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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 Provoz Kina Pohoda Jeseník 

název dotačního okruhu 5. Propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. x 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

95.000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 75.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0% 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace 

IČO – identifikační číslo osoby  00852112 

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 

28. října 880/16 

obec, PSČ, stát  790 01 Jeseník, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

esak5j4 

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  

 

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

 

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 1. 5. 2020 – 30. 6. 2020 

realizace (od-do) 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31. 1. 2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE x 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

 

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)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 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

BcA. Petra Fusová, DiS. 

 

ředitelka Městských kulturních 

zařízení 

15. 6. 2

Jeseník 

 

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















Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdin■ 47

170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona ■. 49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo■e kinematografie a o zm■n■ n■kterých
zákon■ (zákon o audiovizi), v platném zn■ní, podle zn■ní Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
ú■innosti zm■ny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v

na■ízení Evropské komise ■. 651/2014 ze dne 17. ■ervna 2014, kterým se v souladu 5 ■lánky 10? a 108 Smlouvy
prohlašují ur■ité kategorie podpory za slu■itelné s vnit■ním trhem, tzv. obecného na■ízení o blokových výjimkách
(GBER).

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá■ích p■íloh 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 na■ízení Evropské komise ■. 65112014 ze dne 17. ■ervna

2014, kterým se v souladu 5 ■lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují ur■ité kategorie podpory za slu■itelné s vnit■ním

trhem, tzv. obecného na■ízení o blokových výjimkách.

eviden■ní ■íslo projektu (vypl■uje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu

název projektu Provoz Kina Blansko

název dota■ního okruhu 5. propagace ■eského kinematografíckého díla

■íslo výzvy 2020-5-3—22

charakteristika projektu Žádost o podporu kinematografie je ur■ena pro jednosálové kino. )(

(oznacte krrzkem) Žádost o podporu kinematografie je ur■ena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpo■et náklad■ na realizaci 210.000

projektu
výše požadované podpory kinematografie v K■ 103.000

výše finan■ního zajlšt■ní projektu v % k datu podání 0 %

žádos■
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Kulturní st■edisko m■sta Blanska, p■ísp■vková organizace

i■O - identifika■ní ■íslo osoby 00163848

žadatel je plátcem DPH'| NE

(ozna■te k■ížkem) , _ -

ANO s uplnym nárokem na odpocet DPH

s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
pom■rnou ■ást odpo■tu dan■ na vstupu
s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
nárok na odpo■et krácený koeficientem

s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
kombinaci uplatn■ní pom■rn■ ■ásti odpo■tu dan■ na

vstupu a nároku na odpo■et krácený koeficientem

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávn■n X

nárokovat na vstupu odpo■et DPH u správce dan■

adresa sídla

ulice a ■íslo Hybešova 24011

popisn■forienta■ní
obec, PS■, stát Blansko, 678 01, ■R

identifikátor datové schránky, rfwzq59
má-li ji žadatel o podporu kinemato ii z■ízenu

■íslo bankovního ú■tu 11376

adresa pro doru■ování, na kterou a ate požaduje oru■ovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá z■ízenou datovou schránku)

ulice a ■íslo

popisn■lorienta■ni
obec, PS■. stát

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a p■ijmení žadatele

žadatel je podnikatelem ANO

(ozna■te k■ížkem) NE

v p■ípad■ ANO uvedte I■O

v p■ípad■ NE uve■te datum narození

žadatel je plátcem DPH2 NE
■(ozna■te k.ižkem) ANO s úplným nárokem na odpo■et DPH

s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
pom■rnou ■ást odpo■tu dan■ na vstupu
s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
nárok na odpo■et krácený koeficientem

1

V p■ípad■, že se v pr■b■hu realizace projektu zm■ní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátcelnepiátce DPH, je povinen tuto skute■nost uvést v celkovém vyú■tování projektu a následn■ tuto skute■nost

do vyú■tování promítnout.
2

V p■ípad■, že se v pr■b■hu realizace projektu zm■ní postavení žadatele o podporu kinematograiie jako
plátcemeplátce DPH, je povinen tuto skute■nost uvést v celkovém vyú■tování projektu a následn■ tuto skute■nost

do vyú■tování promítnout.
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s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
kombinaci uplatn■ní pom■rné ■ásti odpo■tu dan■ na

vstupu a nároku na odpo■et krácený koeficientem

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávn■n
nárokovat na vstupu odpo■et DPH u správce dan■

■íslo bankovního ú■tu

místo trvalého pobytu

ulice a ■íslo

popisnélorienta■ní
obec, PS■, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

z■ízenu

adresa místa podnikání, je-íi žadatei podnikatelem

ulice a ■íslo

popisnelorienta■ní
obec, PSC, stát

identiíikátor datové schránky, má-li ji žadatel

z■ízenu

adresa pro doru■ování, na kterou žadatel požaduje doru■ovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá z■ízenu datovou schránku)

ulice a ■íslo

popisnélorienta■ní
obec, PS■, stát

iLC. informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem3 NE

(ozna■te k■ížkem)
ANO X

V p■ípad■, že ANO, uve■te velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podnikuí) Malý nebo st■ední )(

(ozna■te k■ížkem) _

Velky

lI.D Informace o da■ovém rezidenstvi

žadatel je da■ovým rezidentem ■R ve smyslu § Ne

2

odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona ■. 58611992 Ano X

Sb.,
o daních z p■íjmu, ve zn■ní pozd■jších p■edpis■

(ozna■te k■ížkem)

III. informace o projektu

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodá■skou ■innost spo■ívající v nabízení výrobk■ a

služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p■íloha ■. l. GBER). P■íklady entit napl■ující znaky podniku jsou
podnikatele, spolky (ob■anská sdružení), neziskové organizace (p■ísp■vkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, ve■ejné instituce, nejr■zn■jší právnické osoby apod.
4

P■íloha ■. ‘l GBER
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harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formulá■i realiza■ního harmonogramu (P■íloha 3.6)

p■íprava (od-do) 1 -512020

realizace (od—do) 6-1212020

jiné (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

dokon■ení projektu (ddlmmírrrr) 31101f2021

projekt jeíbude realizován se zahrani■ní ANO

ú■astí
_

(ozna■te k■ížkem) NE X

v p■ípad■, že ANO.
uve■te konkrétní státy _

Umíst■ní projektu ■eská republika
(uvedte stát nebo státy.
ve kterých má

žadatellkoproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádostí žadatel souhlasí se za■azením údaj■ o sob■ a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizí a s uve■ejn■ním této žádosti

a dalších údaj■ o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údaj■ uvedených v této žádosti a ve všech jejich p■ílohách aje si v■dom následk■

p■ípadné nepravdivosti uvedených údaj■.

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s p■íslušným ustanovením GBER ■estn■

prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolven■ní ■ízení, ve kterém se ■eší úpadek nebo hrozící úpadek p■íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven■ního návrhu

proto, že jeho majetek neposta■uje k úhrad■ náklad■ insolven■ního ■ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení v■■itel■ byl jeho majetek zcela neposta■ující, nebo nebyla v■■i n■mu zavedena nucená

správa podle jiného právního p■edpisu,
b) není v likvidaci,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve■ejné zdravotní pojišt■ní, a to jak v ■eské

republice, tak ve stát■ sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgán■ Finan■ní správy ■eské republiky a orgán■ Celní správy ■eské

republiky ani u obdobných orgán■ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose■kání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

3) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe■ení a p■ísp■vku na státní politiku
zam■stnanosti, a to jak v ■eské republice, tak ve stát■ sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

f) není podnikeme, v■■i n■muž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní p■íkaz, jimž
byla podpora obdržená od poskytovatele z ■eské republiky prohlášena za protiprávní a neslu■itelnou

s vnit■ním trhem, který dosud nebyl splacen,
9) není podnikem v obtížích ve smyslu ■l. 2 bod 18 GBER.

5

■lánek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umíst■ním projektu se rozumí stát, ve kterém má p■íjemce podpory sídlo.

6

Podnikem se rozumí celá skupina podnik■, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodá■ské
entity („jeden podnik“) aje jím každý subjekt vykonávající hospodá■skou ■innost spo■ívající v nabízení

výrobk■ a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p■íloha E:. |. GBER).
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Žadatel sou■asn■ 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 pravomocn■ odsouzen pro majetkovou nebo

hospodá■skou trestnou ■innost, v■etn■ p■ípad■, kdy jde o p■ípravu, pokus nebo ú■astenství na takové

trestné ■innosti, pokud se na n■ho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musi tento

p■edpoklad spl■ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý ■len statutárního

orgánu, a je-li statutárním orgánem p■íjemce podpory kinematogratíe ■i ■lenem statutárního orgánu
p■íjemce podpory kinematogralie právnická osoba, musí tento p■edpoklad spl■ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý ■len statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p■íjemcem
podpory kinematografie zahrani■ní právnická osoba prost■ednictvím své organiza■ní složky, musí

p■edpoklad podle tohoto písmene spl■ovat vedle uvedených osob rovn■ž vedoucí této organiza■ní složky;
tento p■edpoklad musí p■íjemce podpory kinematografie spl■ovat jak ve vztahu k území ■eské republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

h) nemá nespln■né splatné závazky v■■i Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bu■je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární

orgán nebo ■len statutárního orgánu oprávn■na jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávn■na
jednat za žadatele jako jeho zmocn■nec.

Údaje o podepisující osob■ a podpis:

jméno a p■íjmení vztah podepisující osoby
podepisující osoby k žadateli

Pov■■ená ■ízením KSMB

Helena Kintrová

(tabulku zkopírovat vícekrát v p■ípad■, že je více osob jedn
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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 Provoz kina Máj Doksy 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

37.500 

 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 30.000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 

 

 

 

  



 

 

Strana 2 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  KulturaDoksy.cz, příspěvková organizace 

IČO – identifikační číslo osoby  48282898 

žadatel je plátcem DPH1  

(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 

X 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 Valdštejnská 183 

obec, PSČ, stát  Doksy, 472 01, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o pod oru kinemato rafie zřízenu 

kqwkeyb 

číslo bankovního ú

adresa pro doruč , 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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 02/05/2020 – 31/ 05/2020 

realizace (od-do) 01/06/2020 – 31/12/2020 

jiné (od-do)  

jiné (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 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)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 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

podpisu

 

Petr Hozák 

 

 

ředitel organizace 

 

1. 6. 20

 

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



























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 Provoz kina Oko Šumperk

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. x

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

425 805 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 277 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

0
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  Kino Oko Šumperk

IČO – identifikační číslo osoby  00851400

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

 Masarykovo nám. 1170/3

obec, PSČ, stát  Šumperk, 787 01 , Česká republika

identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podpor kinemato rafie zřízen

zyd5rk9

číslo bankovního účtu
adresa pro doručová , oručovat (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 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

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.
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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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

žadatel je podnikem3 
(označte křížkem)

NE

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 

Ne

Ano x

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
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Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

III. Informace o projektu

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)

příprava (od-do) 1.1.2020 - 30.6.2020

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021

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)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 
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.

5
 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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a) není podnikem6, 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,

b) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 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,

c) 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 
podpisu

MgA. Kamil Navrátil
Statutární zástupce, ředitel 5.6. 20

Šumpe

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

6
 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 Provoz kina Oko Šumperk

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. x

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

425 805 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 277 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

0
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  Kino Oko Šumperk

IČO – identifikační číslo osoby  00851400

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

 Masarykovo nám. 1170/3

obec, PSČ, stát  Šumperk, 787 01 , Česká republika

identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podpor kinemato rafie zřízen

zyd5rk9

číslo bankovního účtu
adresa pro doručován ,  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 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

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.
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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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

žadatel je podnikem3 
(označte křížkem)

NE

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 

Ne

Ano x

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
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Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

III. Informace o projektu

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)

příprava (od-do) 1.1.2020 - 30.6.2020

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021

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)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 
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.

5
 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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a) není podnikem6, 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,

b) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 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,

c) 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
podpisu

MgA. Kamil Navrátil
Statutární zástupce, ředitel 5.6. 202

Šumper

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

6
 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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Statni fond kinematografie
VeletrZni palSc

Dukelskfch hrdinft 47
170 00 Praha 7

Zedost o podporu kinematografie
podanii podle zdkona (,.49612012 Sb., o audiovizuiilnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 n6ktenich
z6konfr (z6rkon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zn6ni Statutu St5tniho fondu kinematografie po nabytl
[dinnosti zm6ny Statutu St5tniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017 a v souladu s pravidly obsaZenlmi v
na(izeni Evropske komise e,65112014 ze dne 17. dervna 2014, ktenim se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy
prohlaSuji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim trhem, tzv. obecn6ho naiizenI o blokovyich vfjimk6ch
(GBER) .

VZ5dostio podporu kinematografie a viech formul6iich piiloh se slovem,,Z6dost" rozumlZ6dost o podporu
kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumi Zadatel o podporu kinematografie, slovem ,,podpora" se rozuml
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumi naiizeni Evropsk6 komise e . 65112014 ze dne 17. tewna
2014,kterym se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim
trhem, tzv. obecn6ho naiizeni o blokovych vfjimk6ch.

evidendni dislo projektu (vyplnuje St6tni fond kinematografie)

L Obecn6 informace o projektu

n6zev projektu N6vrat divakr} do kina formou vErnostniho programu

n5zev dotadniho okruhu 5. propagace deskeho kinematografick6ho dila

cislo vizvy 2020-5-3-22

charakteristika projektu Zadost o podporu kinematografie je urcena pro jednos6lov6 kino. x
(oznadte kiizkem) 26oost o podporu kinematografie je urdena pro viceszrlove kino.

celkornf p16novanf rozpodet ndkladri na realizaci 103.500,-Kd
projektu
vf5e po2adovan6 podpory kinematografie v Kd 51.000,-Kd

v!5e finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu pod6ni 52,72o/o
26dosti
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l l. lnformace o Zadateli
I

ll.A. 2adatel pr6vnick5 osoba

n6zev nebo onCfroOni firma Zadatele Mestsk6 fufiuini ziiizeni Hor5ovsk! Tjrn

leo - identifikadni 6islo osoby 00376426

Zadatel je pl6tcem DPHI NE x
(oznacte kii2kem) 

ANo s uprnlim narokem na odpodet DpH

s d6stecnfm n6rokem na odpodet DPH a uplatriuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vqtqpu
s d6stednlm n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
n6rok na odpodet kr6cenf koeficientem
s d6stednlm ndrrokem na odpodet DPH a uplatiuje
kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpoctu dan6 na
vstupu a n6roku na odpodet kr6cenli koeficientem
ale u tohoto projektu siZadatel nenioprdvn6n
n6rokovat na vstupu odpodet DPH u spr5vce dane

adresa sidla
ul ice a dislo N6m. Republ iky 105 .

H:::';i"J,'LH"' Horsovskf rfn, 346 01, eesk6 repubrika
identifik6tor datov6 schr6nky, mf225x}
m6-li j i Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
dislobankovnihofdtu 0
adresa pro dorudov6ni, na kterou 2adatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od adresy sidla a pokud
nem6 ziizenou datovou sch16nku)

ul ice a dislo
popisne/orientacnl
obec. PSe. stdt

ll.B. Zadatel tyzickit osoba

jm6no a piijmeni Zadatele

Zadatel je podnikatelem
(oznadte kiiZkem)

v piipad6 ANO uved'te leO

v piipad6 NE uved'te datum narozeni

Zadatelje pl5tcem DPH'?
(oznadte kiiZkem)

ANO
NE

N E

ANO s 0plnfm narofem na oObotet DPn

s dSstednjrm n6rokem na odpodet DPH a uplattiuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vstupu
s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplattiuje
n6rok na odoodet kr6cenV koeficientem

V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zmdni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepldrtce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy0dtovdrni projektu a n6sledn6 tuto skutednost
do vy0dtov6ni promitnout.
2
V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl€rtce/neplStce DPH, je povinen tuto skute6nost uv6st v celkov6m vy0dtov6ni projektu a ndsledn6 tuto skutednost
do vy0dtov6ni promftnout.
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s d6stednyim n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
t kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpodtu dan6 na

vstupu a n6roku na odpodet klacenf koeficientem
ale u tohoto projektu si Zadatel nenl opr6vndn

misto trval6ho pobytu

ul ice a cis lo
popisne/orientadni
obec, PSe, st5t

identifik6tor datov6 schr6nky, md-li j i Zadatel
ziizenu
adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

ul ice a dlslo
popisn6/orientadni
obec, PSe , stdt

identifikStor datov6 schr6nky, m6-li j i Zadatel

adresa pro dorudov6ni, na kterou 2adatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnikini a pokud nem6 ziizenu datovou schrinku)

ul ice a dislo
popisne/orientadni
obec. PSC. stat

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

Zadatel je podnikem3 NE
(oznadte kiiZkem)

ANO

V piipad6, Ze ANO, uvedte velikost podniku

Zadatelje podnikem (velikost podniku4) Malli nebo stiedni
(oznadte kiiZkem) 

VetkV

ll.D Informace o dafiov6m rezidenstvi

Zadatelle Oanovym rezidentem eR ve smyslu S Ne
2
odst. 2 nebo $ 17 odst. 3 z6kona d. 586/1992 Ano

3
Podnikem se rozumi kaZdli subjekt vykon6vajici hospod6iskou dinnost spoeivajici v nabfzeni vfrobk& a

sluZeb, bez ohledu na jeho prdvni formu (viz piiloha e. L GBER). Piiklady entit naplhujici znaky podniku jsou
podnikatele, spolky (obdansk6 sdruZeni), neziskovd organizace (piispdvkov6 organizace, o.p.s., 0stavy aj.),
nadace, veiejne instituce, nejr&zndjSi pr6vnicke osoby apod.
4
Pii loha e. 1 GBER
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sb. ,
o danich z pfijmu, ve zneni pozddj5ich piedpisO .t
(oznacte kiiZkem)

lll. Informace o projektu

harmonogram projektu
musi blit v souladu s daty uvedenfmi ve formul6ii realizacniho harmonogramu (Pilloha 8.6)

pi iprava (od-do) 1. 6.  -  30. 6.2020

real izace (od-do) 1.7. -  31. 12.2020

jine (od-do)

j ine (od-do)

jine (od-do)

dokondeni projektu (dd/mm/rrrr)  31. 1.  2021

projekt je/bude realizov6n se zahranidni ANO
0dasti
(oznadte kiiZkem) NE

v pi ipad6, Ze ANO,
uved'te konkr6tni st6ty
Umist6ni projektu Cesk6 republika
(uved'te st5t nebo st6ty,
ve ktenich m6
2adatel/koproducenti
s idlo)5

Podpisem t6to Z6dosti 2adatel souhlasi se zaiazenim udaj0 o sob6 a t6to Z6dosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejn6nim teto Z6dosti
a dal5ich Odaj0 o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem t6to Z5dosti Zadatel stvrzuje
spr6vnost a pravdivost 0daj0 uvedenfch v teto 2ddosti a ve vSech jejich piilohach a je si vddom n6sledkfi
pi ipadn6 nepravdivost i  uvedenlch 0daj&.

Podpisem t6to Zddosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zikona a v souladu s piislu5nfm ustanovenim GBER destnd
prohla5uje, Ze:

a) neprobih6 insolvendni iizeni, ve kter6m se ie5i 0padek nebo hrozici 0padek piijemce podpory
kinematograf ie,  v poslednfch 3letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, ozamitnut i insolven0niho n6vrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k 0hrad6 nSklad0 insolvencniho iizeni, nebo o zruieni konkurzu proto,
2e pro uspokojeni v6iitel0 byl jeho majetek zcela nepostacujici, nebo nebyla vfidi n6mu zavedena nucen6
spr6va podle j in6ho pr6vniho piedpisu,

b) neni v l ikvidaci ,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistnem a na peniile na veiejn6 zdravotni poji5teni, a to jak v Ceske

republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidov6n nedoplatek u orgdntr Finandni spr6vy eeske republiky a org6nfr Celni spr6vy Oeske

republiky ani u obdobnfch org6n& st6tu, ve kter6m m6 sldlo, misto podnik6ni nebo trvalf pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno pose6k6nijeho 0hrady nebo rozloZeni jeho Uhrady na splStky,

e) nem5 splatn6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpeceni a piisp6vku na st6tni politiku
zamdstnanosti, a to jak v e esk6 republice, tak ve stdrtd sidla, mista podnik6nf nebo trvaleho pobytu.

5
Cl6nek 6 odst.  2 pism. c GBER. Umist6nim projektu se rozumi st6t,  ve kterdm m6 pi i jemce podpory sidlo
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: '
0 neni podnikem6, vfrdi ndmuZ je v n6vaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasni piikaz, jimZ

byla podpora obdrZen6 od poskytovatele z CFske republiky prohldSena za protipr6vni a nesluditelnou
s vnitinim trhem, kteni dosud nebyl splacen,

g) neni podnikem v obt iZich ve smyslu dl .  2 bod 18 GBER.

Zadatel soudasn6 prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 z6kona o audiovizije osoba, kter6:
a) je bez0honn6 zabezuhonneho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo

hospoddriskou trestnou dinnost, vcetn6 piipad0, kdy jde o piipravu, pokus nebo Odastenstvl na takove
trestne dinnost i ,  pokud se na n6ho nehledi,  jako by nebyl odsouzen; jde- l i  o pr6vnickou osobu, musltento
piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jeji statut6rni orgdrn nebo kaZd! dlen statut6rniho
o196nu, a je-li statut6rnim org6nem piijemce podpory kinematografie di dlenem statut6rniho org5nu
piijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad splriovat jak tato pr6vnick6
osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kaZdf clen statut6rnlho org6nu teto pr6vnicke osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvlm sv6 organizadni sloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenyich osob rovndZ vedouci teto organizadni sloZky;
tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splriovat jak ve vztahu k fzemi eeske republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni nebo trvaleho pobytu,

h) nem6 nespln6n6 splatn6 zIvazky vftdi Fondu.

Osoba, kterii tuto Z6dost podepisuje, prohlaSuje, Ze bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutiirni
org6n nebo dlen statut6rniho org6nu opr5vndna jednat jmenem Zadatele-pr6vnicke osoby nebo je opr6vnena
jednat za Zadatele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jmeno a pi i jmeni
podepisujici osoby

Leona Cislerov6

vztah podepisujici osoby datum a mlsto
k Zadateli podpisu
Reditel  pi isp6vkoveorganizace 13.6.2020

Hor5ovskf Tfn

(tabulku zkopirovat vicekrdrt v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele nebo za Zadatele)

o
Podnikem se rozumi celdr skupina podnikfr, se ktenimije Zadatel propojen ve smyslu jedne hospodaisk6

entity (,,jeden podnik") a je jim kaZdli subjekt vykonSvajici hospodAiskou 6innost spodivajicl v nablzenl
vl i robkfr  a sluZeb, bez ohledu na jeho pr6vni formu (viz pi l loha d. l .  GBER).
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Statni fond kinematografie
VeletrZni palSc

Dukelskfch hrdinft 47
170 00 Praha 7

Zedost o podporu kinematografie
podanii podle zdkona (,.49612012 Sb., o audiovizuiilnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 n6ktenich
z6konfr (z6rkon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zn6ni Statutu St5tniho fondu kinematografie po nabytl
[dinnosti zm6ny Statutu St5tniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017 a v souladu s pravidly obsaZenlmi v
na(izeni Evropske komise e,65112014 ze dne 17. dervna 2014, ktenim se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy
prohlaSuji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim trhem, tzv. obecn6ho naiizenI o blokovyich vfjimk6ch
(GBER) .

VZ5dostio podporu kinematografie a viech formul6iich piiloh se slovem,,Z6dost" rozumlZ6dost o podporu
kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumi Zadatel o podporu kinematografie, slovem ,,podpora" se rozuml
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumi naiizeni Evropsk6 komise e . 65112014 ze dne 17. tewna
2014,kterym se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim
trhem, tzv. obecn6ho naiizeni o blokovych vfjimk6ch.

evidendni dislo projektu (vyplnuje St6tni fond kinematografie)

L Obecn6 informace o projektu

n6zev projektu N6vrat divakr} do kina formou vErnostniho programu

n5zev dotadniho okruhu 5. propagace deskeho kinematografick6ho dila

cislo vizvy 2020-5-3-22

charakteristika projektu Zadost o podporu kinematografie je urcena pro jednos6lov6 kino. x
(oznadte kiizkem) 26oost o podporu kinematografie je urdena pro viceszrlove kino.

celkornf p16novanf rozpodet ndkladri na realizaci 103.500,-Kd
projektu
vf5e po2adovan6 podpory kinematografie v Kd 51.000,-Kd

v!5e finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu pod6ni 52,72o/o
26dosti
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l l. lnformace o Zadateli
I

ll.A. 2adatel pr6vnick5 osoba

n6zev nebo onCfroOni firma Zadatele Mestsk6 fufiuini ziiizeni Hor5ovsk! Tjrn

leo - identifikadni 6islo osoby 00376426

Zadatel je pl6tcem DPHI NE x
(oznacte kii2kem) 

ANo s uprnlim narokem na odpodet DpH

s d6stecnfm n6rokem na odpodet DPH a uplatriuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vqtqpu
s d6stednlm n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
n6rok na odpodet kr6cenf koeficientem
s d6stednlm ndrrokem na odpodet DPH a uplatiuje
kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpoctu dan6 na
vstupu a n6roku na odpodet kr6cenli koeficientem
ale u tohoto projektu siZadatel nenioprdvn6n
n6rokovat na vstupu odpodet DPH u spr5vce dane

adresa sidla
ul ice a dislo N6m. Republ iky 105 .

H:::';i"J,'LH"' Horsovskf rfn, 346 01, eesk6 repubrika
identifik6tor datov6 schr6nky, mf225x}
m6-li j i Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
dislobankovnihofdt
adresa pro dorudov6ni, na kterou 2adatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od adresy sidla a pokud
nem6 ziizenou datovou sch16nku)

ul ice a dislo
popisne/orientacnl
obec. PSe. stdt

ll.B. Zadatel tyzickit osoba

jm6no a piijmeni Zadatele

Zadatel je podnikatelem
(oznadte kiiZkem)

v piipad6 ANO uved'te leO

v piipad6 NE uved'te datum narozeni

Zadatelje pl5tcem DPH'?
(oznadte kiiZkem)

ANO
NE

N E

ANO s 0plnfm narofem na oObotet DPn

s dSstednjrm n6rokem na odpodet DPH a uplattiuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vstupu
s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplattiuje
n6rok na odoodet kr6cenV koeficientem

V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zmdni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepldrtce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy0dtovdrni projektu a n6sledn6 tuto skutednost
do vy0dtov6ni promitnout.
2
V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl€rtce/neplStce DPH, je povinen tuto skute6nost uv6st v celkov6m vy0dtov6ni projektu a ndsledn6 tuto skutednost
do vy0dtov6ni promftnout.
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s d6stednyim n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
t kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpodtu dan6 na

vstupu a n6roku na odpodet klacenf koeficientem
ale u tohoto projektu si Zadatel nenl opr6vndn

misto trval6ho pobytu

ul ice a cis lo
popisne/orientadni
obec, PSe, st5t

identifik6tor datov6 schr6nky, md-li j i Zadatel
ziizenu
adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

ul ice a dlslo
popisn6/orientadni
obec, PSe , stdt

identifikStor datov6 schr6nky, m6-li j i Zadatel

adresa pro dorudov6ni, na kterou 2adatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnikini a pokud nem6 ziizenu datovou schrinku)

ul ice a dislo
popisne/orientadni
obec. PSC. stat

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

Zadatel je podnikem3 NE
(oznadte kiiZkem)

ANO

V piipad6, Ze ANO, uvedte velikost podniku

Zadatelje podnikem (velikost podniku4) Malli nebo stiedni
(oznadte kiiZkem) 

VetkV

ll.D Informace o dafiov6m rezidenstvi

Zadatelle Oanovym rezidentem eR ve smyslu S Ne
2
odst. 2 nebo $ 17 odst. 3 z6kona d. 586/1992 Ano

3
Podnikem se rozumi kaZdli subjekt vykon6vajici hospod6iskou dinnost spoeivajici v nabfzeni vfrobk& a

sluZeb, bez ohledu na jeho prdvni formu (viz piiloha e. L GBER). Piiklady entit naplhujici znaky podniku jsou
podnikatele, spolky (obdansk6 sdruZeni), neziskovd organizace (piispdvkov6 organizace, o.p.s., 0stavy aj.),
nadace, veiejne instituce, nejr&zndjSi pr6vnicke osoby apod.
4
Pii loha e. 1 GBER
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sb. ,
o danich z pfijmu, ve zneni pozddj5ich piedpisO .t
(oznacte kiiZkem)

lll. Informace o projektu

harmonogram projektu
musi blit v souladu s daty uvedenfmi ve formul6ii realizacniho harmonogramu (Pilloha 8.6)

pi iprava (od-do) 1. 6.  -  30. 6.2020

real izace (od-do) 1.7. -  31. 12.2020

jine (od-do)

j ine (od-do)

jine (od-do)

dokondeni projektu (dd/mm/rrrr)  31. 1.  2021

projekt je/bude realizov6n se zahranidni ANO
0dasti
(oznadte kiiZkem) NE

v pi ipad6, Ze ANO,
uved'te konkr6tni st6ty
Umist6ni projektu Cesk6 republika
(uved'te st5t nebo st6ty,
ve ktenich m6
2adatel/koproducenti
s idlo)5

Podpisem t6to Z6dosti 2adatel souhlasi se zaiazenim udaj0 o sob6 a t6to Z6dosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejn6nim teto Z6dosti
a dal5ich Odaj0 o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem t6to Z5dosti Zadatel stvrzuje
spr6vnost a pravdivost 0daj0 uvedenfch v teto 2ddosti a ve vSech jejich piilohach a je si vddom n6sledkfi
pi ipadn6 nepravdivost i  uvedenlch 0daj&.

Podpisem t6to Zddosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zikona a v souladu s piislu5nfm ustanovenim GBER destnd
prohla5uje, Ze:

a) neprobih6 insolvendni iizeni, ve kter6m se ie5i 0padek nebo hrozici 0padek piijemce podpory
kinematograf ie,  v poslednfch 3letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, ozamitnut i insolven0niho n6vrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k 0hrad6 nSklad0 insolvencniho iizeni, nebo o zruieni konkurzu proto,
2e pro uspokojeni v6iitel0 byl jeho majetek zcela nepostacujici, nebo nebyla vfidi n6mu zavedena nucen6
spr6va podle j in6ho pr6vniho piedpisu,

b) neni v l ikvidaci ,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistnem a na peniile na veiejn6 zdravotni poji5teni, a to jak v Ceske

republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidov6n nedoplatek u orgdntr Finandni spr6vy eeske republiky a org6nfr Celni spr6vy Oeske

republiky ani u obdobnfch org6n& st6tu, ve kter6m m6 sldlo, misto podnik6ni nebo trvalf pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno pose6k6nijeho 0hrady nebo rozloZeni jeho Uhrady na splStky,

e) nem5 splatn6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpeceni a piisp6vku na st6tni politiku
zamdstnanosti, a to jak v e esk6 republice, tak ve stdrtd sidla, mista podnik6nf nebo trvaleho pobytu.

5
Cl6nek 6 odst.  2 pism. c GBER. Umist6nim projektu se rozumi st6t,  ve kterdm m6 pi i jemce podpory sidlo

Strana 4



: '
0 neni podnikem6, vfrdi ndmuZ je v n6vaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasni piikaz, jimZ

byla podpora obdrZen6 od poskytovatele z CFske republiky prohldSena za protipr6vni a nesluditelnou
s vnitinim trhem, kteni dosud nebyl splacen,

g) neni podnikem v obt iZich ve smyslu dl .  2 bod 18 GBER.

Zadatel soudasn6 prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 z6kona o audiovizije osoba, kter6:
a) je bez0honn6 zabezuhonneho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo

hospoddriskou trestnou dinnost, vcetn6 piipad0, kdy jde o piipravu, pokus nebo Odastenstvl na takove
trestne dinnost i ,  pokud se na n6ho nehledi,  jako by nebyl odsouzen; jde- l i  o pr6vnickou osobu, musltento
piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jeji statut6rni orgdrn nebo kaZd! dlen statut6rniho
o196nu, a je-li statut6rnim org6nem piijemce podpory kinematografie di dlenem statut6rniho org5nu
piijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad splriovat jak tato pr6vnick6
osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kaZdf clen statut6rnlho org6nu teto pr6vnicke osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvlm sv6 organizadni sloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenyich osob rovndZ vedouci teto organizadni sloZky;
tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splriovat jak ve vztahu k fzemi eeske republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni nebo trvaleho pobytu,

h) nem6 nespln6n6 splatn6 zIvazky vftdi Fondu.

Osoba, kterii tuto Z6dost podepisuje, prohlaSuje, Ze bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutiirni
org6n nebo dlen statut6rniho org6nu opr5vndna jednat jmenem Zadatele-pr6vnicke osoby nebo je opr6vnena
jednat za Zadatele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jmeno a pi i jmeni
podepisujici osoby

Leona Cislerov6

vztah podepisujici osoby datum a m
k Zadateli podpisu
Reditel  pi isp6vkoveorganizace 13.6.202

Hor5ovs

(tabulku zkopirovat vicekrdrt v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Z

o
Podnikem se rozumi celdr skupina podnikfr, se ktenimije Zadatel propojen ve smyslu jedne hospodaisk6

entity (,,jeden podnik") a je jim kaZdli subjekt vykonSvajici hospodAiskou 6innost spodivajicl v nablzenl
vl i robkfr  a sluZeb, bez ohledu na jeho pr6vni formu (viz pi l loha d. l .  GBER).
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státní fond kinematografie
**ilfijiTl",]

Žádost o podporu kinematografie
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ll,A. Žadábl píáviidká Goba
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sóáíeóným nárokém n. odpdóél DP| a Up alňújé

9óásle.ným 
^álókéň 

ná dpo&l DPFr. uplalň!]e
iárck na odpoóel káéný kóéf cenlem

s Óásle..ým nábkém na ódpočel DPH . uplalňU]e

wlup u á iáúku ia odp oóé1 kácený koer ó éilem

něx

dénli' ká,oí daloýé schránky
má_ ii žádáal o podporu k remalooGí e rlz u

.dd|rl poráduj. doručoÝ.t(pókud 3. 1lŠlod adEgy9ídla, pokud n.6a
,řlzan.u d,lovou 3cňÉnl()

bdab jepodn áelem

l vplipadé 
'e 

§. vpúbáhu Éaižc pmFkiu zňěn podeslžadaleeo podporu kinémáa€íiejab
plá€/nep ábe DPH. F pN Én lulo án prc].klu a následnó luló §kuleónos,



vpřlpadéNEÚVeďledálumna@6nl

ádde ie p álcem oPH'

ANo s L]pným nárckom náodpOěgl DPH

s .ásleónym ná.okém na odrčet oPH á uplalňu]ó
poméínoučá§lodpočludaně na vslupu

s čáslečným nárckm m dp.čel oPN a lebiňlré
náíok iá odpoěel kíáÉný koafc enlam

§ óáglóónýň náíókén na odré€l oPH a UplalňU]e

vsilpu a nárcku na odpoóel káoený koeic enlem

a e u loholo prcjektu s žadaG] nen opláýněn

ide likdú daloýé *híánky máli]ádád

.d16. ňlsb podnlká.1,1o-[ žadalal podnlk.t l.m

idenl fikálol dálové schlánky ňá-li] žadatél

adrcs. pÉ doruČovánl, na ktelou Žadri.|poŽadu]edoruČov.t{pokud 3.|lalod mBla tfo.lého pobyiu
ň.bo mlsla pod.lkáóla pókud n€má ziEsnu darovou schránku)

'Vpřipádé žesev pdběhu rca zaÉ prc]éklu zmánlpoglavgnlradálééo podpofu kin€malogEfiejako
plál.e]nepjálce DPH ié povinen lú1o



l,c. lníon.cé o podnikUal.hovellkosll

2adále ]e dáňovým rcz den|em cR vegmý§lú § 2
odsl 2 nebo§ l7 ódí 3zákonad 536|992sb
odan chz pllrmu vezněnipOzdá]ši.h pfudpisů

h6ibýlVsuad!§dalyWéd.ným Veloímuál rea záč hohamo^oqráhu

1.a 2a2a -3a a 2020

x

žád.le je pod^ikefr (ve ikóšl podn k!') Má ý nebo stedil

Ve ký

x

d okonóen i prc]ekiu ldd/mdrr )

prcieklje/bude ěa žoún sé áhianlěnl

x

3Pódikéfrserczumikadý9ub]ektVykon.Va]lc]hospoda13koučnióíspoóiva]icvnabjzenVýrobkila
s Užéb bez oh edú na]elro pEVnifo.mu (Vz ďlol]a. GBERl Přikády e^ll nap ňujiclznaky podn ku FóU
pódnkaleé.SpDjky(občan9kásdru:€n)nezskovéor9anzácé(plGpěÝkóÝéór9anizace.op,š, úslavy a] )
MdŇe releiné mlfuce neirúzneitl pravni.lé o9oby apod

x



ve kle.ých má Česká repub ka

sisežbzenim údajú o sobéaielo zádoslido ev]dence v obaslipodpory

a da § ch úda]ir o pe]éklu v ózsahu podle § 33 zákom o dNZ Podp sm láo žád6t ždddívz!]e
sp.ávno§ a pravd vosl údaji] uEdeíých Ý télo:ádBr a vévšechréjich pl óháóh aje šivédoň následkil
přiÉdné nepBvdvo§ úvedenych udájť]

y§ u § 34 ódí.4ákóMá V suáŇ š pl s ušným Gbrcwnim 6BER č€íné

a) n epíob lhá iíslÝenón i lizen c Llpadek pllrem.e podpoly
h íóbylo€zhodiub ó]eho úpadku o

prclo Že re ho ma]etek neposláóuje r uh€dé n ák ad i] n so ven óniho iizen i
ie pro uspoko]enivěl ielar by leho majelek zce a nepo§la.urlci, nebonebyla viid néňu zavéde^a nu.e^á

c) nemá spahd nedop]aky na pórs ilpojšlénlalojakÝóeské
odnrkánlnebolruaéhopobylu

d) iémá 9v dován nedopalek u oí9áíú Finanón spláÝy Óe§ké Épubliky a oíqánů celnispíávy Čsské
íepub ky an u obdobiý.h oaánar §l káninebolNa ý pob! s výjinkou

po§eaián ]el]o,lhlady ieboíozorénliého tjňlady na sp átky.
e) ieňá spalné nedopra*y na pó]d

zné9lnaiošr. a bjak v ééské lépu ánlnebolruaéhopoblu
0 ien podnkem6,Vů. iémurFvn mise !1€b€n iikasip}lka jimž

shrlllllm theň klélýd6ud nebylÝm4
ol nen podnkem V obll' ch ve Eúýs

žadd6 $uósné píóbšú]e že v sóú adú s ú§ianoven m § 39 odí l zákoía o áudiovž,]e o§óbá kteé
á) ]é baúhonnái za bezu h on Éh o se ne pova.u)e len kdo by plavófiocné ód$us p6 ma]etk oU rebo

né pilpadú. kdyjde o pllplaý! pokus
te§inéčinnost, pokud sé na íélló neh edi ]áko by neby odso!ěqjde.

ká osoba lákj6]rdafuláfilorcán nebo každý óm ddúámiho
ř!em@ podpoly knema1€6Íe d óe

pl ]emce podpory k íémáto9lafe píá
osoba lak jerl sla tuláíni ol9 án i ebo každý čle n ýáúá ín ho ď9á nu ,áb p.ávnick é osoby. je,l pl je mcem

ňo€l €{1e Wedóný.h o$b loúěž védou.iléto órgan Édnisložky
Giiopledpokádň6ďijemc€podporyknemalog@iiespňoval]akVeEtaňukÚ:6mlÓeskéíepubky.
iak k zem svélio gid a ml§lá ponn káninebotrualdho pobýu

b) 
^ehá 

n es plněne sp álné záVazky VŮě Fo^d u

enl ly (.leden podnik'} a]€]im káždý súbjékl VlónáVa]iól lróspodářskou óm nosl spoóiva] lci V nab zeni
Výrobkú a sužeb bez oh€du ná]€ho pláÝnilóíňú 1ýiZ pl]lohá ó l cBER)



osobá. kle lá fu to 

'ád 
osl p odep]suje proh]ašUre že bud je 

'adalé]é 
ň íyz ckou 6obou n. bó jé ]ako íáúám l

opíávnéna]ednál jmeiéň radalel. p
jédnálzá žadalelerako jeho zmo.nénóc.

Uda]e o podep,9uiicl ošóbě á podp s:

vžlah pod épi§ui ci o§óby

(lábu ku zkoplíoýát vicekél v pi pádě t r v@ cob redná] cich jménem radá









































































 

 

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 Provoz kina Crystal Česká Lípa 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. x 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

195 000,00 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 156 000,00 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele   

IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH1  

(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 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele  Antonín Nevole 

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO x 

NE  

 

 
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. 



 

 

Strana 3 

 

 

v případě ANO uveďte IČO 44549075 

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH2  

(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 

 

číslo bankovního účtu 1300238824/0600 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 Jezerní 384 

obec, PSČ, stát  Stráž pod Ralskem, 471 27, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

7iienih 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 Jezerní 384 

obec, PSČ, stát  Stráž pod Ralskem, 471 27, Česká republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

7iienih 

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  

 

 

 

 

 

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 15.3.2020 – 11.6.2020 

realizace (od-do) 12.6.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE x 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

 

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)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 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Antonín Nevole 

majitel 11.6.2020 

Stráž pod Ra

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žad
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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 Propagace kinematografie v kině Hutník 

název dotačního okruhu 5.propagace českého kinematografického díla 
 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

548960,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 274480,-Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  Kino Hutník s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  07967349 

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  

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Svojsíkova 544 

obec, PSČ, stát  Kladno, Švermov 273 09, ČESKÁ REPUBLIKA 

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

a78xx2y 

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  

 
 
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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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  

 

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  

 
 
 
 

 
 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem3  
(označte křížkem) 

NE  

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 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 1.1. 2020-29.2. 2020 

realizace (od-do) 1.3. 2020-31.12 2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

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

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

 
 
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 
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Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)5 

Sídlo v ČESKÉ REPUBLICE 

 
 
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 podnikem6, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 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 Propagace programu Kina Aero v Praze v druhé polovině roku 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

476 200 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 238 100 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 % 

 

 

 

  



 

 

Strana 2 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby 67775080 

žadatel je plátcem DPH1  

(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  

X 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

X 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Biskupcova 31 

obec, PSČ, stát Praha 3, 130 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

apc4p5m 

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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 9.6.2020 – 30.6.2020 

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

 

 

 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

Jiří Flígl 

 

místopředseda Výboru, statutární 

zástupce 

Praha, 15.6.202

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadat
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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 Propagace programu Bia Central v Hradci Králové v druhé polovině roku 

2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

258 750 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 129 360 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Centrální kino s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 28856376 

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  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

třída Karla IV. 774 

obec, PSČ, stát Hradec Králové, 500 02, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podpor

xgumfic 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování, p 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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 9.6.2020 – 30.6.2020 

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

 

 

 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

Petr Vítek 

 

jednatel, statutární zástupce Hradec Králov

15.6.2020 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žada
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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 Propagace programu Bia Oko v Praze v druhé polovině roku 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

538 400 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 269 170 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Pro-OKO z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby 22842136 

žadatel je plátcem DPH1  

(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  

X 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

X 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Františka Křížka 460/15  

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

c4pzqyu 

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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 9.6.2020 – 30.6.2020 

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

 

 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

Radim Habartík 

 

předseda Výboru spolku 15.6.2020, Pra

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadat
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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 Propagace programu Univerzitního kina Scala v Brně v druhé polovině roku 

2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

485 440 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 242 717 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 02035707 

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  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Mladkov 21 

obec, PSČ, stát Boskovice, 679 01, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podpo ki fi ří

6zdyz6x 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručován oručovat (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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 9.6.2020 – 30.6.2020 

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

 

 

 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

Radek Pernica 

 

ředitel kina, jednatel Brno, 15.

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 
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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 Propagace programu Kina Světozor v Praze v druhé polovině roku 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.  

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

927 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 463 355 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 62576631 

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  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Vodičkova 41 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o

iww877g 

číslo bankovníh

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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 9.6.2020 – 30.6.2020 

realizace (od-do) 1.7.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

jiné (od-do) --- 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

 

 

 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

 

 vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

Petr Jirásek 

 

jednatel Praha, 15.6.2020 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele n
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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 Kino Pilotů - Praha 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.  

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino. x 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 232 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 185 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

20,3 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby 243 18 833  

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  

 

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 101 00 Praha 10  

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

chiej5a 

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  

                                                        
 
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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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  

 

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  

 
 
 
 

                                                        
 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem3  
(označte křížkem) 

NE  

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 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 01 - 06/2020 

realizace (od-do) 07 - 12/2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 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, 
ve kterých má 

ČR 

                                                        
 
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 
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žadatel/koproducenti 
sídlo)5 

 
 
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 podnikem6, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Jan Macola 

 

 
jednatel 

 
15.6.2020, Prah

 
(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 Kino Rabštejn Kostelec nad Orlicí – KINO ŽIJE 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.   X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

306 957 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 128 100 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

58,27 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Sdružený Klub Rabštejn 

IČO – identifikační číslo osoby 46459731 

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 

 Palackého nám. 36, 

obec, PSČ, stát Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

iv4fmpi 

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  

                                                        

 
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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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  

 

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  

 

 

 

 

                                                        

 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

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 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 1.3.2020 – 15.6.2020 

realizace (od-do) 15.6.2020 – 31.1.2021 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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 
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Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)5 

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, 

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 podnikem6, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

                                                        

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

Ing. Marta Klimešová 

 

 

Statutární zástupce 

Ředitelka 

23.

 

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



















































Státní fond kinematografie
Veletržnípalác

Dukelslcých hrdinů 47
170 00 Praha7

Žáaost o podporu kinematografie
podanápodle zákona č,496l2a12 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, 2017a v souladu s pravidly obsaženými v nařízení
Evropské komise č.65112014 ze dne 17. června 2014, kteným se v sollladu s čtánky 1a7 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 kinematografiea slovem GBER se rozumí nařizení Evropské komise č, 65112014 ze dne 17 . června 2014,
kteným se v souladu s články 1a7 a 1a8 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

evidenční čislo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

l. Obecné informace o projektu

název projektu Provoz kina Hvězda v Přerově

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla

čislo výzvy 2020-5-3-22

charakteristika projektu Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino, X
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 291 245,- korun

výše požadované podpory kinematografie v Kč 171 022,- karun

výše finančního zajištěni projektu v % k datu podání a %
žádosti
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ll. lnformace o žadateli

ll,A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Kulturní a informační služby města Přerova

lČo - identifikační číslo osoby 45180512

žadatelje plátcem DPHl NE
(označte křížkem)

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 sižadatel není oprávněn nárokovat X
na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sidla

ulice a číslo Nám. T. G. Masaryka 8

popisné/orientační

obec, PSČ, stát Přerov, 750 02, Česká republika

identifikátor daiové schránky. izj6t4b
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

zřizenou datovou sch rán ku)

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadalelje podn ikatelem
(označte křížkem)

ANo

NE

1V případě, že se v průběhu realizace projektu zméní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátceineplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvé§t v celkovém vyúčtování proiektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uved'te lČO

v případě NE uvedte datum narození

žadatelje plátcem DPH2 NE
(označte křížkem)

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 sižadatel neníoprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu 1882080309/0800

misto trvalého pobytu

ulice a číslo
popisnéiorientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisnéiorientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doruěovat(pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo
místa podnikáni a pokud nemá zřizenu datovou schránku)

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

2V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečno§t uvóst v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

žadatelje podnikem3
(označte křížkem)

V případě, že ANO, uved'te velikost podniku

žadatel je podnikern (velikost podnikua)
(označte křížkem)

ll.D lnformace o daňovém rezidenství

žadatelje 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)

lll. lnformace o projektu

příprava (od-do)

realizace (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

dokončení projektu (ddlmml rrrr)

projekt je/bude realizován se zahraniční
účasti

(označte křížkem)

v případě, že ANO,
uved'te konkrétní státy

ANo

Malý nebo střední

Velký

Leden- březen 2020

Březen- prosinec 2020

31.1.2021

ANo

NE

X

XAno

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)

3 Podnikem se rozumí každý subjeki vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízenívýrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní íormu (viz příloha č. l, GBER). Příklady entit naplňujicí znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o,p.s,, ústavy aj-),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
a Příloha č. 1 GBER
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Umístění prolektu
(uved'te stát nebo státy,

ve ktelých má
žadatel/koproducenti

sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí sezařazením 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 žádostižadatel stvzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a .1e si vědom následkŮ
případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souiadu 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 |etech 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 posečkáníjeho úhrady nebo rozloženi jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na pená|e na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poliiiku
zaměstnanosti. a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

f; není podnikemd, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávnía neslučitelnou
s vnitřním trhem, ktený dosud nebyl splacen,

g) nenípodnikem v obtížích ve smyslu č1.2 bod 18 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v sou|adu 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 siatutárním orgánem přijemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musítento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li pří.iemcem
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 musípřUemce podpory kinematograíie splňovatlak ve vztahu k územíČeské republíky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

sČlánek 6 odst, 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo,
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kteni mije 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. l, GBER)
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

ÚOaje o podepisujíci osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby
podepisující osoby k žadateli

BcA. Svatava Měrková Vedoucí Kina Hvězda Přerov

datum a místo
podpisu

2,6,202a
Přerov

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha7

ř"lqo"t o podporu kinematografie
Podaná Podle zákona Č,49612012 Sb , o audiovizualníchřítech a podpoře kinematografie a o změně některýchzákonŮ (zákon o audiovizi), v Platném znění. podle znění Statutu Štatnino fondu kinňatografie po nabytíÚČinnosti změnY Statutu Státního fondu kinematografie ze dne , , 1'o'rř r7iloi §i"§ulory obsaženými vnařízení EvroPské komise Č,65112014 ze dne 17. června 2014, klerýmse v souladu s eianxy 107 a 108 Smlouvy

iá"#Xi"" 
urČité kategorie Podporyza slučitelné. uni,ini,.'-' řl."*,'řu obecného nařízenío blokových výjrmkách

VŽádosti o podporu kinematografie a vŠech formulářích příloh se slovem,žádost,,rozumí žádost o podporukinematografie, slovem 
"Žadatel 

'se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem,,podpora,,se rozumípodporakinematografieaslovemGBERserozumí 
nařízení Evropskékomise č.65112014zedne 17.června2a14' kterým se v souladu s ČlánkY 1O7 a 10B Smlouvy prohtasuli určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřnímirhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

evjdenční číslo projektu (vyplňuje Státni fond kinematografie)

l. Obecné informace o projektu

i ..-"

název projektu

číslo výzvy

charakteristika projektu
(označte křížkem)

celkový plánovaný

výše požadované podpory kinematografie v Kč

vtýše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

2020-5-3-22

ŽáOost o podporu kinematografie je určena pro 1ednosálové kino.

žádost o podporu kinematografie je určena pro vicesálové kino,
rozpočet nákladů na realizaci projettu 53.150,-Kč .

42 500,-Kč

0,_Kč
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ll. lnformace o žadate]í

ll,A, Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadateIe

lČO - identifikační číslo osoby

žadatelle plátcem DPH1
(označte křížkem)

ANo

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

Společenský dům Neratovice

49520423

X

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
uIice a číslo

popisné/orientační Náměstí RePublikY 1399

obec, PSČ, stát 277 11 Neratovice Česká republika

h7gycdd

číslo bankovního účtu

adresa Pro doruČovánÍ, na kterou Žadatel požaduje oru ovat (po u se lišíod adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)

ulice a číslo
popisne/orientačn í

obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel tyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

NE

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 skutečnostdo vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uvedte lČO

v případě NE uvedte datum narození

žadatelje plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

s úplným nárokem na odpočet DPHANo

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 koeficjentem

a|e u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

čís|o bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientačn í

obec psč, stát

l

l

i

1

identifikátor datové schránky, má-Ii ji žadatel
zřízenu

adresa mista podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientačn í

obec psč, stát

identtfikátor datové schránky. má-li ji žadatel
zřízenu

adresa Pro doruČovánÍ, na kterou Žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvatého pobytu
nebo místa Podnikánía pokud nemá zřízenu datovou schránku)

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, psč stát

l

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 piojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

žadatelje podnikem3
(označte křížkem)

NE

ANO

V případě, že ANO, uved'te velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost pocinikua)
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký

ll.D lnformace o daňovém rezidenství

žadatel 1e daňovým rezideniem ČR ve smyslu § 2 Ne
odst,2 nebo § 17 odst. 3 zákona č,586/1992 Sb
o daních z přílmu, ve znění pozdějších předpisů

(označte křížkem)
Ano

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektu
musí být v sou|adu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Pří|oha B 6)

příprava (od-do) 01 ,O1 2020 - 29.O2 2O2O

realizace (od-do) 01,03.2020 - 31j22020

jiné (od-do)

jiné (od-do)

jiné (od-do)

dokončen í projektu (ddlm m/rrrr) 31 u.2a21

projekt je/bude realizován se zahraniční
účasti

(označte křížkem)

ANo

NE

v případě, že ANO
uved'te konkrétní státy

3 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív nabízenívýrobků a
sluŽeb bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l. GBER) Příklady entit náplňujícíznaky podniku 1sou
Podnikatele, spolky (občanská sdružení) neziskové organizace (příspěvŘové organizáce, o,p.s., ústavy áj )
nadace, veřejné instituce, nejruznější právnické osoby apodaPřílohač 1GBER
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Umístění projektu
(uved'te stát nebo státy,

ve kterých má
žadatel/koproducent j

Česká republika

sídlo)5

Podpisem této Žádosti Žadatel souh|así se zařazenim 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 příIohách 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
prohlašule, že,

a) neProbíhá insolvenČní řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v PoslednÍch 3 |etech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
Proto, Že jeho majetek nePostačuje k úhradě nák|adů insolvenčníhařízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
Že Pro usPokojení věřitelŮ byl jeho majetek zcela nepostačující nebo neby|a 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 vý;imkou
nedoPlatku, u kterého bylo Povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na sp|átky

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 síclIa, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,

f) není Podnikemo,vŮČi němuŽjevnávaznosti narozhodnutí Evropskékomisevystaveninkasní přikaz,jímž
bYia 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 smysiu čl 2 bod 18 GBER,

Žadatel souČasně ProhlaŠuje, Že v souladu s ustanovením § 39 odst, 1 zákonao audiovizi je osoba, která:a) Je bezÚhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten. kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hosPodářskou trestnou Činnost, včetně případŮ, kdyjcle o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné Činnosti, Pokud se na něho nehledí,lako by nebyl oclsouzen, jde-li o právnickou osobu, musí tento
PředPoklad sPlňovat jak tato právnická osoba, tak je.;ístatutárníorgán 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 jejÍstatutárníorgán 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 kinematograíie splňovat jak ve vztahu k území česré repubIiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

|ltánek 6 odst, 2 PÍsm c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát ve kterém má příjemce podpory sídlo6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterýmije žadatel propojen u" .ryriu1edné hospodářské
entitY (,,1eden Podnik") a je jim každý subjekt vykonávajíóí hospodářskou-činnost spočíúající v nabízení
výrobků a sIužeb, bez ohledu na jeho právníformu (vii příloha č l. GBER)
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo Člen staiutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo le oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,

Úciale o podeprsující osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a m
podeptsující osoby k žadateli podp

ředitel příspěvkové organizace 10.6., Petr Svoboda Společenský dům Neratovice Nerat

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

Strana 6















 
 

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 Provoz kina Dukla Jihlava 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.  

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 148.000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 118.400,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0% 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 

název nebo obchodní firma žadatele  D-cinema, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28391683 

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  

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Tibetská 806/4 

obec, PSČ, stát  Praha 6, 160 00, Česká republika 

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

brfyaar 

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  

 
 
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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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  

 

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  

 
 
 
 

 
 
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. 



 
 

Strana 4 
 
 

 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 

žadatel je podnikem3  
(označte křížkem) 

NE  

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 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 1.1.2020 – 29.2.2020 

realizace (od-do) 1.3.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1. 2021 

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

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

 
 
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 
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Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)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 
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 podnikem6, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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

da
po

Mgr. Ing. Jiří Šamonil, 
MBA 
 

Jednatel společnosti 31.

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jm
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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 Provoz kina Polná 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 60.000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 30.000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0% 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  D-cinema, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28391683 

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  

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Tibetská 806/4 

obec, PSČ, stát  Praha 6, 160 00, Česká republika 

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

brfyaar 

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  

                                                        
 
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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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  

 

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  

 
 
 
 

                                                        
 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem3  
(označte křížkem) 

NE  

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 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 1.1.2020 – 29.2.2020 

realizace (od-do) 1.3.2020 – 31.12.2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31.1. 2021 

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

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

                                                        
 
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 
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Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)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 
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 podnikem6, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
                                                        
 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 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 
podpi

podpis 

Mgr. Ing. Jiří Šamonil, 
MBA 
 

Jednatel společnosti 7.6.2

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jmén
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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 Provoz kina Sféra Turnov 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-3-22 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. x 

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

197 200 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 63 104 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0 % 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  Kulturní centrum Turnov, s. r. o. 

IČO – identifikační číslo osoby  259 58 941 

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  

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

Markova 311 

obec, PSČ, stát Turnov, 511 01, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o pod oru kinemato rafie zřízenu 

5byg8u8 

číslo bankovního účt

adresa pro doručov n , na erou a a e po a uje oručovat (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  

 
 
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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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  

 

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  

 
 
 
 

 
 
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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem3  
(označte křížkem) 

NE  

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 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6) 

příprava (od-do) 13. 5. 2020 – 15. 6. 2020 

realizace (od-do) 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

jiné (od-do)  

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) 31. 1. 2021 

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

ANO  

NE x 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

 
 
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 
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Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)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 
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 podnikem6, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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

Dukelských hrdinú 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podie zákona č.496!2a12 Sb,, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematoErafie a o změně nékterých
zákonťt (zákon o audiovizi), v platnérn znění, podle znění Statutu Státního íondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízeniEvropské komise ó,6ill2a14 ze dne 17, června 2014, kterýnn se v souladu s články 107 a 108 Smiouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách
{GBER),

V žádostt o podporu kinematografie a všech formuláříclr příloh se slovem 'žádost" rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem ,,žadatel" se rozumížadatel o podporu kinematograíie, slovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí naťízení Evropské komise č,65,1/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřnírn
trhern, tzv. otrecného nařízení o blokových výjimkách.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní íond kinematograíie)

l. Obecné informace o projektu

název projektu Provoz kina v Přešticích

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematograíického díla

číslo výzvy 2020-5-3-22

charakteristika projektu Žádost o podporLi kinematografie je určena pro jednosálové kino,
(oznaČte křÍŽkem) 

žáoost o podporu kinernatografie je určena pro vícesálové kino.

celkovlý plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 110 000 Kč
projektu

výše požadované podpory kinematografie v Kě 30 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 0 %
žádosti

^
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ll. lnformace o žadateli

ll.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele

lČO - ideniifikační číslo osoby

žadateije plátcent DFH
{označte křížkem)

jméno a př'tjmení žadatele

žadatei je pod n i katelern
(označte křížkem)

v přípaCě ANO uved'te lČO

v případě NE uvedte datum narození

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

kulturní a komunitní centrum přeštice

483331 07

NE

ANO s úplnýrn nárokem na odpočet DPH

ANo

NE

t\lE

ANO

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 koeíicientem

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

a|e u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vsttJpu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla

ulice a číslo popisné/ Masarykovo nám, 311
orientační

obec, PSČ, stát Přeštice, PSČ 334 01, Česká republika

identiŤikátor datové schránky, s8twwnp
má-li ji žadatel o podporu kinematograíie zřízenu

čísloklankovn

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)

ulice a číslo pcpisnél
orientační

obec, PSČ, stát

lI.B. Žadatel fozická osoba

s úplným nárokem na odpočet DPH

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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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 koeíicientem

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

číslo bankrlvního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a čísio popisné/
orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadate| podnikatelem

ulice a číslo popisnéi
orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-!i 1i žadatel
zřízenu

adresa pro doruěování, 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/
orientaóni

obec, PSČ, stát

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

žadatelje podnikem

1označte křížkem)

V případě, že ANO, uvedte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku)
(označte křížkem)

l\]E

ANO

Malý nebo střední

Velký

X

X
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ll.D lnťormace o daňovém rezidenství

žadatelje daňovým rezident*m ČR ve smyslu §
2

odst. 2 nebo § '17 odst. 3 zákona č. 586/1992
Sb,,
o daních z přtjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

Ne

Ano X

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)

příprava (od-dc) a5 - a6l202a

realizace (od-do) 0612020 - Ul2a21

jiné (od-do)

jiné {od-do)

jine (od-do)

dokončení projektu (dd/mmlrrrr) 31. 1.2021

projekt je/bude realizován §e zahraniční ANO
úěastí
(označte křížkem) NE

v případě, že ANO,
uvedte konkrétní státy

Umístění projektu
(uvedte stát nebo státy,
ve ktenj,ch rná žadatell
koproducenti sídlo)

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů c sobě a této žádosti do evidence v cblasti podpory
kinematograíie, kterou vede Státnífond kinematograíie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajú ci 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 následkú
případné nepravdivosti uvedených ůdajů,

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst, 4 zákana a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek přl.;emce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčníh0 návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčního 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) nenív likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na pená|e 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 obdobrných crgánú státu, ve kterém má sídlo, místo podnikáni neba trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,

X
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a přísprěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu"

f) nenípodnikem1, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz,iímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyi §placen,

g) není podnikern v obtížích ve srnyslu čl. 2 bod 18 GBER,

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovenír"n § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro maietkovou nebo

hosporiářskou trestnou činnost. včetně případú, 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, rnusí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem přlemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpokiad 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 prostřeCnictvím své organrzační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematograíie 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 bud' je žadateiem-íyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo č|en statutárního orgánu oprávněna jetlnat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,

ÚOale o podepisující osobě a podpis;

jméno a přt,lmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a m
PodPisu

It4gr, I\{aňina Míšková ředitelka KKC 11,6.2020
Přeštice

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

t Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se ktenj,mije žadatel propojen ve smys|u jedné hospodářské
entiiy (,,jeden podnik") a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobkti a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l, GBER),
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47
17000 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 zněni, podle zněni Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízenI Evropské komise Č. 651 /2014 ze dne 17. Června 2014, kterým sev souladu s Články 107 a 108 Smlouvy
prohlašuji 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 rozuml nařízení Evropské komise Č. 651/2014 ze dne 17. Června
2014, kterým sev souladu s Články 107 a 108 Smlouvy prohlašujI určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařizeni o blokových výjimkách.

evidenční Číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu

název projektu PROVOZ KINA Máj Litoměřice

název dotačního okruhu 5. propagace českěho kinematografického díla

Číslo výzvy 2020-5-3-22

charakteristika projektu Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino. X
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vicesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 330.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 264.000,-

výše finančního zajištěni projektu v % k datu podáni 0%
žádosti
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II. Informace o žadateli

ll.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

Ičo — identifikační číslo osoby 44557141

žadatel je plátcem DPH‘ NE X

(označte křížkem)

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 uplatněni 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 čislo Na Valech 2028

popisné/orientační

obec, Psč, stát Litoměřice, 41201, čR

identifikátor datové schránky, Ftqvtp2

má-li ji žadatel o podpow kinematografie zřízenu

číslo bankovniho účtu

adresa pro doručováni, 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

Il.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem ANO

(označte křížkem)
NE

V případě, že sev průběhu realizace projektu změni postaveni žadatele o podporu kinematografie jako

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováni projektu a následně tuto skutečnost

do vyúčtováni promítnout.
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v případě ANO uveďte ičo

v případě NE uveďte datum narozeni

žadatel je plátcem DPH2 NE
(označte křížkem)

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

I ale i 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, rsč, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-Ii žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, Psč, stát

identifikátor datově schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu

nebo místa podnikáni a pokud nemá zřízenu datovou schránku)

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, Psč, stát

2 případě, že se v průběhu realizace projektu změní postaveni žadatele o podporu kinematografie jako

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyŮčtovánl projektu a následně tuto skutečnost

do vyúčtováni promltnout.
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fl žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

Ix

žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

ll.D Informace o daňovém rezidenstvi

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu 5 2
odst. 2 nebo 517 odst. 3 zákona Č. 586/1 992 Sb.,

o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

III. Informace o projektu

příprava (od-do)

realizace (od-do)

jiné (od-do)

Jiné (od-do)

jině (od-do)

dokončení projektu (ddfmm/rrrr)

projekt je/bude realizován se zahraniční
účasti

(označte křížkem)

v přlpadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Malý nebo střední

Velký

Xl

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočivajlcl 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 sdruženi), neziskové organizace (příspěvkové organizace, ops., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
‘ Příloha Č. 1 GBER

ILC. Informace o podniku a jeho velikosti

NE

ANO

Ne

Ano X

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha 5.6)

1.1.2020 do 29.2.2020

1.3.2020 až 30.1.2021

31. leden 2021

ANO

NE
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Umístěni projektu Česká republika
(uveďte stát nebo státy,

ve kterých má
žadatel/koproducenti

sídlo)5

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 5 30 zákona o audiovizi a 5 uveřejněnim této žádosti

a dalšich údajů o projektu v rozsahu podle 5 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 5 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER Čestně

prohlašuje, že:
a) neproblhá insolvenčni řízeni, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčnlho návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo o zrušeni konkurzu proto,

že pro uspokojeni 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 veřejně zdravotní pojištěni, ato jak v České

republice, tak ve státě sídla, místa podnikáni 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 rozloženi jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném ana penále na sociálni zabezpečení a přispěvku na státní politiku

zaměstnanosti, ato jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu.

fl není podnikem6, vůči němuž jev návaznosti na rozhodnuti 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 čI. 2 bod 18 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením 5 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 statutárnim 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.

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

Ředitel příspěvkové organizace

datu
p

1
Ing. Věra Kmoníčková

(tabulku zkoplrovat vlcekrát v případě, že je více osob jednajlcich jméne
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