatel 5.5.2016
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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 Smrt krále Kandaula 

název dotačního okruhu  1. vývoj českého kinematografického díla  
 

číslo výzvy 2016-1-3-11    
 Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla  

 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla  
 
   Smrt krále Kandaula, podle povídky Jiřího Kratochvila  Drama 
  

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).   

600.270,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
100.000,- 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  První veřejnoprávní s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27361586 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Národní 28, Praha 1, 100 00 

obec, PSČ, stát  Praha, 110 00 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu Sbyvke911H 

číslo bankovního účtu 196753281/0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Zliv 21 

obec, PSČ, stát  Libáň, 507 23, ČR 



 
 

Strana 2 
 
 

 

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   

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1.2016 

realizace (od-do) 30.6.2017 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  
31/12/2017 
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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 Spravedliví 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Dialogové drama z venkovského prostředí 

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).   

600 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 250 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

41,6 % 

 

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   
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žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele František Horvát 

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  

v případě ANO uveďte IČO 04936647 

v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu 20001-4301532359/0800 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Zarámí 400 

obec, PSČ, stát Zlín, 760 01, 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 

 Zarámí 400 

obec, PSČ, stát Zlín, 760 01, 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) 01. 09. 2016 - 01. 02. 2017 

realizace (od-do) 01. 02. 2017 - 01. 02. 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

01. 02. 2018 - 01. 06. 2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 
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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 Úpal 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Americká rodina tráví letní dovolenou na venkovském sídle na česko-rakouské 
hranici. Když dorazí na místo, zjišťují, že je zde díky termínové chybě ubytovaný jiný 
pár. Cizí lidé se tak ocitnou pod jednou střechou a tráví dovolenou společně. Brzy se 
ukáže, že možná nejde ve skutečnosti o náhodu a události nabírají dramatický spád. 
Celovečerní psychologický thriller režiséra Jana Těšitele podle scénáře Davida 
Blooma v produkci Bionaut Dark. 

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).   

1 719 000, - Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800 000, - Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

53% 

 

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   
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obec, PSČ, stát   

 

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  

 

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) 1.1. - 31.7. 2016 (akvizice projektu, nákup opce, oslovení režiséra) 
 

realizace (od-do) 1. 8. 2016 - 31. 7. 2017 (development, úprava scénáře, lokace, casting, 
financování) 
 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

do 1. 9. 2017 
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Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO X NE  

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Rakousko, Velká Británie, druhotně 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 

Vratislav Šlajer 
 
 

Majitel, jednatel 8.5.2016  

(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 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

název dotačního 
okruhu

Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11

charakteristika 
projektu

(stručný popis 
projektu)

Když spadnete na dno, je to příležitost odrazit směrem vzhůru. Místy úsměvné, 
místy drsné příběhy ze života lidí bojující s démonem alkoholu. Podle 
stejnojmenného knižního bestselleru Josefa Formánka.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 932 500,00 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 360 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

62

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

IČO – identifikační číslo osoby 28543688

adresa sídla
ulice a číslo 
popisné/orientační

Křenova 438/7

obec, PSČ, stát Praha 6, 16200, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

eigqd4u

číslo bankovního účtu 5025323001/5500
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

Spolupráce 1232/6

obec, PSČ, stát Praha 4, 14000, 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
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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 N
E

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI x N
E

harmonogram projektu
příprava (od-do) 14.5.2014 – 31.5.2016

realizace (od-do) 31.5.2016 – 31.1.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 2.2.2017

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

SLOVENSKO, NORSKO

N
o
r
s
k
o
,
 
S
l
o
v
e
n
s
k
o

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

Daniel Svátek Žadatel 21.4.2016

Strana 3



 
 

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 "Vypůjčené životy" 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 
 

číslo výzvy           2016-1-3-11 
    

 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Nový celovečerní film Andrey Sedláčkové, příběh českého špiona na motivy knihy o 

F.Doskočilovy " Průlom - Agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury" ( autoři: 

F.Doskočil, P.Žáček) 
Doskočilův příběh je svědectvím o konkrétní podobě zpravodajského boje v poslední 

etapě studené války. Americká zpravodajská služba CIA ho získala ke spolupráci 

těsně po sovětské okupaci Československa v roce 1968 a aktivovala ho až po osmi 

letech. Jeho prvním úkolem je předávat informace o nomenklaturní struktuře na 

ministerstvu vnitra, kde pracuje jako řidič. Po nějaké době mu na ministerstvu 

nabídnou, aby pracoval jako ilegál pro československou rozvědku. Stane se tedy 

dvojitým agentem. Díky svému kariérnímu postupu se František, zarytý antikomunista,  

stane členem Ústředního výboru KSČ. Československá Státní bezpečnost i sovětská 

KGB zároveň nepřestávají pátrat po tajemném informátorovi, jehož vysílání se jim 

podaří zachytit. Příběh vyvrcholí na konci osmdesátých let, kdy je František Doskočil 

odhalen a jeho spletité osudy se protnou s historickými událostmi Listopadu 1989. 
 

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).   

1,045,000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 675,000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
35,41% 

 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu                         7946ntc 

číslo bankovního účtu                                                      700890673 / 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) 
  

  

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  
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harmonogram projektu 

příprava (od-do) únor -červenec 2016 

realizace (od-do) srpen 2016- červen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/06/2018 

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.  
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Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli 
datum a místo podpisu podpis 

Kateřina Černá 
 

jednatel 4. 5. 2016  

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli 
datum a místo podpisu podpis 

Pavel Strnad 
 

jednatel 4. 5. 2016  

 (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 (M.O.): Budu tě milovat 10.000 let 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Příběh mladíka, který na studentské výměně v Praze pozná svět profesionálních demonstrantů, 

prožije osudovou lásku, ale hlavně pochopí, že život nelze jenom pozorovat a 
komentovat, zkrátka žít si ho přesně ve smyslu jeho hlavní záliby pouze Mimo 
Obraz 

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).   

915.760,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
56 procent 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  SCREENPLAY BY, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby   60469412 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  V mezihoří 1212/17 

obec, PSČ, stát  Praha 8, 180 00, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 6bszijj 

číslo bankovního účtu 2000287741 / 2010 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Pšovanská 7 

obec, PSČ, stát  Praha 9 Třeboradice, 196 00 
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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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1.2018-30.3.2018 

realizace (od-do) 1.4.2018-14.5.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Francie 
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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 Ad acta 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Okolo skupinky zdánlivě bezbranných seniorů na pražské Letné nečekaně bují 
drobnější kriminalita a možná i závažnější zločin. Jedna z důchodkyň, paní Horáková, 
je nalezena mrtvá s hlavou v troubě. Jsou nahlášeny požáry v blízkém Klubu seniorů. 
Jednotlivé postavy a dílčí skutečnosti se zdají být propojeny více, než se zdá na první 
pohled.Vyšetřovatel Vilém Lebeda a špatný spisovatel v důchodu Viktor Dyk spolu 
hrají pomyslnou šachovou partii. Nejen nad tajemným případem zavražděné mladé 
ženy z doby před třiceti let, ale i nad drobnými zločiny, které může mít Dyk na 
svědomí. Postupně zjišťují, že jejich vztah je hlubší povahy, než se zprvu domnívali. 
Zřejmě tuší každý krok toho druhého, oba své plány, jak si zajistit vítězství. Jejich 
partie, v přeneseném slova smyslu partie dobra a zla, ale může mít jakéhokoliv vítěze. 
 
Ad Acta je film o nemožnosti pochopit cizí, natož vlastní, jednání. Svět bez příčin, zato 
s následky. Je to sžíravá groteska o tom, že zločin nenásleduje trest a kauzalita je 
stejně především víc konvencí než pravidlem.  
 

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).   

1 410 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

7 

 

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 - Bubeneč, PSČ 16000 
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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  X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  
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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 Bosenský hrnec 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Padesátiletý Faruk bydlí již dvacet let ve Vídni, kam odešel z rodného Sarajeva jak 

pod vlivem válečného konfliktu, tak z osobních důvodů. Doma byl básníkem, nyní se 

živí příležitostným psaním textů o menšinách pro rozhlas. Vinou nové uprchlické krize 

se Faruk stává pro rakouskou vládu nepohodlným a musí narychlo obhajovat vlastní 

"užitečnost" pro novou vlast. Navenek zábavný příběh zpracovává aktuální téma 

nelegálních imigrantů a jejich asimilace v evropské společnosti a místo obvyklého, 

politicky korektního vciťování do cizinců a dramatických aktivistických manipulací 

nabízí humorný nadhled, který má však právě díky dramatickým konotacím v realitě 

šanci silně rezonovat v evropském kulturním prostoru. 

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).   

2 506 400 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 660 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
48% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu f9fjwun 

číslo bankovního účtu 107-8494170267/0100 
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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 ☐ 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden 2016 - červenec 2016 

realizace (od-do) srpen 2016 - červenec 2017 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.9.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Rakousko, 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 

Julietta Sichel 
 

jednatelka 20.4.2016  

(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 ČESKÉ SELO 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 
 

 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Film o letní cestě do snového Banátu, na které pražský kluk nachází dospělost, 

mužství a lásku k dívce z české komunity v Srbsku. 
 

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).   

878 552,- CZK 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 403 049,- CZK 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 
34 % (AP Vojvodina - Srbsko 2015) 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Fine Production s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 45313521  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Pražského 610/25  

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 3vvp2cz 

číslo bankovního účtu 5045228001/2700 

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  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) prosinec2015 - červenec 2016 

realizace (od-do) srpen 2016 - červen 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30.06.2017. 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Srbsko 
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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 JAN PALACH 

název dotačního okruhu 1. VÝVOJ ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA 

číslo výzvy 2016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

SUGESTIVNÍ PŘÍBĚH OSOBNOSTI 

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).   

914.850,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 450.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

49% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  CINEARTTV PRAGUE 

IČO – identifikační číslo osoby  45792046 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  JANKOVCOVA 8 

obec, PSČ, stát  PRAHA 7, 17000, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu wpn2jtj 

číslo bankovního účtu 1265642011  /  0100 

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) 1.3.2015 – 30.5.2016 

realizace (od-do) 1.6.2016 – 30.6.2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/06/17 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

SLOVENSKO 

 





Z6dost o podporu kinematografie
podand podle ziikona a 496QA12 Sb., o audiovizualnich dilech a poclpoie kinernatografie a bude uveiejnena na
webovych strankach statniho fondu kinematografie podle tohoto z;ikona

evidencni dislo projektu (vyphiuje Stdtni Fond kinematografie)

ndzev projektu JiZDNi HLiDKA

nizev dotadniho okruhu Konrpletni vlivoj celovederniho hranriho deskeiho kinematografick6ho dila

cislo vyizvy 2016-1-3-11

charakteristika projektu Cilerr prolektu 1e lilmova adaptace divadelni hry Fr. Langera Jizdni hlidka. Vysledkem
(strucnf popis projektu) vlvoje bude sctiniii k celovedernimu hranemu filmu, storyboard a dalii vystupy vdetne

dramaturgickych analyz a reiersi.

celkovyi rozpocet n6kladir na realizaci projektu 2 220 gg0,-Ka

Projekiem je ve v5eclr formulaiich myilena Zedost o
podporu kinematografie a v ni zpracovanf zarn6r, nikoli
cel6 audiovizuaini dilo. Projektem je vfvoj dila nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni dilo
jako celek (v!vo1 a vfroba a distribuce a propagace).

v1i5e po2adovan6 podpory kinematografie v Kc 900 000,-Ke

vf5e finandniho zaji5teni projektu v % k datu podini Sg,4|a/a
2idosti

iadatel - pr6vnicki osoba

nazev nebo obchodni firma Zadatele lNFlNlTy PRAGUE Ltd, a s

leo * identifikacnl dislo osoby 27169014

adresa sldla

ulice a iislo Kundticke 2fi4t2
popisne/orienlacn i

obec, PSe , stat praha1,120 00, CR

identifikator datove schranky, rna-li ji Zadalel hrhbya6
ziizenu

cislo bankovnilro uitu 1720935028/5500

adresa pro dorucov6ni (pokud se li5i od adresv sidla), na kterou 2adatel po2aduie dorucovat

ulice a eislo
popisne iorientain i

obec. PSe , stat

Strarra 1



2adatel - ly zickit oso ba

jmeno a piijmeni 2adatele

iadatel je podnikatelem (oznadte ANO
kii2kem)

NE

v piipade ANO uvedle te O

v piipad6 NE uved'te datum narozeni

cislo bankovniho uctu

misto trval6ho pobytu, nebo adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

ulice a cislo
popisne/o rierrta dn i

obec, PSU, Stat

identifikator datove schranky, ma-li ji Zacjatel
ziizenu

adresa pro dorucovini (pokud se liSi od mista trval6ho pobytu), na kterou 2adatel poZaduje dorucovat

ulice a iislo
popisne/orientain i

obec, PSe , st6t

dalSi ldaje o projektu

upiednoslriovana forma podpory * neni-li v piisluSne vyzve k poddrv6ni 2adosti vlslovn6 uvedeno, ie Zadatelfim
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, rn6 Zadatel moZnosl zde oznacit, zcja nekterou z nrch
upiednostnule (zaikrtnr-rtim poliika ,UPREDNOSTNUJt')nebo zda nekterou z nich vysiovne nepoiaduje
(zaikftnutim policka , NE")

dotace UPREDNOSfNUJ| NE

dotace s podilem na zisku UPREDNOSTNUJI X NE

harmonogram projektu

piiprava (od-do) 16 11 ZO14 do 31.04. 2016

realizace (od-do) 01 .05 2016 do 31 9. 2017

dokondeni (do ve formdtu dd/mm/rrrr) 31.09 2017

Projekt je / bude realizovdn se zahranicni 0casti (oznacte kii2kem) ANo x NE

v piipad6,2e ANO, uved'te konkretni Slovensko, Polsko, N6mecko, Finsko, ev severske st6ty
stiity

,t
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Podpisem teto Zadosti Zadatel souhlasi se zaiazeninr udaju o 2adateli a teto iadosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede Statni forrd kinernatografle poclle $30 zakona a s uveiejnenim teto 26dosti a daliich [daji
o projektu v rozsahu podle $38 zdkona. Podpisern teto 2adosti Tadatel stvrzr-rje sprirvnost a pravdivost udaju
uvedenych v telo Zadosti a ve viech jejich piilohach a je si vedom nasledkLr piipadne nepravdivosti uvedenlich
irdaju.

Podpisem teto Zdrdosti Zadatel prohlaSule, 2e
a) je bezuhonn5?, a,1e-li pravnickor: osobou, 2e je bez[rhonna te2 ka2d5 osoba, klera je statutdrrnim org;inem nebo
6lenem statut5rniho org6nu 2adatele a 1e-li statutdrnim orgdnem 2adatele pravnicka osoba, Zele bezuhonna
kaZda osoba, ktera je jejim statutarnim organern nebo clenern jejiho statut6nriho orgdrnu: za bezuhonn6ho se
pova2uje ten, kdo nebyl pravomocne odsouzen pro majelkovou nebo hospodaiskoll trestnou dinnost, pokud se na
ndho nehledi, lako.by nebyl odsouzerr;
b) neprobiha insolvenini iizeni, ve kterem se ie5i upadek nebo hrozici 0padek 2adatele, v poslednich tiech letech
nebylo rozhodnuto o jeho upadku, o zamitniiti insolvendniho nSvrhu proto, Ze jeho majetek nepostaeu,je k r"rhradd
niikladri insolvendniho iizeni, nebo o zruSeni konkurzu proto, Ze pro uspokojeni veiitelu byl leho majetek zcela
nepostaduiici, nebo nebyla v0di n6mu zavedena nucena spr6va podle jineho pravniho piedpisu,
c) neni v likvidaci,
d) nem6 nedoplatky na pojistnem a na penele rra veiejn6 zdravotni pojiSteni, a tolak v eeske republice, tak ve
st6td sidla. mista podnikarri nebo lrvaleho pobylu, neni.li jim eeska republika,
e) nema v evidenci dani u organLr Frnaninr spravy eeske republiky anr org6nu Celni spravy eesk6 republiky ani v
evidenci dani nebo obdobnych pene2itych plnenl u piisluinych orgeinir statu, ve kterem ma sidlo, misto podnikani
ei bydliSte evidovdny nedoplatky,
f) nem6 nedoplatky na pojistnem a na penale na soci6lni zabezpedeni a piispdvku na st6tni poliliku
zamdstnanosti, a tolak v eeske republice, tak ve state sidla, mista podnikani nebo trvaleho pobytu.

Osoba, kterd tuto 2adost podepisuje, prohla5ule, Ze bud' je Zadatelern-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
orgiin nebo dlen statutarniho organu opr6ivn6na jednat jmenem 2adatele-pravnicke osoby nebo le opr6vndna
ledna1 za Zadatele jako jeho zmocndnec.

Udaje o podepisujici osobd a podpis:

jmeno a piijmeni vztah podepisujici osoby
podepisujici osoby k 2adaleli

Tomai Hoffman Statut6rni ieditel

datum a misto
podpisu

6 5 2016
M
(JCIdt

podprs

(tabulku zkopirovat vicekrat v piipade, 2e je vice osob lednalicich jmenem 2adatele nebo za
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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 Vývoj celovečeního hraného filmu Můj Tourette 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj celovečerního hraného českého kinematografického díla 

číslo výzvy 016-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je vývoj celovečerního hraného filmu s tématikou tourettova syndromu. 
V průběhu vývoje bude vytvořen kompletní scénář včetně (+ mode board a conceptual 
arts). Dále bude doplněn tvůrčí tým, realizován casting rolí a proveden výběr lokací. 
Součástí vývoje budou aktivity směřující k získání zahraničního koproducenta. 
V průběhu vývoje budeme spolupracovat na zahraniční distrbuci (EU) se společností 
Picture Tree (Německo). Pro tyto účely vzniknou marketingové, reklamí a PR 
materiály. Dramaturgický vývoj projektu je zajištěn interním dramaturgem společnosti 
CinemArt. 

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).   

1 300 950,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000,-Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

54% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Cinemart, a.s 

IČO – identifikační číslo osoby  452 72 514 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Národní třída 60/28 

obec, PSČ, stát  Praha, 111 21, ČR 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

wbtdevi 

číslo bankovního účtu 10306011/0100 
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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  

 

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 X NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 31.5.2015 – 31.4.2016 

realizace (od-do) 1.5.2016 – 31.6.2017 
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dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.06.2017 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

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 

 
Ing. Cyril Šmerhaus 
 

 
prokurista 

 
6.5.2016, Praha 

 

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


