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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, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

 

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 a slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  
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název projektu Moravskoslezská filmová kancelář 2019 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2018-5-4-18 
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charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Úlohou regionálních filmových kanceláří je propagovat a propojovat filmové 

profesionály s regionem a jeho místními aktéry. Zpřístupňují jim jednodušší 

natáčení v regionu, jsou úzce napojeny na místní úřady a instituce a přitom 

těží ze zájmu filmových štábů o svůj region. Jednou z takových je i 

Moravskoslezská filmová kancelář fungující pod destinační agenturou 

Moravskoslezského kraje a navazující na nejstarší film office u nás, která 

fungovala pod názvem FILM OSTRAVA!!! v rámci Magistrátu města Ostravy.  

Jejím cílem je poskytovat informační servis filmařům, kteří region neznají, 

propojovat je s místními poskytovateli služeb, provozovateli lokací, s místními 

úřady a policií a také komunikovat své aktivity a aktivitu filmových štábů 

místním lidem. Zájem a přítomnost filmařů jsou pochopitelně prospěšné i pro 

region samotný, uvědomujeme si, že důležité přitom je vybalancování potřeb 

filmařů na jedné straně a zájmů místních občanů na straně druhé. Hlavní 

cílovou skupinou jsou přitom domácí producenti a koproducenti, a to hlavně 

proto, že i zahraniční produkce, které jsou pro nás nejzajímavější, obvykle 

přicházejí přes českého koproducenta. 

Předmětem projektu je zajištění činnosti regionální filmové kanceláře a jejich 

aktivit na rok 2019. Aby vše fungovalo, je nezbytné odpovídající pracovní 

nasazení, protože právě v něm tkví činnost film office. Plánováno je rozšíření 

úvazku manažera projektu Hany Vítkové ze stávajících maximálních 50hod 

na max. 80 za měsíc (přičemž úvazek je v tuto chvíli flexibilní a je čerpán dle 

potřeby).  

Věříme, že se osvědčí spolupráce s festivalem Ostrava Kamera Oko a že 

filmaři, kteří na něj přijedou, budou i v příštím roce natolik zajímaví, abychom 

pro ně uspořádali Location tour v rámci festivalu i v příštím roce. Spolupráci 

s nimi chceme prohloubit i v aktivitách během roku, už teď jsme uveřejňovali 

informace o různých speciálních promítáních a do budoucna se otevírá 

možnost vymyslet a následně zorganizovat s nimi „filmové procházky“, tj. 

přímo prohlídky zajímavých míst, kde se natáčela různá audiovizuální díla, 

včetně projekcí na těchto netradičních místech, což může místní lidi zajímat a 

vtáhnout je do tématu. Pro tento případ také počítáme v rozpočtu s malou 

položkou na tisk pozvánek či letáčků a grafické práce. 

Jedním ze střípků práce film office je také administrace webu a FB profilu. Na 

webové stránky průběžně doplňujeme jak portfolio lokací, tak i projektů, 

samozřejmě novinek a akcí, které v regionu probíhají a s filmem souvisí. 

Samozřejmostí je i anglická verze, proto i na příští rok počítáme se zadáním 

několika málo překladů či korektur.  

Novou je pro nás zkušenost s FB reklamou, kterou chceme využívat zejména 

při informování o větších projektech a uzavírkách, či omezeních pro místní 

občany. 

Již tradičními jsou pro nás workshopy, respektive prezentace na festivalech 

v Plzni a Karlových Varech. Ty jsou pro nás skvělou příležitostí setkat se 

s filmaři, dát jim povědomí o naši existenci, pokud ho ještě nemají, nebo těm 

se znalostí regionu, představit novinky. Podstatné také je setkávání se 

zástupci ze SFK, CFC a ostatními regionálními filmovými kancelářemi a naše 

vzájemná výměna zkušeností. Stejně tak máme v příštím roce v plánu jedno 

větší společné setkání s našimi místními partnery a spolupracujícími subjekty. 

Pokračovat potřebujeme v přefocení či nafocení lokací, které prozatím 

v databázi chybí, abychom byli schopni kdykoliv reagovat na poptávky 

kvalitním materiálem. 

Věříme, že některé z poptávek, které jsme řešili, či řešíme letos, dojdou 

v příštím roce do fáze samotné realizace. Je nám jasné, že v momentě, kdy 

již všechny okolní moravské regiony mají vyhrazeny „speciální“ peníze pro 

filmaře, ať už formou dotací či fondů, nemůžeme v tomto ohledu, i vzhledem 

k naší vzdálenosti od Prahy, v příštích letech zaostávat. Cítíme, že v tomto 

roce zatím na tento fakt hřešíme malým množstvím realizací. Zvrátit tuto 
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situaci a docílit ustavení speciální regionální dotace pro podporu vzniku 

audiovizuálních produkcí v našem kraji se tak jeví pro příští rok jako zcela 

zásadní. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

445 156 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 222 578 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

69% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  02995832 

žadatel je plátcem DPH1  

(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  

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 Vítkovická 3335/15 

obec, PSČ, stát  Ostrava-Vítkovice 702 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

4muh9n3 

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   

 

                                                        

 
1 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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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 DPH2  

(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  

 

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 

  

                                                        

 
2 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  

 

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 

není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 

forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 

políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

Dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Srpen – prosinec 2018 

realizace (od-do) Leden – prosinec 2019 

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

31/01/20 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o 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 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. 

 

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 
































