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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) CinemArt a.s. 

1.2. IČ/datum narození 45272514 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání Národní 60/28; 110 00 Praha 1 

1.4. Bankovní spojení 10306011/0100  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 
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1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  853/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Poutník: Nejlepší příběh Paula Coelha  

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Hraný 

3.2 Režisér Daniel Augusto 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (112 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Brazílie  

3.5. Kinodistributor CinemArt a.s. 

3.6. Datum kinopremiéry 18. 6. 2015 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 100 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
50% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

35% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 

vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.12. 2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 
odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 
výstavy aj); 

̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
27. 5. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 5/27/2015, správní poplatek byl zaplacen dne 26. 5. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 853/2015. 
 
 
Dne 22. 7. 2015  byl vylosován obsahový expert Hodoušková, Markéta, který svou analýzu řádně odevzdal a 

projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 37 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Tomek, Ivan, 
který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 36 body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 17. 8. 2015 aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 

k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 26. 8. 2015. 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 69,67 
bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Žádosti nemohlo být co do výše požadované podpory vyhověno v plném rozsahu. Rada při stanovování výše 

podpory přihlédla k celkové finanční alokaci v dané výzvě, k počtu bodů, které projekt obdržel při hodnocení, jak 

se daný projekt umístil mezi ostatními projekty přijatými v dané výzvě, k celkovému rozpočtu projektu, 

k přiměřenosti jeho žádosti a na základě takového posouzení stanovila udělenou výši podpory.  
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
"Film brazilského režiséra Daniela Augusta vstoupil do české distribuce několik měsíců před rozhodováním Rady 

a struktura projektu tak byla poměřována jeho reálnou realizací. Film sliboval velký potenciál ve vztahu k 

příznivcům literárního díla Paula Coelha, avšak tento potenciál nenaplnil. Rada se domnívá, že to nebylo dáno 

kvalitou distribuce, kterou zaštítila největší česká distribuční společnost, ale kvalitou samotného filmu. Rada je v 

souladu s obsahovým expertem i ekonomickým expertem. Rada se však v tomto případě rozhodla projektu udělit 

nižší než požadovanou částku, což reflektuje srovnání rozsahu distribuce v žádosti a v reálném prostředí." 
 
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) Film Europe s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 28922921 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání V Jámě 699/1; 110 00 Praha 1 

1.4. Bankovní spojení 239796581/0300  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 

 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 
 
+420 224 301 287 
monika.kapralikova@ 
fondkinematografie.cz 

 
Film Europe s.r.o. 
V Jámě 699/1 
110 00 Praha 1 
 
Č.j.: 5044/2015 
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1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  864/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Distribuce filmu Perleťový knoflík v ČR  

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Dokumentární 

3.2 Režisér Patricio Guzmán 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (82 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Chile, Francie, Španělsko 

3.5. Kinodistributor Film Europe s.r.o. 

3.6. Datum kinopremiéry 5. 11. 2015 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 70 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
68% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

68% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 

vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.10.2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 
odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 

výstavy aj); 
̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
15. 6. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 15. 6. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 12. 6. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 864/2015. 
 
 
Dne 19. 6. 2015  byl vylosován obsahový expert Šoba, Přemysl, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 52 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Lamperová, Marta, 
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 33 body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 27. 7. 2015 aby se s nimi seznámil.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost a 
expertní analýzy a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady obodoval projekt 

v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 77,33 bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
„Dokumentární film chilského režiséra Patrício Guzmána patří k nejoriginálnějším dokumentům poslední doby. 

Film zabodoval na Berlinale a je prvním autorovým filmem se širší distribucí v ČR. Rada velmi pozitivně hodnotila 

samotný výběr filmu a jeho nasazení do českých kin, které nebude jednoduché. O to více Rada postrádala 

originálnější zpracování kampaně k filmu a strategii prosazení filmu do programace českých kin. Uvedení se 

tentokrát opírá o předpremiéru na MFDF v Jihlavě, což lze vzhledem ke struktuře PR festivalu vnímat jako 

minimální přínos. Chybí specifikace marketingové strategie směrem ke kinařům. Rada je v souladu s oběma 

posudky, pouze na základě výše uvedeného dospěla k nižšímu bodovému hodnocení.“ 
 
 
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
 
otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 
Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) Kamera Oko s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 24728284 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání Rabyňská 746/1; 142 00 Praha 4 

1.4. Bankovní spojení 5597735001/5500  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 

 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 
 
+420 224 301 287 
monika.kapralikova@ 
fondkinematografie.cz 

 
Kamera Oko s.r.o. 
Rabyňská 746/1 
142 00 Praha 4 
 
Č.j.: 5045/2015 
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1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  865/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Chlapec a svět  

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Animovaný  

3.2 Režisér Ale Abreu 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (80 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Brazílie 

3.5. Kinodistributor Kamera Oko s.r.o. 

3.6. Datum kinopremiéry 21. 1 2016 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 150 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
78% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

78% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 

vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 



 
 

Strana 4 
 
 

5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.10.2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 
odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 

výstavy aj); 
̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
15. 6. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 15. 6. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 16. 6. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 865/2015. 
 
 
Dne 10. 8. 2015  byl vylosován obsahový expert Škach, Vladislav, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 55 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Andrle, Ivo, který svou 

analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 1. 9. 2015, aby se s nimi seznámil.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 75,56 
bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
„Oceňovaný brazilský film je ve výzvě jediným, který přímo cílí na dětského diváka a dobře tak propojuje cíle, které 

si Rada při jejím vypsání stanovila. Rada velmi pozitivně hodnotí výběr filmu i distribuční strategii zaměřenou na 

dětského diváka a zahrnující spolupráci s kinaři i subjekty, které se věnují tomuto specifickému žánru obecně. 

Rada je v souladu s ekonomickým i obsahovým posudkem, i když vzhledem k nejasnostem ve finančním plánu 

snížila projektu bodové ohodnocení. Protože se žadatel zatím podobnému žánru nevěnoval a nepatří mezi 

vyprofilované distribuční společnosti, snížila Rada bodové hodnocení i v sekcích kredit žadatele a personální 

zajištění projektu.“ 
 
 
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
 
otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) Film Distribution Artcam s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 26198096 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání Rašínovo nábřeží 6/42; 120 00 Praha 2 

1.4. Bankovní spojení 5920009/2700  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 

 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 
 
+420 224 301 287 
monika.kapralikova@ 
fondkinematografie.cz 

 
Film Distribution Artcam s.r.o. 
Rašínovo nábřeží 6/42 
120 00 Praha 2 
 
Č.j.: 5046/2015 
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1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  867/2015 

2.2. Název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Poklad / Comoara 

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Hraný 

3.2 Režisér Corneliu Porumboiu 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (89 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Rumunsko, Francie 

3.5. Kinodistributor Film Distribution Artcam s.r.o. 

3.6. Datum kinopremiéry 12. 11. 2015 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 150 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
56% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

56% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 

vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.12.2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 
odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 

výstavy aj); 
̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
15. 6. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 15. 6. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 12. 6. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 867/2015. 
 
 
Dne 19. 6. 2015  byl vylosován obsahový expert Bernard, Jan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, 
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 40  body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 27. 7. 2015 aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 

k expertním analýzám, které Fond obdržel dne . 
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 81,89 
bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
„Distribuce filmu Poklad naváže na distribuci předchozího snímku Druhý poločas uznávaného rumunského 

režiséra Cornelia Porumbia. Rada pozitivně hodnotila nejen snímek samotný, ale i zajímavý poměr mezi 

klasickými a alternativními nástroji v rámci distribuční strategie. Rada by uvítala větší strukturovanost strategie 

klasické distribuce, která je v žádosti velmi nekonkrétní na úkor konkrétně postavené alternativní distribuce, stojící 

na prezentaci filmu například v kinech, jejichž běžný provoz zatím není zajištěn. Rada je v souladu s oběma 

posudky. Na základě výše uvedených skutečností dospěla k nižšímu bodovému ohodnocení.“ 
 
  
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
 
otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) Film Distribution Artcam s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 26198096 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání Rašínovo nábřeží 6/42; 120 00 Praha 2 

1.4. Bankovní spojení 5920009/2700  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 

 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 
 
+420 224 301 287 
monika.kapralikova@ 
fondkinematografie.cz 

 
Film Distribution Artcam s.r.o. 
Rašínovo nábřeží 6/42 
120 00 Praha 2 
 
Č.j.: 5047/2015 
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1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  872/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Fúsi  

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Hraný 

3.2 Režisér Dagur Kári 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (94 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Island, Dánsko 

3.5. Kinodistributor Film Distribution Artcam s.r.o. 

3.6. Datum kinopremiéry 14. 1. 2016 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 150 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
53% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

53% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 

vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.12.2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 

odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 

výstavy aj); 
̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
15. 6. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 15. 6. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 12. 6. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 872/2015. 
 
 
Dne 19. 6. 2015  byl vylosován obsahový expert Slavík, Petr, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 47 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Bokšteflová, Barbora, 
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 39 body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 28. 7. 2015 aby se s nimi seznámil.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 80 
bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
„Filmy Dagúra Kárího (Albín jménem Noi, Outsider, Dobré srdce) se do české distribuce dostávají pravidelně. 

Filmem Fúsí se vrací na Island, odkud pocházejí jeho rodiče a kam situoval svůj filmový debut. Rada pozitivně 

hodnotila nejen samotný film, ale i distribuční strategii opřenou o spolupráci s projektem Severský filmový podzim 

a využívající celou řadu nástrojů, které jsou v českém distribučním a festivalovém provozu pro skandinávské filmy 

bezpečně ukotveny. Podobné problémy jako ve výše uvedených žádostech distribuční společnosti Artcam jsou 
ovšem platné i pro tuto žádost. Rada je v souladu s oběma posudky, snížila ovšem bodové ohodnocení projektu.“ 
 
 
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
 
otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává ke dni 4. 9. 
2015 toto  
 
rozhodnutí: 
 
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci podpory, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za 

účelem použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 

rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí. 
 
Článek 1 
 

1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení) Film Distribution Artcam s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 26198096 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání Rašínovo nábřeží 6/42; 120 00 Praha 2 

1.4. Bankovní spojení 5920009/2700  

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 
 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 

zákona, a to tyto: 
1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle § 30 zákona; 
1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou 

osobou) jsou bezúhonní; 
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 

příjemci zavedena nucená správa;  
1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 
1.5.5. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a 

to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 
1.5.6. příjemce podpory nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR 

ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má 

sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky; 

 
Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 
 
+420 224 301 287 
monika.kapralikova@ 
fondkinematografie.cz 

 
Film Distribution Artcam s.r.o. 
Rašínovo nábřeží 6/42 
120 00 Praha 2 
 
Č.j.: 5048/2015 
 



 
 

Strana 2 
 
 

1.5.7. příjemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu; 
1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. 
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 7.5. písemně oznamovat Fondu 

změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3., a to do 15 dnů od této změny, 

a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat změnu 

bankovního spojení uvedeného v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o 

změně bankovního spojení je kopie smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o 

vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 

na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen tuto skutečnost Fondu oznámit a současně 

zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce 

podpory. 
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 
Článek 2 
 

2.1. Evidenční číslo projektu  873/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2015-3-3-16 

2.4. Název projektu Pohřebiště králů aneb Láska z Khon Kaen  

(dále jen „projekt“) 
 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a 

současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však 

do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.  

 
Článek 3 
 

Definice projektu: 

3.1. Film Hraný 

3.2 Režisér Apichantpong Weerasethakul 

3.3. Délka Filmu Dlouhometrážní (122 min.) 

3.4. Země výroby Filmu Thajsko, Velká Británie, Francie, Neměcko, Malajsie 

3.5. Kinodistributor Film Distribution Artcam s.r.o. 

3.6. Datum kinopremiéry 17. 12. 2015 

(dále jen „definice projektu“) 
 

3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí 

z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona. 
 
Článek 4 
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4.1. Forma podpory  dotace s podílem na zisku 

4.2. Výše podpory 150 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné 

podpory 
64% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových nákladech 

projektu 

64% 

4.6. Určení podílu Fondu na 

zisku projektu 
Základem pro výpočet podílu Fondu na zisku jsou výnosy příjemce podpory 

(je-li účetní jednotkou) nebo příjmy příjemce podpory (není-li účetní jednotkou) 

dosažené z poskytování oprávnění k užití kinematografického díla jeho 

zpřístupněním v kině nebo podobným způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. 

a) zákona a z poskytování rozmnoženin kinematografického díla pro takový 

účel, snížené o příjemcem podpory skutečně vynaložené a Fondu vyúčtované 

celkové náklady projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) a dále snížené o 

podílovou odměnu, kterou příjemce podpory hradí osobě, jež mu poskytla 

distribuční oprávnění k užití kinematografického díla. Výnosy, nebo příjmy dle 
věty první však nelze snížit o takové náklady projektu, které byly dle 

vyúčtování hrazeny z podpory poskytnuté dle tohoto rozhodnutí. 
 
Podíl Fondu na zisku se z uvedeného základu určí procentní sazbou 

vyjadřující podíl poskytnuté podpory na celkových nákladech projektu dle 
vyúčtování projektu (čl. 7.2. tohoto rozhodnutí) zaokrouhleného na celá čísla 

směrem dolů. 

 
4.7. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky 

podpory ve výši, která přesahuje: 
4.7.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle 

čl. 7.6.4. Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné 

podpory poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) 

na celkových nákladech projektu; 
4.7.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až 

v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.   
4.8. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu 

změn okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o: 
4.8.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;  
4.8.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;  
4.8.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 
4.8.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.9. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 
 
Článek 5 
 

5.1. Počet splátek  1 (jedna) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 100 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že 

příjemce podpory:  
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním 

pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého 

pobytu, není-li tímto státem Česká republika; 
- nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České 

republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u 

příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště; 
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, 

místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika. 

 
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond 

vyzve písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění 

potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně 

příjemcem podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 
5.6. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle 

čl. 7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, 

postupuje Fond v souladu s čl. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna 

nebude, nárok na proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch 

případech, kdy Fond pozastavil proplácení podpory dle čl. 5.5. 
 
Článek 6 
 

6.1. Účel 

podpory 
kinematografie 

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění 

kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového 

zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations. 

 
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1. 

 
Článek 7 
 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 31.12.2016 

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti v průběhu realizace Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce 

pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů. 

7.4. Povinnosti při dokončení projektu Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je 

příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu. 

7.5. Povinnosti po dokončení projektu 
 
 

7.5.1. Příjemce podpory je povinen zasílat kanceláři 

Fondu na formuláři Fondu hlášení o příjmech resp. 

výnosech (dále jen „hlášení o příjmech“) dle čl. 4.6. a 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění 

kinematografického díla v kině nebo obdobných 

způsobem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona (dále 

jen „první zpřístupnění“) po celou dobu trvání 

distribučního oprávnění k užití kinematografického díla, 

nejdéle však po dobu tří kalendářních let následujících 

po kalendářním roce, v němž příjemce podpory 
odevzdal kanceláři Fondu závěrečnou zprávu. 
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První hlášení o příjmech dle předchozí věty příjemce 

podpory odevzdá kanceláři Fondu společně s 

vyúčtováním projektu jako jeho přílohu, přičemž 

zahrnuje období od prvního zpřístupnění do data 

odevzdání závěrečné zprávy kanceláři Fondu. Příjemce 

podpory je povinen odevzdat Fondu další hlášení o 

příjmech vždy do 31.3. za předchozí kalendářní rok. V 

případě, kdy závěrečná zpráva byla odevzdána k datu 

31. 12. a první hlášení odevzdané společně s 

vyúčtováním projektu obsahuje údaje za celý předchozí 

kalendářní rok, je příjemce podpory povinen další 

hlášení o příjmech zaslat až k 31. 3. roku následujícího 

po roce odevzdání vyúčtování projektu. Ve lhůtách 

uvedených v předchozích větách je příjemce podpory 

povinen zaslat na účet Fondu případný podíl na zisku. 

 
7.6. Příjemce podpory je povinen: 

7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.; 
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory 
v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory fyzická osoba, považuje se za použití 

podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.5.; 
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 7.6.4. a současně postupovat v souladu s čl. 4.6.; 
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než 

3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně 

koproducentů projektu. 
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.5.1, 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li 

neúplné, Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící 

doklady podle této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva 

Fondu doručena. 
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení 

projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.9. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.8. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením 

projektu podle čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení 

vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1. 
7.11. V případě, že Rada žádosti dle čl. 7.10. nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením 

vyúčtování projektu podle čl. 7.2. a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla. 
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok 

na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do 

vyúčtování projektu a použití podpory. 
 
Článek 8 
 

8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 10% přiznané 

podpory lze využít na náklady na premiéru filmu a maximálně 70% přiznané 

podpory lze využít na besedy s tvůrci a odborníky, lektorské úvody apod.. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 
Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 
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̶ náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, 

výstavy aj); 
̶ náklady na pozvané zahraniční hosty; 
̶ vyškolení personálu 
̶ správní poplatky. 

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 
15. 6. 2015 

 
8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 
8.5. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si 

příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve 

vyšší výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. 

Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky 

z podpory, které si příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo 

odměnu za své služby v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu. 
 
Článek 9 
 

9.1. Příjemce podpory je povinen: 
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. 

Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné 

vyúčtování projektu; 
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací 

identifikaci Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci 

o tom, že projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu; 
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně; 
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit 

kontrolu vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu 

na základě účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění; 
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši 

zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

výzva Fondu; 
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a 

poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud 

použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou 

zakázkou podle tohoto zákona. 
9.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, v platném znění, je Fond povinen zaznamenat v centrální 

evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 
9.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.; 
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9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly 

předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného 

penále za nesplnění nebo porušení podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení 

odvodu zanikají příjemci podpory všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, 

že k zaplacení odvodu nedojde z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo 

částečně prominut, je příjemce podpory povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto 
rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 
 
Odůvodnění 
 
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 15. 5. 2015 výzvu č. 2015-3-3-16 (Podpora kinodistribuce 
zahraničních filmů) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 3. distribuce kinematografického díla. 
Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 15. 6. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 12. 6. 
2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 873/2015. 
 
 
Dne 19. 6. 2015  byl vylosován obsahový expert Skopal, Pavel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 59 body. Dne 19. 6. 2015 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který 

svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 35 body.  
 
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 10. 8. 2015 aby se s nimi seznámil.  
 
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4. 9. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 83,67 
bodů. 
 
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu. 
 
Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
 
„Film thajského režiséra Apichatponga Weerasethakula je jeho třetím titulem, který vstoupí do českých kin. Jedná 

se o jednoho z nejvýraznějších představitelů současné asijské kinematografie, jehož filmy se pohybují na pomezí 

výtvarného umění a filmu, a který je také laureátem Zlaté palmy z Cannes za film Strýček Búnmí. Rada pozitivně 

vnímá návaznost distribuční strategie projektu na již dříve realizované aktivity spojené s tímto výjimečným autorem 

a jeho osobitými filmy, které u nás v minulosti proběhly. Z ekonomického hlediska jsou náklady na kampaň 

přiměřené, i když jejich rozdělení do některých kapitol rozpočtu by zasluhovalo výraznější komentář žadatele. 

Rada je v souladu s obsahovým i ekonomickým posudkem, dospěla ovšem k nižšímu bodovému hodnocení.“ 
 
 
Na podporu kinematografie není právní nárok. 
 
Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.  
 
V Praze dne 4. 9. 2015 
 
 
Petr Vítek 
předseda Rady Státního fondu kinematografie 
 
otisk kulatého razítka č. 3 
 


