Frmol s.r.o.
Filmová produkční společnost FRMOL s.r.o. byla založena
v roce 2005 a záhy si získala respekt na trhu díky úspěšné spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí i komerčními televizními stanicemi Nova TV a FTV Prima.
V současnosti patří společnost FRMOL k nejvšestrannějším a velice uznávaným ve svém oboru. Důkazem toho
bylo mimo jiné i přijetí společnosti do APA (Asociace
producentů v audiovizi) v roce 2009 a několikanásobná
prestižní filmová ocenění na filmových festivalech.
Společnost FRMOL s. r. o. rovněž funguje jako servisní
organizace a nabízí široké produkční a výrobní zázemí.
Je to osvědčený tým kreativních filmařů specializujících
se na veškerou filmovou výrobu i na vývoj a realizaci originálních možností marketingových komunikací. FRMOL
disponuje veškerou potřebnou technikou i prostorovým
a technologickým vybavením.

PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost FRMOL byla založena v roce 2005 a záhy si získala na trhu respekt díky úspěšné
spolupráci s veřejnoprávní Českou televizí i komerčními televizními stanicemi Nova TV a FTV
Prima.
V současnosti patří společnost FRMOL k nejvšestrannějším a velice uznávaným ve svém
oboru. Důkazem toho bylo mimo jiné i přijetí naší společnosti do APA (Asociace producentů
v audiovizi) v roce 2009. Protože je spektrum námi zajišťovaných projektů velmi rozmanité,
prošla firma počátkem roku 2010 výraznou reorganizací, rozdělením činností firmy do sekcí:
Image a charita: v této sekci se zabýváme převážně projekty festivalového a charitativního
charakteru. Jedná se o dokumentární série, dokumentární filmy a vzdělávací projekty.
Komerce a zakázka: zahrnuje vývoj a výrobu projektů v žánrech: zábava, hudba, videoklipy,
reality show, talk show, zakázkový dokument či televizní zakázky. Dále pak reklama, reklamní
film či dokument, produktové filmy a komerční zakázky pro všechny přední české broadcastery a agentury. Zároveň věnujeme nemalou energii přímému napojení na zákazníka, kdy
společně se zákazníkem vytvoříme nový projekt, se kterým se klient identifikuje a se kterým
si přeje spojit svou značku.
Film a seriál: soustředí se na dlouhodobý development filmových a seriálových projektů
a klade obrovský důraz na kvalitu primárního námětu a scénáře. Vývoj scénářů je hrazen
přímo z prostředků společnosti!
Námi vyráběné pořady jsou vysílány převážně v primetimu a patří vždy mezi divácky nejoblíbenější. Díky konstantně vysoké sledovanosti a profesionální úrovni našich projektů, prodlužují televizní stanice uzavřené smlouvy na další období.
Stejné renomé získáváme i u přímých klientů a organizací, pro které realizujeme další audiovizuální projekty. Vzájemná spolupráce se vždy mění v trvalé partnerství s dlouhodobým
horizontem vývoje a výroby.
Zároveň se profilujeme jako leadři v mezinárodní distribuci vlastních projektů a získáváme si
tak respekt i u zahraničních vysílatelů a partnerů.

CÍLE SPOLEČNOSTI
• Nadále posilovat hodnotu a obecnou důvěru ve značku FRMOL Production.
• Potvrdit pozici silné, stabilní a spolehlivé produkční společnosti.
• Nabízet i nadále kompletní zajištění výroby pořadů a perfektní servis pro licenzory,
vysílatele a přímé klienty.
• Podporovat a inspirovat naše tvůrce a poskytnout jim solidní a pozitivní zázemí pro  
vývoj nových projektů.
• Spolupracovat se špičkovými představiteli oboru a neustále rozšiřovat a zkvalitňovat
databázi kontaktů.
• Expandovat na zahraniční mediální trh a významně tak rozšířit pole působnosti díky
přímé spolupráci s distributory, producenty a vlastníky formátů.

REALIZOVANÉ
TELEVIZNÍ PROJEKTY

DISTRIBUČNÍ PROJEKTY
• Miracles of Nature
• Unusual Cultures

ČESKÁ TELEVIZE
• Na cestě                     
• Na cestě po Česku
• Na cestě pro děti
• V kondici
• Černá sanitka
• Neviditelné děti                   
• Tajemství vody                 
• Zdravá voda, zdravý život      
• Dokola - cesta věcí
• Rozum nebo extrém

KOMERČNÍ PROJEKTY

FTV PRIMA
• Vodopád Tomáše Hanáka
• 5 proti 5
• Hádej, kdo jsem
• Hádej, kdo lže
• Vylomeniny
• Konečně jsi tady
NOVA TV
• Big Brother

reklamní spoty Mattoni Rational
(režie Petr Čtvrtníček, hraje: Jan Kraus)
reklamní spoty Poděbradka PROLINIE
(režie Umberto Spinazzola,
hraje: Zuzana Norisová)
reklamní spot Valetol
Herbacos Recordati s.r.o. (režie Otto Kallus)
Komerční sponzorské vzkazy - cca 30/rok
Rok s UnicreditBank (sběrný dokument)
Nestlé
(firemní video, agentura: McCann-Erickson
Prague s.r.o.)
Česká pojišťovna (firemní video spoty)
Videoklip Kamila Nývltová

ROZSAH DOPOSUD REALIZOVANÝCH TELEVIZNÍCH PROJEKTŮ

OCENĚNÍ NAŠICH PROJEKTŮ

HRANÁ TVORBA
Černá sanitka							 16 dílů
SOUTĚŽNÍ POŘADY
5 proti 5								577 dílů
Hádej, kdo jsem
160 dílů
Hádej, kdo lže
  13 dílů

Na cestě
TOURFILM 2007 - 40. mezinárodní festival filmů - 2. místo
TOURFILM 2008 - 41. mezinárodní festival filmů - 2. místo

DOKUMENTÁRNÍ FILMY A CYKLY
Na cestě								225 dílů
Na cestě po ČR							
34 dílů
Na cetě pro děti							
39 dílů
Neviditelné děti							
1 film
Rodinné zlato 							 12 dílů
Rozum nebo extrém
    
    6 dílů

Na cestě po Česku

MAGAZÍNY
V kondici								 42 dílů

Hádej, kdo jsem

ZÁBAVNÉ POŘADY
Konečně jsi tady							

8 dílů

REALITY SHOW
Vylomeniny							 8 dílů
TALK SHOW
Vodopád Tomáše Hanáka

Tour Region Film 2007 - 3. místo v I. kategorii

divácká anketa TýTý 2007 - pořad roku
divácká anketa TýTý 2008 - pořad roku
Neviditelné děti

19 dílů

VZDĚLÁVACÍ a POPULÁRNĚ-NAUČNÉ POŘADY
Tajemství vody							 80 dílů
Kudy teče, tudy léčí						
20 dílů
Mercuri - výukové skeče						
5 dílů
Dokola - cesta věcí							
7 dílů
Celkem naše společnost vyrobila doposud 1186 pořadů, vysílaných
jako samostatný film nebo jako součást našich televizních cyklů či sérií.

certifikát UNICEF - Tento certifikát je udělován jako výraz uznání  
UNICEF - Dětského fondu OSN v České republice za významnou
pomoc ve prospěch dětí

KREATIVNÍ TÝM
Kreativní tým: lidé, kteří jsou naší produkci nejblíže.
Podílejí se na vývoji nových formátů a zakázek.
Spolupráce: lidé, kteří jsou nám na blízku, spolupracovali s námi na některých projektech a ve spolupráci s nimi hodláme pokračovat.

Scénáristé
Jiří Diarmaid Novák, Jan Stehlík,
Rudolf Král, Otto Kallus,
David Sís, Mojmír Kučera
spolupráce:
Václav Holanec, Jiří Vaněk,
Jan Drbohlav, Václav Kutil,
Richard Malatinský

Technologické zabezpečení
Kameramani
Vlasta Žán, Jan J. Filip,
Jiří Studnička, Kamil Švejda,
Vít Bělohradský
spolupráce:
Asen Šopov, Petr Hojda,,
Martin Čech, Tomáš Drdácký,
Petr Koblovský, Matěj Cibulka,
Lukáš Milota, Tomáš Schäfer,
Jiří Bašta

Střihači

Režiséři

Martin Šašek, Vladimír Žán,
Zdeněk Smrčka, David Votava ,
Alexandr Brož, Jitka Pekárková,
Emil Pawinger

Jiří Diarmaid Novák, Otto Kallus,
David Sís, Mojmír Kučera,
Daniel Kupšovsý

spolupráce:
Adéls Špajlová, Anna Ryndová,
Tomáš Kabále, Libor Kodad

spolupráce:
Radim Špaček, Jan Sládek,
Petr Horký, Petr Čtvrtníček,
Umberto Spinazzola

Zvukaři
Michal Houdek, Ondřej Muška,
Jan Kacian, David Titěra,
Ludvík Bohdalo
spolupráce:
Vojta Komárek,
Otto Chlpek, Radim Hladík

Přípravné práce
Naše společnost je na nejvyšší úrovni vybavena pro realizaci jakýchkoliv televizních, filmových a reklamních
projektů. Disponujeme profesionální videotechnikou a nejmodernějším vybavením střižen. Pro jednání s klienty je k dispozici prostorná a příjemná prezentační a zasedací místnost.
Naši produkční pracovníci jsou neustále on-line, aby mohli ihned a v jakýchkoliv podmínkách reagovat na
připomínky klienta, producenta či režiséra.

Realizace
Jsme vybaveni vlastní kamerovou, osvětlovací a zvukovou technikou, kterou využíváme zejména při realizaci
vlastních autorských projektů a pro neziskové či charitativní projekty.
Rovněž máme možnost, díky dlouhodobé spolupráci s filmovými pronajímately, pro naše klienty a partnery
zajistit jakoukoli techniku v jakémkoli rozsahu a to za výhodné ceny.

Postprodukce
Disponujeme vlastní postprodukční technologií, spolupracujeme se špičkovými, celosvětově uznávanými výtvarníky 3D a 2D grafiky a zvukové postprodukce.

Producenti/statutární zástupci
Vít Bělohradský
gsm: +420 739 086 548
vitek@frmol.com
Tomáš Schäfer
gsm: +420 604 230 324
tomas@frmol.com

Obchodní oddělení
Barbora Panovská Bc.
gsm: +420 737 466 348
barbora.panovska@frmol.com

KONTAKT
Adresa:
FRMOL s.r.o
Rostislavova 23, 140 00 , Praha 4 - Nusle
Czech Republic
Tel: +420 241 400 231

Fakturační adresa:
FRMOL Production
Rožmberská 254/12, 198 00 Praha 9 - Kyje
Czech Republic
IČO: 27224953, DIČ: CZ27224953
Internet: www.frmol.com
E-mail: frmol@frmol.com

