Státní fond kinematografie

VeletrŽní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 PrahaT

Zádost o podpoľu kinematografie

podaná podle zákona č'' 49612012 Sb., o audiovizuálnÍch dĺlech a podpoře kinematografie a o změně někteých
zákonŮ (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytĺ
účinnostizměny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017 a v souladu s pravidly obsaŽenými v
nařízení Evropské komise ć.651ĺ2014 ze dne 17. června 2014, kteým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašujíurčitékategorie podpory za slučĺtelnés vnitřním trhem, tzv. obecného nařĺzení o blokových výjimkách
(GBER).
V Žádosti o podporu kinematografie a vŠech formulářích příloh se slovem ,,Žádost" rozumí Žádost o podporu
kinematografie, slovem ,,Žadatel" se rozumíżadatel o podporu kinematografie, slovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumĺ nařĺzení Evropské komise č,.65112014 ze dne 17. června
2014,kteým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašujĺurčitékategorie podpory za slučitelnés vnĺtřním
trhem, tzv. obecného nařízenío blokových výjĺmkách.

evidenčnĺčísloprojektu (vyplňuje Státnĺ fond kinematografie)

l. obecné informace o projektu

näzev projektu

Lassie se vrací

název dotačnĺhookruhu 3' dĺstribuce kinematografického dĺla

číslovýzvy

2020-3-2-18

charakteristika projektu V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé krátkometráŽnĺ
(označte kříŽkem)

kĺnematografické dílo1.

V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé celovečerní kinematografické
dĺlo2.

V rámci projektu bude distribuováno pásmo kinematografických děl

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na rea]izaci

't 070 140'-

výše poŽadované podpory kinematografie v Kč

250 000'- Kč

výše finančnĺho zajištěnĺ projektu v % k datu podání
Žádosti

51,54 %

Kč

projektu

1

2

pro účelyFondu se za krátkometráŽní kinematografické dílo povaŽuje dĺlo o délce do 60 minut
pro účelyFondu se za celovečerní kinematografické dílo povaŽuje dílo o délce 60 minut a delší
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ll. lnformace o Žadateli
ll.A. Zadatel právnická osoba
název nebo obchodnífirma Žadatele

BONTONFILM a.s.

lČo - identifikační čísloosoby

26737493

Žadatelje plátcem DPH3

NE

(označte křÍŽkem)

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné částiodpočtudaně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

ale u tohoto projektu siŽadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sĺdIa
ulice a čĺslo
popisné/orientačnÍ

Na PoříčÍ1047ĺ26

obec, PSČ, stát

Praha 'ĺ, 1 10 00, ČR

identifikátor datové schránky,
má-liji Žadatel o podporu kinematografie zřízenu

khdnqgv

číslobankovníhoúč
adresa pro doručování, na kterou žadatel poŽaduje doručovat (pokud se lišĺod adresy sídla a pokud
nemá zřizenou datovou sch rán ku)
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel ýzická osoba
jméno a příjmení žadatele
Žadatel je podnikatelem
(označte kříŽkem)

ANO
NE

V případě, że se v průběhu realizace projektu změnĺ postavenÍ žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtovánĺprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
3
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V případě

ANo uved'te lČo

v případě NE uvedte datum narození

Žadatelje plátcem DPH4
(označte křÍŽkem)

NE

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpoěet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

ale u tohoto projektu si żadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslobankovního účtu
mĺsto trva!ého pobytu
ulice a čĺslo

popisné/orientačnĺ
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji Žadatel

zŕízenu

adresa mĺsta podnikánĺ' je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji Žadatel

zřízenu
adresa pro doručování,na kterou żadatel poŽaduje doručovat (pokud se lišíod mĺsta trvalého pobytu
nebo místa podnikánĺa pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ' stát

V případě, Že se v průběhu realizace projektu změní postavenĺ Žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtovánĺprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout'
4
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!1.C.

lnformace o podniku

a

jeho velikosti

Žadatelje podnikems

NE

(označte křÍŽkem)

ANO

x

Malý nebo střední

X

V přĺpadě' Že ANo, uvedte velikost podniku
Žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte kříŽkem)

Velký

ll.D !nformace o daňovém rezidenstvĺ

Žadatelje daňovým rezidentem cR ve smyslu $ 2 NE
odst. 2 nebo $ 'ĺ7 odst. 3 zákona č' 586/'1992 sb.'
o daních z příjmu, ve znění pozdějŠíchpředpisů ANo
(označte kříŽkem)

X

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektuT
musí být v souladu s daý uvedenými ve formuláři realizačnÍhoharmonogramu (Přĺloha B.9)
přípravné práce

(od-do)

Leden 2020

zahájení prací na projektu
- je możnénejdřĺve
dnem podání Žádosti

16t04t2020

premiéra (dd/mm/rrrr)

02107t2020

kinodistribuce ČR (oo-oo)

červenec -

-

duben 2020

(dd/mm/rrr)

řÍ1en

2020

kinodistribuce zahraniční (od-do)

jiné (od-do)

listopad 2020 - duben 2021

dokončenĺprojektu (dd/mm/rrrr) 3010412021

Podnĺkem se rozumí kaŽdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív
nabízenívýrobkŮ a
slużeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l. GBER). Příklady entit naplňu jícíznaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdruŽení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj'),
nadace, veřejné instituce, nejrůznějŠíprávnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve neŽ dnem podání żádosti, a to z důvodu dodżení podmínky
motivačníhoúčinkuve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním Žádostije moŽné provádět pouze přípravné práce.
5
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projekt je/bude realizován se zahraničnĺ

ANO

účasti

(označte kříŽkem)

NE

x

v případě, Že ANo'
uvedte konkrétní státy

Umístění projektu
(uved'te stát nebo státy,

ve kteých má
Žadatel/koproducenti
sídlo)8

Podpisem této Žádosti Žadatel souhlasí se zařazením údajůo sobě a této Žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kĺnematografie podle $ 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této Žádosti
a dalších Údajů o projektu v rozsahu podle $ 38 zákona o audiovizi. Podpisem této Žádosti Žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této Žádosti a ve vŠechjejích přĺlohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této Žádosti Žadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně

prohlaŠuje, Že:

a)neprobĺhá insolvenční řízenÍ, ve kterém se řešÍ Úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie' v poslednĺch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu
proto, Že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkuzu proto,
Že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačujícĺ,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právnĺho předpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotnÍ pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sĺdla, mĺsta podnikání nebo trvalého pobytu'
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republiky anĺ u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikánĺ nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloŽeníjeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociálnÍ zabezpećenía příspěvku na státnĺ politiku
zaměstnanostĺ, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikemg, vůčĺněmuż je v návaznosti na rozhodnutÍ Evropské komise vystaven inkasnĺ přikaz, jimŽ
byla podpora obdźená od poskytovatele z Českérepubliky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, kteý dosud nebyl splacen,
g) nenĺpodnikem v obtíŽích ve smyslu čl.2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této Žádostive smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.

Żadatel současně prohlašuje, Že v souladu s ustanovenÍm $ 39 odst. 'ĺ zákona o audiovizije osoba, která:
a) je bezúhonná zabezihonného se nepovaŽuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů,kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu' musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutárnĺ orgán nebo kaŽdý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárnĺm orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak jejĺ statutárnĺ orgán nebo kaŽdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloŽky, musí

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umĺstěním projektu se rozumístát, ve kterém má příjemce podpory sídlo
Podnikem se rozumĺ celá skupina podniků, se kteýmije Žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity (,,jeden podnik") a je jím kaŽdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajÍcív nabízení
výrobků a sluŽeb, bez ohledu na jeho právníformu (viz příloha Č.l. GBER).
8
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předpoklad podle tohoto pĺsmene splňovat vedle uvedených osob rovněŽ vedoucĺ této o rganizačnĺsloŽky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sĺdla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu'

osoba, která tuto Žádost podepisuje, prohlašuje, Že bud' je Žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem Žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za Žadatele jako jeho zmocněnec.
Úoa1e o podepisujícÍ osobě a podpis:

jméno a příjmenĺ

podepisující osoby
Mgr' Martin

Palán

lng. Petr Kantner

vztah podepisujĺcí osoby

datum a místo

k Žadateli

podpisu

Předseda představenstva

V Praze
dne 14.4.2020

Člen představenstva

V Praze dne
14.4.2020

(tabulku zkopĺrovat vícekrát v případě, Že je více osob jednajícĺchjménem Žadatele nebo za Žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách
(GBER).
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu
název projektu

Distribuce filmu Raoul Taburin

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
číslo výzvy

2020-3-2-18

charakteristika projektu V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé krátkometrážní
kinematografické dílo1.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé celovečerní kinematografické
dílo2.
V rámci projektu bude distribuováno pásmo kinematografických děl.

1
2

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

357 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0 Kč

pro účely Fondu se za krátkometrážní kinematografické dílo považuje dílo o délce do 60 minut
pro účely Fondu se za celovečerní kinematografické dílo považuje dílo o délce 60 minut a delší
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Aerofilms s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27154271

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Jirečkova 1008 / 8

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

rzk7aa

číslo bankovního ú
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

Milady Horákové 383/79

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, Česká republika

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
4
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 NE
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
ANO
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9)
přípravné práce (od-do)

6/2017 – 30.4.2020

zahájení prací na projektu
(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve
dnem podání žádosti

1.5.2020

premiéra (dd/mm/rrrr)

18.6.2020

kinodistribuce ČR (od-do)

od 18.6.2020 do 12.5.2027

kinodistribuce zahraniční (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

30.9.2021

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5
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projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
9
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datu
pod

Ivo Andrle

jednatel

Pra

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jmé
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách
(GBER).
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu
název projektu

Distribuce filmu Překladatelé

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
číslo výzvy

2020-3-2-18

charakteristika projektu V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé krátkometrážní
kinematografické dílo1.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude distribuováno jednotlivé celovečerní kinematografické
dílo2.
V rámci projektu bude distribuováno pásmo kinematografických děl.

1
2

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

162 300 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

55 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0 Kč

pro účely Fondu se za krátkometrážní kinematografické dílo považuje dílo o délce do 60 minut
pro účely Fondu se za celovečerní kinematografické dílo považuje dílo o délce 60 minut a delší
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X

II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Aerofilms s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27154271

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Jirečkova 1008 / 8

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

rzk7aa

číslo bankovního
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

Milady Horákové 383/79

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, Česká republika

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
4
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 NE
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
ANO
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9)
přípravné práce (od-do)

4/2018 – 26.4.2020

zahájení prací na projektu
(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve
dnem podání žádosti

27.4.2020

premiéra (dd/mm/rrrr)

30.4.2020

kinodistribuce ČR (od-do)

pravděpodobně od 28.5.2020 do 30.10.2029

kinodistribuce zahraniční (od-do)

---

jiné (od-do)

VoD distribuce od 30.4.2020

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

30.9.2021

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5
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projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
9
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předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Ivo Andrle

jednatel

Praha 27.4.

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem ža
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podpis

