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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
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název projektu Kiruna - Krakow 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Film Kiruna – překrásný nový svět je celovečerní dokumentární debut režisérky Grety 
Stocklassy. Bude mít polskou premiéru na jednom z nejprestižnějších a nejstarších 
dokumentárních festivalů na světě – v polském Krakowě. Ve filmu sledujeme příběhy 
mladých lidí nejsevernějšího švédského města Kiruna (leží daleko za polárním 
kruhem), kde je také největší důl na železnou rudu na světě. Prodej železné rudy 
tvoří téměř 1/3 veškerých zahraničních příjmů švédské vlády. Protože se město 
propadá pod zem, musí se město přesunout, aby se mohlo pokračovat v těžbě. 
Postavy sledované ve filmu tvoří portrét města. Sledujeme mladého jemenského 
uprchlíka, který byl do Kiruny přemístěn, dále mladou Sámskou dívku, která objevuje 
rodinné kořeny a snaží se s tím vypořádat, a nakonec sledujeme jediného místního 
aktivistu, který bojuje proti přesunu. Švédská vláda propaguje stěhování města jako 
velkou příležitost k vybudování nové, progresívní, ještě lepší společnosti budoucnosti 
a my se ptáme, zda je možné plánovat životy lidí, a jak budou občané města Kiruna 
reagovat na takové změny, a kde leží jejich hodnoty. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

67 200 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 50 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

25,6 % 

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

IČO – identifikační číslo osoby  01753703 

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  

 

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

adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Kaprova 42/14 

obec, PSČ, stát  Praha 1 - Staré Město, 110 00, Česká republika 

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

cnh6xat 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem 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 

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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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 Sb., 
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem) 

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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III. Informace o projektu

harmonogram projektu5 

přípravné práce (od-do) 01/04/20 - 26/05/20 

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

29/05/2020 

účast na festivalu (od-do) 31/05/2020 - 07/06/2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního 
harmonogramu 

31/12/2020 

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

ANO 

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy)6 

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 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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f) není podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

Bc. Veronika Kührová 
 
 

jednatelka 26.5.2020, Praha 

MgA. Michal Kráčmer 
 
 

jednatel 26.5.2020, Praha 

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

 
 
7 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 Betonová džungle – Clermont-Ferrand  

název dotačního okruhu Účast českých filmů na zahraničních festivalech 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Animovaný film Betonová džungle byl vybrán na prestižní francouzský festival 

nezávislých krátkých filmů Clermont-Ferrand International Short Film Festival. 

Festival se odehrává od  31. ledna do 8. února 2020 ve městě Clermont-Ferrand. 

Režisérka Marie Urbánková bude reprezentovat film Betonová džungle v oficiální 

soutěžní sekci Youth Audience Competition. Producentka filmu Mária Môťovská se 

postará o propagaci filmu k českým a mezinárodním partnerům a bude dbát na 

viditelnost úspěchu tohoto filmu. Cílem je také najít potencionální partnery pro 

budoucí spolupráci. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

98.500,-Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 86.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

13% 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 
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název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27075508 

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 

 Konviktská 1055/7 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 
K7kq8ih 

 

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 

 Kolínská 729 

obec, PSČ, stát  Nymburk 280 02, Česká republika 

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

                                                        

 
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 

 

 

žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

NE  

                                                        

 
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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žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu5 

přípravné práce (od-do) 07/12/2019 - 30/01/2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

11/01/2020 

účast na festivalu (od-do) 30/1/2020 - 03/02/2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

30/6/2020 

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)6 

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 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Martin Vandas 

 

Jednatel, MAUR film s.r.o. 

 

11.1.2020 

 

                                                        

 
7 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  
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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 Dcera – 92. Academy Awards 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Prezentace a marketing krátkometrážního loutkového filmu Dcera – Oscar - 92nd 

Academy Awards, incl. Sundance Festival. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

481 300,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

11% 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27075508 
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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 

 Konviktská7/1055 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

K7kq8ih 

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 

 Kolínská 729 

obec, PSČ, stát Nymburk 288 02 

 

 

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  

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

                                                        

 
1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

                                                        

 
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. 
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. 
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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 projektu5 

přípravné práce (od-do) říjen 2019 - leden 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

04.01. 2020 

účast na festivalu (od-do) 06.02. - 11.02. 2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

30.04. 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)6 

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. 

 

                                                        

 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 

prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

f) není podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Mgr., MgA. Vandas Martin 

 

Jednatel 3.1. 2020  

 

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

                                                        

 
7 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 Nabarvené ptáče  

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Výběr filmu do užšího výběru na cenu OSCAR v kategorii Nejlepší zahraniční film + 

Nominace  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

1.660.600,-CZK 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.500.000,-CZK 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

10 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Silver Screen, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  25604171 
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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 

 Dačického 1227/12 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

gbw2dtp 

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 

 Palác Lucerna, Vodičkova 704/36 

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

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

                                                        

 
1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem)  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

                                                        

 
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. 
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. 
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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 projektu5 

přípravné práce (od-do) 16.9.2019 – 29.12.2019 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

30.12.2019 

účast na festivalu (od-do) 2.1.2020 – 9.2.2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

8.8.2020 

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)6 

Česká republika, Slovensko, Ukrajina 

 

 

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. 

 

                                                        

 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 



 

 

Strana 5 

 

 

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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

Václav Marhoul 

 

 

Jednatel 30.12.2019 

Praha 

 

 

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

                                                        

 
7 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 
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název projektu SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU - FESTIVAL CPH:DOX 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dokument SARKOFÁG PRO KRÁLOVNU je v současné době po premiérách v 
České republice, ale dosud nebyl distribuován do zahraničí. Ani jsme zatím 
neobesílali žádné zahraniční festivaly, protože jsme čekali na rozhodnutí dánské 
královny Margarety II. Její názor sice nemá nějakou zásadní relevanci pro schválení 
snímku do distribuce, ale v dánském protokolu se dodržuje, že témata spojená se 
dvorem se neřeší bez souhlasu panovnice. Tak to platí i pro veřejnoprávní televizi a 
tím se řídí i naši dánští partneři při vzniku snímku - tedy hlavně sochař Bjoern 
Norgaard. České filmové centrum ovšem samo nabídlo snímek festivalu CPH:DOX a 
programový ředitel nabídnul filmu prostor na mezinárodní premiéru s tím, že 
královský dvůr vyřeší svou cestou. To je velká příležitost pro další cestu k 
zahraničním divákům pro tento unikátní snímek. Festival v Kodani je významnou 
dokumentární platformou a premiéra pro dánské umělecké kruhy bude vzhledem k 
povaze dokumentu určitě vekou událostí.   
Nyní tedy potřebujeme produkčně zajistit několik základních technikálií:  
Vyrobit distribuční DCP, nastavit veřejnou komunikaci pro zahraničí (webové stránky, 
plakáty, propagační materiály a pod).  
Dále bude třeba zajistit cestovné pro filmovou delegaci na festival a příslušné 
poplatky na místě. Na festival CPH:DOX je pozván režisér a producent filmu v jedné 
osobě (Pavel Štingl + Zdeněk Lhotský, sklářský výtvarník, hlavní postava snímku. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

99 350,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 70 000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

30% 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  K2 

IČO – identifikační číslo osoby  49621793 

žadatel je plátcem DPH1  
(označte křížkem) 

  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH x 

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

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

 
 
1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Veverkova 8/1410 

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

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

Cc8rd8 

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 

 Veverkova 8,  

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

 
 
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 

 

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

 

 
 
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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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 
 

 
 
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 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 projektu5 

přípravné práce (od-do) 15.1.2020 - 15.2.2020 

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

16.2.2020  

účast na festivalu (od-do) 19. - 22. 3. 2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního 
harmonogramu 

15.4.2020 

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)6 

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, 

 
 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

f) není podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

Pavel Štingl 
 
 

jednatel s.r.o. 12.2.2020 

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

 
 
7 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  



Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

I. Obecné informace o projektu 

II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Pripyat Piano - festival VDR

název dotačního 
okruhu

5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

Uvedení filmu na festivalu Visions du Réel

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

99510

výše požadované podpory kinematografie v Kč 70000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

29,66 %

název nebo obchodní firma žadatele  Gamma Pictures s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  07678398

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem)

NE X

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH
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II.B. Žadatel fyzická osoba 

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

 Opatovická 156/24

obec, PSČ, stát  Praha 2

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

ufeqaw5

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  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
nárok na odpočet krácený koeficientem

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

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  

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

harmonogram projektu
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů. 

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

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

přípravné práce (od-do) 1. 3. 2020 - 15. 4. 2020

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

15. 4. 2020

účast na festivalu (od-do) 17. 4. 2020 - 2. 5. 2020

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního 
harmonogramu

1. 9. 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)

Švýcarsko, Česká republika

 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 1

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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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Jindřich Andrš 
jednatel 15. 4. 2020 v 

Sopřeči
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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 Dcera/Daughter –  46th Student Academy Awards 

název dotačního okruhu Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní 

ceny  

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Účast na vyhlašování studentských filmových cen americké filmové akademie v Los 

Angeles. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

451 125,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

33% 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  MAUR film, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 27075508 
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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 

 Konviktská 1055/7 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

K7kq8ih 

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 

 Kolínská 729 

obec, PSČ, stát  Nymburk 280 02, Česká republika 

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH2  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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(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 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  NE  

                                                                                                                                                                                        

 
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. 
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. 
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(označte křížkem) ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu5 

přípravné práce (od-do) od 14. srpna do 3. října 2019 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

– je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

4. října 2019 

účast na festivalu (od-do) od 11. října do 19. října 2019 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního harmonogramu 

30. ledna 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)6 

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 

                                                        

 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 

prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

f) není podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Martin Vandas 

 

 

jednatel MAUR film Praha 4.10.2019 

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

                                                        

 
7 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 Jan Jedlička: Stopy krajiny 

název dotačního okruhu Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní 
ceny 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní debut Jan Jedlička: Stopy krajiny režiséra Petra Záruby je portrétem 
malíře, fotografa a filmaře Jana Jedličky, žijícího mezi Prahou a Curychem. 
Zachycuje proces tvorby ovlivněného emigrací Jedličky v roce 1969. Svůj nový 
umělecký domov našel v rovinaté krajině toskánské Maremmy, kam se již po 40 let 
vrací a kde se film z velké části odehrává. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

114.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 100.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

12% 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  CINEPOINT s.r.o. 
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IČO – identifikační číslo osoby   

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 

 Pod Vinicemi 710/13 

obec, PSČ, stát 165 00 Praha Suchdol, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu xh4zp2    

 

číslo bankovního účtu   
 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

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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žadatel je plátcem DPH2  
(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 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 

 
 
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. 
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 
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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 projektu5 

přípravné práce (od-do) březen 2020-12.duben 2020 

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

12.4.2020 

účast na festivalu (od-do) 17-24.4.2020 (vzhledem k situaci s COVID-19 se nejedná o fyzickou 
účast, ale o online uvedení filmu) 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního 
harmonogramu 

24.10.2020 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Švýcarsko 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy)6 

Švýcarsko 

 
 

 
 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

Podpi
 

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

 
 
7 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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evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 
 

 
 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu SH_T HAPPENS @ Sundance 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Prezentace českého animovaného filmu na festivalu Sundance 2020 v Park City 

v sekci krátkých filmů 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

171 600 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 100 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

41,72 

 

 
II. Informace o žadateli 

 
II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele BFILM.cz s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 05931258 
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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 

BFILM.cz s.r.o., Koněvova 1715/128, 130 00  Praha 3 

obec, PSČ, stát 05931258 

identifikátor datové schránky, 

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

ufcfg63 

číslo bankovního účtu 

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

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 

obec, PSČ, stát 
 

 

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele 
 

žadatel je podnikatelem 

(označte křížkem) 

ANO 
 

NE 
 

v případě ANO uveďte IČO 
 

v případě NE uveďte datum narození 
 

žadatel je plátcem DPH2
 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  

(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 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
 NE 

 

 

 

 
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. 
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. 



Strana 4  

(označte křížkem) ANO X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký 
 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2 

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů 

(označte křížkem) 

NE 
 

ANO X 

 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu5
 

přípravné práce (od-do) 25.11.- 22.1. 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

– je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

22.11. 

účast na festivalu (od-do) 23.1.-29.1. 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního harmonogramu 

30.4.2020 

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)6
 

 

ČR, Slovensko, Francie 

 

 
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  

 
 

 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 

motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 

V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustano vením 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 Č eské 

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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER. 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec. 

 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli 

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 
Peter Badač 

 
jednatel 

 
22.11.2019, Praha 

 
 

 
7 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 Sólo - MFF BAFICI 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je zajistit efektivní podporu a nástroje pro propagaci a zviditelnění 
online festivalovou distribuci první česko-argentinské koprodukce, dokumentu 
Artemia Benkiho Sólo. Film byl vybrán na několik významných festivalů ve 
španělsky mluvících teritoriích (BAFICI, DOCS Barcelona, MFF Guadalajara), 
která jsou pro náš film klíčovým a novým trhem.  
Vzhledem k dramatické proměně globálního filmového trhu vlivem pandemické 
situace a přesunu festivalu BAFICI (a dalších) do online prostoru žádáme o 
podporu, která nám umožní adaptovat propagaci filmu na nové podmínky a zajistit 
digitální vizibilitu filmu. 
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

203.300 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 100.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

51% 

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

název nebo obchodní firma žadatele  ARTCAM FILMS s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  26198096 

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 

 RAŠÍNOVO	  NÁBŘEŽÍ	  6/42 

obec, PSČ, stát  PRAHA	  2,	  128	  00,	  ČESKÁ	  REPUBLIKA 

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

Owe4kn 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

                                                        
 
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 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 projektu5 

přípravné práce (od-do) 13/03 – 27/03/20 

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

27/03/20 

účast na festivalu (od-do) 20/04/2020 – 20/05/2020 BAFICI (online verze) 
 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního harmonogramu 

20/10/2020 

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

ANO X 

NE  

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

Argentina, Rakousko 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy)6 

Argentina 

 
 
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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 

                                                        
 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
7 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 

Philippe Benkemoun 
Aka 
Artemio Benki 
 
 
 

Jednatel 27.03.2020 
Praha 

 
(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 Morava, krásná zem III. - BAFICI 2020 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2020-5-1-1  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Uvedení filmu „Morava, krásná zem III.“ na festivalu Buenos Aires Festival of 
Independent Cinema 2020, v soutěžní sekci Avant-Garde & Genre Official 
Competition. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu 

121 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 90 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

13,22 % 

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

IČO – identifikační číslo osoby  02807271 
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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 

 Sudoměřská 893/52 

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

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

ne4fp6c 

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

                                                             
 
1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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žadatel je plátcem DPH2  
(označte křížkem) 

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

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

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

NE  

ANO 
 

X 

 
                                                             
 
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. 
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. 
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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 projektu5 

přípravné práce (od-do) 2. února 2020 - 19. března 2020 

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

20/03/2020 

účast na festivalu (od-do) 20. – 24. dubna 2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formuláři realizačního 
harmonogramu 

31/05/2020 

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)6 

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. 
 

                                                             
 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 
prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

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

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

f) není podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

Marek Novák 
 
 

jednatel 2. února 2020, 
Praha 

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

                                                             
 
7 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 Smečka – Tallinn 2020, soutěž filmů pro děti a mládež 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-5-1-1 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Mezinárodní filmový festival v estonském Tallinnu patří mezi nejvýznamnější světové 

festivaly a od roku 2014 je řazen mezi festivaly kategorie nejvyšší, tedy kategorie A. 

Vedle MFF KV a Berlinale patří Tallinn speciálně pro české filmaře mezi nejlepší 

platformy, kde propagovat a prezentovat české filmy publiku, které těmto filmům 

rozumí a chce je vidět, což platí i pro novináře a distributory především z Pobaltí, 

Německa, Finska, Skandinávie a Polska. Film Smečka bude uveden v soutěži sekce 

filmů pro děti a mládež JUST FILM.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

198 200 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 100 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

50 % 

 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 
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název nebo obchodní firma žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 29025346 

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 

Bílkova 868/10 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

f9fjwun 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud 

nemá zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

 

 
1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

NE ☐ 

 

 
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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žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

ANO 

 

☒ 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední ☒ 

Velký  

 

☐ 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO 

 

☒ 

 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu5 

přípravné práce (od-do) září 2020 - říjen 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) – je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

17.09.2020 

účast na festivalu (od-do) listopad 2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

31.03.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO ☐ 

NE ☒ 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy)6 

 

 

 

 
3 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
4 Příloha č. 1 GBER 
5 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
6 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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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 podnikem7, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER. 

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datu

podp

Julietta Sichel Jednatelka 14.9.

 

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

 

 
7 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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