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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 Chlast 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.
1
  

Projekt je standartní českou distribucí.
2
  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.
3
  

                                                        
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl
4
 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

569 417 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

51 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele   Film Europe s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28 92 29 21 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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 

 V Jámě 699/1 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

nky59ie 

číslo bankovního účtu 

                                                        
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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 

 

                                                        
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1. 6. 2020 – 21. 9. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

22. 9. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

8. 10. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

8. 10. 2020 - 30. 4. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

X 

jiné (od-do) 

 

X 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30. 4. 2021 

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)
10

 

Česká republika 

 

 

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, 

                                                        
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem
11

, 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 
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 

podpis 

 

Ivan Hronec 

 

jednatel 

21. 9. 2020 Praha 

 

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

                                                        
11 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).  
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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 Králové videa 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.
1
  

Projekt je standartní českou distribucí.
2
 X 

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.
3
  

                                                        
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 



 

 

Strana 2 

 

 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl
4
 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

640 600 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

47 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele   Film Europe s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28 92 29 21 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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 

 V Jámě 699/1 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

nky59ie 

číslo bankovního účtu 

                                                        
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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 

 

                                                        
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

9. 7. 2020 - 31. 7. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

1. 8. 2020 - 31. 8. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

1. 9. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

3. 9. 2020 - 3. 9. 2030 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

X 

jiné (od-do) 

 

X 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

18. 3. 2021 

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)
10

 

Česká republika 

 

 

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, 

                                                        
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem
11

, 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 
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 

podpis 

 

Ivan Hronec 

 

jednatel 

30. 7. 2020 

 

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

                                                        
11 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).  
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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 Pravda 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.
1
  

Projekt je standartní českou distribucí.
2
  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.
3
  

                                                        
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl
4
 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

428 031Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

50,8% 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele   Film Europe s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28 92 29 21 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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 

 V Jámě 699/1 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

nky59ie 

číslo bankovního účtu 

                                                        
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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 

 

                                                        
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1. 5. 2020 - 24. 8. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

10. 7. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

24. 9. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

24. 9. 2020 - 24. 3. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

X 

jiné (od-do) 

 

X 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

24. 3. 2021 

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)
10

 

Česká republika 

 

 

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, 

                                                        
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem
11

, 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 
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 

podpis 

 

Ivan Hronec 

 

jednatel 

10. 7. 2020 Pr

 

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

                                                        
11 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).  
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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 Undine 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

303 106 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

52 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele   Film Europe s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28 92 29 21 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 V Jámě 699/1 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu k

nky59ie 

číslo bankovního účtu 

 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

10. 6. 2020 – 28.9. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

29. 9. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

29. 10. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

29. 10. 2020 – 30. 5. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

X 

jiné (od-do) 

 

X 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30. 5. 2021 

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)10 

Česká republika 

 

 

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, 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 
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 

podpis 

 

Ivan Hronec 

 

jednatel 

29. 9. 2020 Pra

 

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

 
11 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).  
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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 Provinční městečko E distribuce 

název dotačního okruhu Mimořádná výzva Distribuce filmu  

číslo výzvy 2020-3-2-18A  
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 x 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

454 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

56 % 

 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby  27062171 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

Křemencova 178/10 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

ez7a8fi 

 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele  - 

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

01.4.2020 - 31.7.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

08.08.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

17.09.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

17.09.2020-16.09.2025 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

TBC 

jiné (od-do) 

 

- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

podpis 

                                                        

 
11 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).  
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Filip Remunda 

 

 

jednatel 10.8.20

 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 Rytmus: Tempos 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

x 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

1 128 316,- Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 550 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

51,25 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  BONTONFILM a.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  26737493 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Na Poříčí 1047/26 

obec, PSČ, stát    Praha 1, 110 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o p

khdnqgv 

číslo bankovního 

adresa pro doruč vat (pokud se liší od adresy sídla a pokud 

nemá zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

červen 2020 – září 2020 

 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

16/09/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

17/09/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

září 2020 – leden 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

 

jiné (od-do) 

 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

31/01/2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 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).  
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Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datu

podp

 

Mgr. Martin Palán 

 

 

        Předseda představenstva V Pr

 

Ing. Petr Kantner 

 

 

Člen představenstva V Pr

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je víc

Marti Digitálně 
podepsal 
Martin Palan 
Datum: 
2020.09.16 
16:18:35 
+02'00'
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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 Vlci na hranicích 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 x 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

439 400,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

31,73 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  BONTONFILM a.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  26737493 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Na Poříčí 1047/26 

obec, PSČ, stát    Praha 1, 110 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

khdnqgv 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

červen 2020 – září 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

15/09/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

05/11/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

listopad 2020 – duben 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

 

jiné (od-do) 

 

duben 2021– červenec 2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

31/07/2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 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).  



 

 

Strana 7 

 

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a m

podpisu 

 

Mgr. Martin Palán 

 

 

        Předseda představenstva 

 

V Praze, 1

 

Ing. Petr Kantner 

 

 

Člen představenstva 

 

V Praze, 1

 

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























































 

 

Strana 1 

 

 

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 Bože, ty seš hajzl 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.
1
  

Projekt je standartní českou distribucí.
2
  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.
3
  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl
4
 

x 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

1 237 500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

62 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Cinemart,a.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  452 72 514 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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 

 

                                                        

 
1
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4
 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 

smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5
 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. 
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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 

 Národní 60/28 

obec, PSČ, stát  Praha, 111 21, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

wbtdevi 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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  

 

                                                        

 
6
 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7
 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. 
8
 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE x 

ANO 

 

 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

30.6.2020 - 29.9.2020 

 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

– je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

30.9.2020 

 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

5.11.10.2020 

 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

5.11.10.2020 - 5.12. 2020 

 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

 

jiné (od-do) 

 

30.1.2021 - 30.9. 2021 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

 

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)
10

 

 

 

 

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 

                                                        

 
9
 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. 
10

 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem
11

, 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 

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 

 

Cyril Šmelhaus 

 

 

Prokurista 

 

30.9. 2020, P

 

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

                                                        

 
11

 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).  
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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 Jak Bůh hledal Karla - distribuce 

název dotačního 
okruhu 

Mimořádná výzva Distribuce filmu  

číslo výzvy 2020-3-2-18A  

 
 
 
 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.  

Projekt je standartní českou distribucí. x 

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl 
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Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

850 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

35,29 % 

 
 
 
 
 
II. Informace o žadateli 
 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 

název nebo obchodní firma žadatele HYPERMARKET FILM  
Hypermarket film je delegovaným koproducentem k podání žádosti 

IČO – identifikační číslo osoby  27062171 

žadatel je plátcem DPH  
(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 

Křemencova 178/10 

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

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

ez7a8fi 

číslo bankovního účtu 
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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 

 - 

obec, PSČ, stát  - 

 
 
 
 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 

jméno a příjmení žadatele  - 

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH  
(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 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 

žadatel je podnikem  
(označte křížkem) 

NE  

ANO x 

 
 
 
 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký   

 
 
 
 
 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

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

NE  

ANO x 

 
 
 
 
 
III. Informace o projektu 
 



 

Strana 5 

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 09.10.2020 - 27.1.2021 

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

09.10.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 29.10.2020 česká festivalová premiéra 
28.1. 2021 distribuční premiéra 

kinodistribuce ČR (od-do)  28.1.2021-31.1.2024 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  28.1.2021 do 31.1.2024 Slovensko 
Začátkem roku 2021 je plánovaná polská kinodistribuce, přesný termín 
bude upřesněn 

jiné (od-do) VOD od 20.4.2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  15.11.2021 

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) 

 

 
 
 
 
 
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, 
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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 podnikem1, 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 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, 

a) 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 

 
Filip Remunda 

 
jednatel 

 
Praha 
30.9.2020 

 

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

                                                 
1 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).  
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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 Nová šichta 

název dotačního okruhu Mimořádná výzva Distribuce filmu 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 X 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

505.550 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 240.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

37 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Artcam Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26198096 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Rašínovo nábřeží 42/6 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 12800 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

4yqpz4f 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

17. 2. –3. 8. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

4. 8. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

28. 1. 2021 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

28. 1. 2021 – 30. 9. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

V jednání 

jiné (od-do) 

 

VOD od 28. 3. 2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

1. 10. 2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 mí

podpisu 

Vít Schmarc 

 

 

Jednatel 28. 7. 2020 

 

 
11 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).  
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(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 Helmut Newton: Nestoudná krása 

název dotačního okruhu Mimořádná výzva Distribuce filmu 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

324.480 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

53 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Artcam Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26198096 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Rašínovo nábřeží 42/6 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 12800 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

4yqpz4f 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

10. 8. –19. 8. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

20. 8. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

17. 9. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

17. 9. 2020 – 30. 3. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

V jednání 

jiné (od-do) 

 

VOD od 31. 10. 2020 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

1. 4. 2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 míst

podpisu 

Vít Schmarc 

 

 

Jednatel 20. 8. 2020 

 

 
11 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).  
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(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 
 

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 filmů Osobní život díry a Pět set plošin 

název dotačního 
okruhu 

Mimořádná výzva Distribuce filmu 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
 
charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.  1  

Projekt je standartní českou distribucí.  2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.  3  

1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl  4

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

310000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 190000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

30000 Kč 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby  

žadatel je plátcem DPH   5

(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 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát   

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

 

číslo bankovního účtu  

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 

  

4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele  Klára Khine 

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO X 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  86592696 

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH   6

(označte křížkem) 
NE X 

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 

 Podbělohorská 41 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  Podbělohorská 41 

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

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

9za65i 

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 

  

6 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. 
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obec, PSČ, stát  
 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem   7

(označte křížkem) 
NE X 

ANO 
 

 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku ) 8

(označte křížkem) 
Malý nebo střední  

Velký  
 

 

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

NE  

ANO 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu  9

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

5. 8. 2020 - 27. 10. 2020 

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

5. 8. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

v rámci MFDF Ji.hlava (27. 10. - 1. 11.  2020) 

kinodistribuce ČR (od-do) 
 

4. 11. 2020 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

9-10/2020 - 2021 

jiné (od-do)  

7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
9 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. 
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dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 

30/09/2021 

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)  10

 

 
 
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 podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, 11

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 

10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
11 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).  
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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 

 
Klára Khine 
 

 V Praze 5. 8. 20

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatel
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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 Last and First Men 

název dotačního okruhu Mimořádná výzva Distribuce filmu 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

365.658 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 180.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

44 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Artcam Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26198096 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Rašínovo nábřeží 42/6 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 12800 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

4yqpz4f 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1. 5. – 18. 6. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

19. 6. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

19. 11. 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

19. 11. 2020 – 30. 6. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

V jednání 

jiné (od-do) 

 

VOD od 12/20 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

1. 7. 2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

podpis 

Vít Schmarc 

 

 

Jednatel společnosti 18. 6. 20

 

 
11 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).  
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(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 Ztracený břeh 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.
1
  

Projekt je standartní českou distribucí.
2
  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.
3
 X 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl
4
 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

267.714 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

25,14 % 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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  

 

                                                        

 
1
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3
 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4
 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 

smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5
 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. 
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ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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  

                                                        

 
6
 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. 
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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  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

                                                        

 
7
 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. 
8
 Příloha č. 1 GBER 



 

 

Strana 5 

 

 

III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1. června 2020 - 4. srpna 2020 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

– je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

5. srpna 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

5. srpna 2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

6. srpna 2020 - 30. září 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

- 

jiné (od-do) 

 

20. října 2020 - 30. září 2021 (VOD distribuce) 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30. září 2021 

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)
10

 

ČR 

 

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, 

                                                        

 
9
 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. 
10

 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem
11

, 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 

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 podpis 

 

 

Jiří Konečný 

 

 

 

jednatel 4. 8. 20

 

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

                                                        

 
11

 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).  
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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 Na palubu! 

název dotačního okruhu Mimořádná výzva Distribuce filmu 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

410.750 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

 %49  

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Artcam Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26198096 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Rašínovo nábřeží 42/6 

obec, PSČ, stát  Praha 2, 12800 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

4yqpz4f 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1. 4. – 28. 5. 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

29. 5. 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

Limitovaná distribuce 3. 7. 2020 (TADY VARY!) 

Běžná distribuce 7. 1. 2021 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

3. 7. 2020 – 29. 5. 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

V jednání 

jiné (od-do) 

 

VOD od 01/21 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

1. 6. 2021 

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)10 

 

 

 

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 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

podpis 

Vít Schmarc 

 

 

Zástupce jednatele (plná moc) 29. 5. 2020 

 

 
11 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).  
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(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 ŽAL ŽEN - distribuce 

název dotačního okruhu  3. distribuce kinematografického díla  
 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 x 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

361000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 266000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

4 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Duracfilm, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  26983958 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

 Primátorská 1009/45 

obec, PSČ, stát  Praha 8, 180 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

bqncn8k 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 



 

 

Strana 4 

 

 

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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

červenec-září 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

29.09.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

21.01.2021 (případně posun dle epidemiologických podmínek Covid-19) 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

22.01.2021 – 28.02 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

 

jiné (od-do) 

 

Komunitní projekce a site-specific: březen – duben 2021 

VOD distribuce: květen – září 2021  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.09.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

Miroslav Novák 

 

Předseda představenstva 29.9.2020 

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 LOLA 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A Mimořádná výzva Distribuce filmu 
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charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

316 760,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 150 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

30 % 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  Mezipatra z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  22755624 

žadatel je plátcem DPH5  
(označte křížkem) 

NE X 

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 

 

                                                        
 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 



 
 

Strana 3 
 
 

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 

 Francouzská 284/94 

obec, PSČ, stát  101 00, Praha 10, ČR  

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

 

číslo bankovního účt

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 

  

obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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  

 

                                                        
 
6 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. 
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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  

 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

 
                                                        
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

16.3.2020 – 18.6.2020 

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

19.6.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

13.8.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  
 

13.8.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

- 

jiné (od-do) 
 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 

30.9.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí  
(označte křížkem) 
 

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Francie – Unifrance (zažádáno o podporu v řádném termínu) 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)10 

ČR 

 
 
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 

                                                        
 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 
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 

podpis 

 
 
Aleš Rumpel 

předseda 17.6.2020  

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

                                                        
 
11 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).  
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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 Arab Blues 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

170 300 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 105 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

24.4.2020 – 14.5.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

15.5.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

21.5.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

--- 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

21.5.2020 – 30.9.2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 míst

podpisu 

 

Ivo Andrle 

 

 

jednatel 

 

Praha 15.5.2

 

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

                                                        

 
11 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).  



 

 

Strana 1 

 

 

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 Než skončí léto 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

776 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu 

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.4.2020 – 26.5.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

27.5.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

9.7.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

9.7.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.12.2020 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 mí

podpisu 

 

Ivo Andrle 

 

 

jednatel 

 

Praha 27.5.

 

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

                                                        

 
11 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).  



 
 

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 Film pro pamětníky 

název dotačního 
okruhu 

3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
 
charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 x 

1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

466 900 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0 Kč 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele 4D Produkce.CZ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 04497627 

žadatel je plátcem DPH5  
(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 

Haštalská 796/3 

obec, PSČ, stát Staré Město, 110 00 Praha 

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

d6dx8b 

číslo bankovního účtu 

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 

 

obec, PSČ, stát  
 

4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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  
 
 
 

6 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. 
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

NE  

ANO 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

01/08/2020 - 29/09/2020 

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

30/09/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

28/01/2021 

kinodistribuce ČR (od-do) 
 

28/01/2021 - 30/09/2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

----- 

jiné (od-do) 
vod distribuce 

cca 3 měsíce od premiery 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 

30/09/2021 

7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
9 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. 
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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)10 

 

 
 
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 podnikem11, 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 
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. 
 

10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
11 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).  
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 
jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
 
 
 
Dan Dittrich 

 
 
 
 
jednatel 

 
 
 
 
Praha 30.9.2020 

 
 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 Frida - viva la vida 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

449 500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 210 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účt

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.5.2020 – 21.6.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

22.6.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

13.7.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

13.7.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.10.2020 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 19.6.2020 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele n

                                                        

 
11 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).  
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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 Kid 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

407 600 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu 

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.10.2019 – 20.5.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

21.5.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

5.11.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

5.11.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

od 5.11.2020 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

podpis 

 

Ivo Andrle 

 

 

jednatel 

 

Praha 21.5.2020 

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 Palm Springs 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

596 500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu 

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.7.2020 – 3.8.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

4.8.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

13.8.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

13.8.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.12.2020 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

podpis 

 

Ivo Andrle 

 

 

jednatel 

 

Praha 4.8.

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 Proxima 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

848 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 230 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu 

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.1.2020 – 27.5.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

28.5.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

30.7.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

30.7.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.1.2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 

po

 

Ivo Andrle 

 

 

jednatel 

 

Praha 28.5.2020 

 

 

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 Léto 85 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

470 500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 180 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účtu

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.8.2020 – 27.9.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

28.9.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

1.10.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

1.10.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.2.2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 28.9.20

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 Svéráz českého rybolovu 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 



 

 

Strana 2 

 

 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standardní českou distribucí.2 X 

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

1 440 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 Kč 

 

 

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 DPH5  

(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 

 

                                                        

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 účt

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 ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

                                                        

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

                                                        

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

1.6.2020 – 21.6.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

22.6.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

5.11.2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

5.11.2020 – 30.9.2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

--- 

jiné (od-do) 

vod distribuce 

cca od 1.6.2021 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30.9.2021 

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)10 

 

 

 

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 

                                                        

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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 19.6.202

 

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

                                                        

 
11 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).  
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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 NEBE 

název dotačního 
okruhu 

3.distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2 X 
Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  
V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl4 

 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

 
800 000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  
400 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

 
50% 

 
II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele Pilot Film s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby  04430450 

žadatel je plátcem DPH5  
(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 

 Donská 168/19 

obec, PSČ, stát  Praha 10, 101 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  ews9ga8 

                                                        
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

číslo bankovního účtu 
adresa pro doručování, uje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 
zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  
NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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  

                                                        
6 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. 
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

NE  

ANO 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

03/2020 až 10/2020 

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

28/10 2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

30/10/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  
 

30/10/ 2020 až 31/08/2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

 

jiné (od-do) 
 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 

31/12/2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí  
(označte křížkem) 

ANO  

NE X 

                                                        
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
9 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. 
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v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)10 

 

 
 
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 podnikem11, 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: 

̶ 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 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, 

j) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

                                                        
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory 
sídlo. 
11 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).  
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 
jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Jan Macola 
 

 
Jednatel 

 
24/08/2020 
v Praze 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 ŽALUJI! 

název dotačního 
okruhu 

3.distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  
Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  
V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

500 000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200 000,- Kč  

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

60% 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele Pilot Film s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 04430450  

žadatel je plátcem DPH5  
(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 

Donská 168/19  

obec, PSČ, stát Praha 10, 101 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  ews9ga8 

                                                        
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

číslo bankovního účtu 
adresa pro doručován , uje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 
zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  
NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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 

  

                                                        
6 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. 
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obec, PSČ, stát  

 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

NE  

ANO 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

 
02/2020 - 09/2020 

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

 
24/09/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

24/09/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  
 

24/09/2020 - 30/06/2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

 

jiné (od-do) 
 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 
 

30/09/2021 

                                                        
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
9 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. 
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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)10 

 

 
 
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 podnikem11, 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: 

̶ 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 předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento předpoklad musí 

                                                        
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory 
sídlo. 
11 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).  
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příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi 
svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

j) 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 mí
podpisu 

 
Jan Macola 
 

 
jednatel 

14/08/2020
v Praze 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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 Město na řece 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1 ☐ 

Projekt je standartní českou distribucí.2 ☐ 

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3 ☒ 

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

☐ 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

518 900 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 270 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

48% 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

žadatel je plátcem DPH5  

(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 

☐ 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

Bílkova 868/10 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

f9fjwun 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO 

 

☒ 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední ☒ 

Velký  

 

☐ 

 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO 

 

☒ 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) září 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

30.9.2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 16.01.2020 

kinodistribuce ČR (od-do) Leden 2021 – únor 2021 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  - 

jiné (od-do) - 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 30. září 2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO ☐ 

NE ☒ 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)10 

 

 

 

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. 

 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 

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

podp

Julietta Sichel jednatelka 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jmé

 

 
11 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).  
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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 Feinkošt 2020 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 
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charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 

distribuce pásmo kinematografických děl4 

X 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

267 650 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 185 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

30,8 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  krutón, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  04024745 

žadatel je plátcem DPH5  

(označte křížkem) 

NE X 

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 

 

 

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 

outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 

Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 

původu. 
5 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. 
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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 

 Červenkova 524/8 

obec, PSČ, stát  Praha 8, 182 00, Česko 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

uc676cv 

číslo bankovního účtu 

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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 

 
6 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. 
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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  

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

 

 
7 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.  
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 

III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 

 

Květen – srpen 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

29/08/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 

 

1/11/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  

 

Listopad – prosinec 2020 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  

 

Listopad – prosinec 2020 

jiné (od-do) 

 

 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  

 

30/03/2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Německo 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)10 

Česko-Německo 

 

 

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 

 

 
9 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.  
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.  
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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 podnikem11, 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 

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 

Filip Kršiak 

 

 

předseda 27.8.2020 

 

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

 

 
11 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).  
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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 Loni v Marienbadu 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-3-2-18A 

 
charakteristika projektu 

(označte křížkem) 
Projekt je vysokorozpočtovou českou distribucí.1  

Projekt je standartní českou distribucí.2  

Projekt je nízkorozpočtovou českou distribucí.3  

 
1 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na nad 90 tis. diváků, obsahuje reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu, 
outdoor reklamu atd. 
2 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Distribuční strategie cílí na cca 50-80 tis. diváků (resp. nad 20 tis. diváků v případě dokumentárního 
kinematografického díla), obsahuje např. reklamu v tisku, televizi, rozhlase, online reklamu (dle zaměření 
distribuční strategie). 
3 Distribuováno bude české kinematografické dílo (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi). 
Kinematografické dílo je určené pro specifickou úzkou skupinu diváků. Distribuční strategie cílí na cca 30 tis. 
diváků či méně (resp. méně, než 20 tis. diváků v případě dokumentárního kinematografického díla). 
Propagace je cílena úzce na specificky vymezenou cílovou skupinu, zaměřuje se na site specific projekce, 
projekce s diskusemi atp. 
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V rámci projektu je distribuováno zahraniční kinematografické dílo nebo 
distribuce pásmo kinematografických děl4 

x 

Celkový plánovaný rozpočet nákladů na realiz 
aci projektu 

377 097 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 180 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

27 % 

 
 

II. Informace o žadateli 

 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 
název nebo obchodní firma žadatele  Marienbad Film z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  04552229 

žadatel je plátcem DPH5  
(označte křížkem) 

NE x 

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 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Husova 212 

obec, PSČ, stát  Velká Hleďsebe, 353 01, Česká republika 

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

zz8rzdb 

číslo bankovního účtu 

 
4 Distribuováno bude kinematografické dílo, které nevyhovuje definici českého kinematografického díla (ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) nebo pásmo kinematografických děl bez ohledu na zemi 
původu. 
5 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. 
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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 

  

obec, PSČ, stát   

 
 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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 

 

 
6 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. 
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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  

 
 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

 
 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

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

NE  

ANO 
 

x 

 
 

III. Informace o projektu 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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harmonogram projektu9 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.9) 

přípravné práce (od-do) 
 

01/04/2019 - 02/09/2020 

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

24/07/2020 

premiéra (dd/mm/rrrr) 
 

03/09/2020 

kinodistribuce ČR (od-do)  
 

03/09/2020 - 31/03/2022 

kinodistribuce zahraniční (od-do)  
 

- 

jiné (od-do) 
 

- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)  
 

30/09/2021 

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)10 

- 

 
 
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, 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
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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 podnikem11, 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 
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 

 
Zuzana Stejskalová 
 

 
člen výboru 

24/07/2020 
v Praze 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne

 
11 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).  
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