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evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

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. 

 
 

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu East Bohemia Film Office 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy Činnost filmových kanceláří v roce 2020 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je rozvoj a podpora stávající regionální filmové kanceláře East 

Bohemia Film Office (EBFO), která funguje již od roku 2012. Dynamickému 

růstu filmové kanceláře výrazně pomáhají poskytnuté dotace od Státního fondu 

kinematografie. Díky nim je zajištěno bezproblémové fungování EBFO, což 

podrobněji znamená: marketing regionu jako atraktivní destinace pro 

audiovizuální průmysl, marketing lokací, zprostředkování informací a lokačního 

servisu pro filmové profesionály, fungovaní jako prostředník mezi filmovým 

sektorem a regionálními orgány veřejné správy. 

Realizace projektu rovněž přispěje k efektivnímu zapojení regionální filmové 

kanceláře EBFO směrem k odborné veřejnosti a následný rozvoj dílčích aktivit, 

které doposud EBFO realizovala (organizované obhlídky lokací pro filmové 

profesionály, účast na filmových festivalech, aktualizace a revize webu a 

vytváření pozitivního PR o přínosech natáčení pro region východní Čechy). 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

210 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 105 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

105 000 Kč 



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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II. Informace o žadateli 

 
II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Destinační společnost Východní Čechy 

IČO – identifikační číslo osoby 75126842 

žadatel je plátcem DPH1 

(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 

náměstí Republiky 12 

obec, PSČ, stát Pardubice 530 02, Česká republika 

identifikátor datové schránky, 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

hdqagnh 

číslo bankovního úč

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 
 



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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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 

 

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 

 
 

NE 
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žadatel je podnikem3 

(označte křížkem) 

ANO x 

 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(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 projektu 

příprava (od-do) 6.8.2019 – 31.12.2019 

realizace (od-do) 1.1.2020 – 31.12.2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

31.12.2020 

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)5
 

   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 

 

 
 

3 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. 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 















1.250.000,-Kč







Česká republika


































