Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz Kina Pohoda Jeseník

název dotačního okruhu

5. Propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

95.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

75.000,-

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

x

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

Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace

IČO – identifikační číslo osoby

00852112

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE

x

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

28. října 880/16

obec, PSČ, stát

790 01 Jeseník, Česká republika

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

esak5j4

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1. 5. 2020 – 30. 6. 2020

realizace (od-do)

1. 7. 2020 – 31. 12. 2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31. 1. 2021

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

BcA. Petra Fusová, DiS.

ředitelka Městských kulturních
zařízení

15. 6. 2
Jeseník

podpis

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

kinematografie

Veletržní palác
Dukelských hrdin■ 47
170 00 Praha 7

Žádost

podporu kinematografie

o

podaná podle zákona ■. 49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo■e kinematografie a o zm■n■ n■kterých
zákon■ (zákon o audiovizi), v platném zn■ní, podle zn■ní Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
ú■innosti zm■ny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
na■ízení Evropské komise ■. 651/2014 ze dne 17. ■ervna 2014, kterým se v souladu 5 ■lánky 10? a 108 Smlouvy
prohlašují ur■ité kategorie podpory za slu■itelné s vnit■ním trhem, tzv. obecného na■ízení o blokových výjimkách
(GBER).
V žádosti

podporu kinematografie a všech formulá■ích p■íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí na■ízení Evropské komise ■. 65112014 ze dne 17. ■ervna
2014, kterým se v souladu 5 ■lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují ur■ité kategorie podpory za slu■itelné s vnit■ním
trhem, tzv. obecného na■ízení o blokových výjimkách.
o

eviden■ní ■íslo

projektu (vypl■uje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace

název

o

projektu

projektu

Provoz Kina Blansko

název dota■ního okruhu
■íslo

výzvy

5. propagace ■eského

(oznacte krrzkem)

Žádost o podporu kinematografie je

ur■ena pro

Žádost

ur■ena pro vícesálové kino.

náklad■

o

podporu kinematografie je

celkový plánovaný rozpo■et
projektu
výše požadované podpory kinematografie
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díla

2020-5-3—22

charakteristika projektu

výše finan■ního
žádos■

kinematografíckého

zajlšt■ní projektu

v

na

realizaci
v

K■

% k datu

podání

210.000
103.000
0 %

jednosálové

kino.

)(

II. Informace
II.A.

o

žadateli

Žadatel právnická osoba

název nebo

i■O

obchodní

Kulturní

firma žadatele

identifika■ní ■íslo

-

st■edisko

m■sta Blanska, p■ísp■vková organizace

00163848

osoby

je plátcem DPH'|
(ozna■te k■ížkem)

NE

žadatel

ANO

s

,

_

uplnym nárokem

-

na

odpocet

DPH

■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
pom■rnou ■ást odpo■tu dan■ na vstupu
s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
nárok na odpo■et krácený koeficientem
s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
kombinaci uplatn■ní pom■rn■ ■ásti odpo■tu dan■ na
vstupu a nároku na odpo■et krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávn■n
nárokovat na vstupu odpo■et DPH u správce dan■
s

X

adresa sídla
ulice

a

Hybešova

■íslo

popisn■forienta■ní
obec, PS■, stát

Blansko, 678 01, ■R

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinemato
■íslo bankovního ú■tu

a

rfwzq59
ii

z■ízenu

11376

adresa pro doru■ování,
nemá z■ízenou datovou

ulice

24011

na kterou
schránku)

a ate

požaduje oru■ovat (pokud

se

liší od

adresy

sídla

a

pokud

■íslo

popisn■lorienta■ni
obec, PS■. stát

II.B.

Žadatel fyzická

jméno

a

p■ijmení

osoba

žadatele

je podnikatelem
(ozna■te k■ížkem)

žadatel

NE

I■O

v

p■ípad■

ANO uvedte

v

p■ípad■

NE uve■te datum narození

žadatel je plátcem DPH2
■
(ozna■te k.ižkem)

ANO

NE

ANO

s

úplným

nárokem

na

odpo■et DPH

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

1

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

2
V p■ípad■, že se v pr■b■hu realizace projektu zm■ní postavení žadatele o podporu kinematograiie jako
plátcemeplátce DPH, je povinen tuto skute■nost uvést v celkovém vyú■tování projektu a následn■ tuto skute■nost
do vyú■tování promítnout.
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s ■áste■ným nárokem na odpo■et DPH a uplat■uje
kombinaci uplatn■ní pom■rné ■ásti odpo■tu dan■ na
vstupu a nároku na odpo■et krácený koeficientem

ale

u

tohoto

nárokovat

projektu si žadatel není oprávn■n
vstupu odpo■et DPH u správce dan■

na

■íslo bankovního ú■tu
místo trvalého
ulice

a

pobytu

■íslo

popisnélorienta■ní
obec,

PS■,

stát

identifikátor datové

schránky,

má-li

ji

žadatel

z■ízenu

podnikání, je-íi

adresa místa

ulice

a

žadatei

podnikatelem

■íslo

popisnelorienta■ní
obec, PSC, stát
identiíikátor datové

schránky,

má-li

ji

žadatel

z■ízenu
adresa pro doru■ování,
nebo místa podnikání a
ulice

a

na

kterou žadatel požaduje doru■ovat (pokud
nemá z■ízenu datovou schránku)

se

liší od místa trvalého

pobytu

pokud

■íslo

popisnélorienta■ní
PS■, stát

obec,

iLC. informace

žadatel je

o

podniku

a

jeho velikosti

podnikem3

NE

(ozna■te k■ížkem)

V

p■ípad■,

že ANO, uve■te velikost

podniku

je podnikem (velikost podnikuí)
(ozna■te k■ížkem)

žadatel

lI.D Informace

žadatel

o

)(

_

Velky

da■ovém rezidenstvi

je da■ovým rezidentem ■R
§

nebo st■ední

Malý

ve

smyslu §

2
odst. 2 nebo

X

ANO

17 odst. 3 zákona ■. 58611992

Ne

Ano

X

Sb.,
daních z p■íjmu,
(ozna■te k■ížkem)

o

III. informace

o

ve

zn■ní

pozd■jších p■edpis■

projektu

3

každý subjekt vykonávající hospodá■skou ■innost spo■ívající v nabízení výrobk■ a
jeho právní formu (viz p■íloha ■. l. GBER). P■íklady entit napl■ující znaky podniku jsou
podnikatele, spolky (ob■anská sdružení), neziskové organizace (p■ísp■vkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, ve■ejné instituce, nejr■zn■jší právnické osoby apod.
Podnikem

se

rozumí

služeb, bez ohledu

4

P■íloha ■. ‘l GBER
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na

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými

formulá■i realiza■ního

harmonogramu (P■íloha 3.6)

1 -512 020

p■íprava (od-do)

6-1212020

(od—do)

realizace

ve

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokon■ení

31101f2021

projektu (ddlmmírrrr)
realizován

projekt jeíbude

se

zahrani■ní

ANO

ú■astí

_

(ozna■te k■ížkem)
v

p■ípad■,

NE

X

že ANO.

uve■te konkrétní

státy

Umíst■ní projektu
(uvedte stát nebo
ve kterých má

_

■eská republika
státy.

žadatellkoproducenti

sídlo)5

Podpisem této žádostí žadatel souhlasí se za■azením údaj■ o sob■ a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizí a s uve■ejn■ním této žádosti
a dalších údaj■ o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údaj■ uvedených v této žádosti a ve všech jejich p■ílohách aje si v■dom následk■
p■ípadné nepravdivosti uvedených údaj■.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s p■íslušným ustanovením GBER ■estn■
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolven■ní ■ízení, ve kterém se ■eší úpadek nebo hrozící úpadek p■íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven■ního návrhu
proto, že jeho majetek neposta■uje k úhrad■ náklad■ insolven■ního ■ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení v■■itel■ byl jeho majetek zcela neposta■ující, nebo nebyla v■■i n■mu zavedena nucená
správa podle jiného právního p■edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve■ejné zdravotní pojišt■ní, a to jak v ■eské
republice, tak ve stát■ sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
nemá
evidován nedoplatek u orgán■ Finan■ní správy ■eské republiky a orgán■ Celní správy ■eské
d)
republiky ani u obdobných orgán■ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose■kání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
3) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe■ení a p■ísp■vku na státní politiku
zam■stnanosti, a to jak v ■eské republice, tak ve stát■ sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikeme, v■■i n■muž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní p■íkaz, jimž
byla podpora obdržená od poskytovatele z ■eské republiky prohlášena za protiprávní a neslu■itelnou
s vnit■ním trhem, který dosud nebyl splacen,
9) není podnikem v obtížích ve smyslu ■l. 2 bod 18 GBER.

5

■lánek 6 odst.

2

písm.

c

GBER. Umíst■ním

projektu

se

rozumí stát, ve kterém má

p■íjemce podpory

sídlo.

6

skupina podnik■, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodá■ské
entity („jeden podnik“) aje jím každý subjekt vykonávající hospodá■skou ■innost spo■ívající v nabízení
výrobk■ a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p■íloha E:. |. GBER).
Podnikem
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se

rozumí celá

Žadatel sou■asn■ prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn■ odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá■skou trestnou ■innost, v■etn■ p■ípad■, kdy jde o p■ípravu, pokus nebo ú■astenství na takové
trestné ■innosti, pokud se na n■ho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musi tento
p■edpoklad spl■ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý ■len statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p■íjemce podpory kinematogratíe ■i ■lenem statutárního orgánu
p■íjemce podpory kinematogralie právnická osoba, musí tento p■edpoklad spl■ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý ■len statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p■íjemcem
podpory kinematografie zahrani■ní právnická osoba prost■ednictvím své organiza■ní složky, musí
p■edpoklad podle tohoto písmene spl■ovat vedle uvedených osob rovn■ž vedoucí této organiza■ní složky;
tento p■edpoklad musí p■íjemce podpory kinematografie spl■ovat jak ve vztahu k území ■eské republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
nemá
h)
nespln■né splatné závazky v■■i Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bu■je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo ■len statutárního orgánu oprávn■na jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávn■na
jednat za žadatele jako jeho zmocn■nec.

Údaje o podepisující osob■ a podpis:
jméno a p■íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující
k žadateli

osoby

Pov■■ená ■ízením KSMB
Helena Kintrová

(tabulku zkopírovat vícekrát v p■ípad■, že je
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více osob

jedn

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Máj Doksy

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

37.500

výše požadované podpory kinematografie v Kč

30.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0

Strana 1

X

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

KulturaDoksy.cz, příspěvková organizace

IČO – identifikační číslo osoby

48282898

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

X

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Valdštejnská 183

obec, PSČ, stát

Doksy, 472 01, Česká republika

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

kqwkeyb

číslo bankovního ú
adresa pro doruč
,
nemá zřízenou datovou schránku)

uje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud

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, 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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

02/05/2020 – 31/ 05/2020

realizace (od-do)

01/06/2020 – 31/12/2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31/01/2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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).
5
6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a
podpisu

Petr Hozák

ředitel organizace

1. 6. 20

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jméne
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Oko Šumperk

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
425 805 Kč
projektu
výše požadované podpory kinematografie v Kč
277 000 Kč
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Kino Oko Šumperk

IČO – identifikační číslo osoby

00851400

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

1

NE

x

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Masarykovo nám. 1170/3
Šumperk, 787 01 , Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podpor kinemato rafie zřízen
číslo bankovního účtu
adresa pro doručová ,
nemá zřízenou datovou schránku)

zyd5rk9
oručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

1
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

NE
ANO

x

Malý nebo střední

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu §
2
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992

Ne
Ano

x

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4

Příloha č. 1 GBER
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Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.1.2020 - 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

ANO
NE

x

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

5

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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a) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
b) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
c) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
MgA. Kamil Navrátil

vztah podepisující osoby
k žadateli
Statutární zástupce, ředitel

datum
podpisu
5.6. 20
Šumpe

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

6

Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Oko Šumperk

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
425 805 Kč
projektu
výše požadované podpory kinematografie v Kč
277 000 Kč
výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti
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0

x

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

Kino Oko Šumperk

IČO – identifikační číslo osoby

00851400

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

1

NE

x

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Masarykovo nám. 1170/3
Šumperk, 787 01 , Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podpor kinemato rafie zřízen
číslo bankovního účtu
adresa pro doručován ,
nemá zřízenou datovou schránku)

zyd5rk9
doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud

ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

1
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 2

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

Malý nebo střední

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu §
2
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992

Ne
Ano

x

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4

Příloha č. 1 GBER
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Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.1.2020 - 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

ANO
NE

x

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.

5

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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a) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
b) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
c) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
MgA. Kamil Navrátil

vztah podepisující osoby
k žadateli
Statutární zástupce, ředitel

datum a
podpisu
5.6. 202
Šumper

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

6

Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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palSc
VeletrZni
Dukelskfchhrdinft47
17000 Praha7

Zedosto podporukinematografie

a o zm6n6n6ktenich
podaniipodlezdkona(,.49612012
dilecha podpoiekinematografie
Sb.,o audiovizuiilnich
po nabytl
v platn6mzn6ni,podlezn6niStatutuSt5tnihofondukinematografie
o audiovizi),
z6konfr(z6rkon
v
ze dne 3. 5.2017a v souladus pravidlyobsaZenlmi
[dinnostizm6nyStatutuSt5tnihofondukinematografie
ze dne 17.dervna2014,ktenimse v souladus dl6nky107a 108Smlouvy
na(izeniEvropskekomisee,65112014
podporyza sluditeln6
vfjimk6ch
prohlaSuji
s vnitinimtrhem,tzv.obecn6honaiizenIo blokovyich
urdit6kategorie
(GBER).
rozumlZ6dost
o podporu
a viech formul6iichpiilohse slovem,,Z6dost"
VZ5dostiopodporukinematografie
se rozuml
slovem,,podpora"
se rozumiZadatelo podporukinematografie,
kinematografie,
slovem,,Zadatel"
ze dne 17. tewna
podporakinematografie
a slovemGBERse rozuminaiizeniEvropsk6komisee. 65112014
s vnitinim
urdit6kategoriepodporyza sluditeln6
2014,kterym
se v souladus dl6nky107a 108Smlouvyprohla5uji
vfjimk6ch.
trhem,tzv.obecn6honaiizenio blokovych

disloprojektu(vyplnujeSt6tnifondkinematografie)
evidendni
L Obecn6informaceo projektu
n6zevprojektu

programu
N6vratdivakr}do kinaformouvErnostniho

n5zevdotadnihookruhu

dila
deskehokinematografick6ho
5. propagace

cislo vizvy

2020-5-3-22

charakteristikaprojektu
(oznadte
kiizkem)

je urcenaprojednos6lov6
kino.
Zadosto podporukinematografie

je urdenapro viceszrlove
kino.
26oosto podporukinematografie
p16novanf
na
realizaci
rozpodet
ndkladri
103.500,-Kd
celkornf
projektu
51.000,-Kd
v Kd
vf5e po2adovan6podpory kinematografie
v!5e finandnihozaji5t6niprojektuv % k datu pod6ni
26dosti
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52,72o/o

x

ll. lnformaceo Zadateli

I

osoba
ll.A.2adatelpr6vnick5

firmaZadatele Mestsk6
Tjrn
n6zevneboonCfroOni
fufiuiniziiizeni Hor5ovsk!
6isloosoby
00376426
leo - identifikadni
pl6tcem
DPHI
Zadatelje
(oznactekii2kem)

x

NE
ANo

s uprnlimnarokemna odpodetDpH
s d6stecnfmn6rokemna odpodetDPHa uplatriuje
pom6rnoud6stodpodtudan6 na vqtqpu
s d6stednlmn6rokemna odpodetDPHa uplatiuje
n6rokna odpodetkr6cenfkoeficientem
na odpodetDPH a uplatiuje
s d6stednlmndrrokem
kombinaci
uplatn6nipom6rn6d6stiodpoctudan6na
vstupua n6rokuna odpodetkr6cenlikoeficientem
ale u tohotoprojektusiZadatelnenioprdvn6n
n6rokovat
na vstupuodpodetDPHu spr5vcedane

adresasidla
ulicea dislo

105
N6m.Republiky

H:::';i"J,'LH"'

repubrika
rfn, 34601,eesk6
Horsovskf

.

mf225x}
identifik6tor
datov6schr6nky,
ziizenu
m6-liji Zadatelo podporukinematografie
0
dislobankovnihofdtu
adresapro dorudov6ni,na kterou2adatelpoZadujedorudovat(pokudse li5i od adresysidla a pokud
nem6ziizenoudatovousch16nku)
ulicea dislo
popisne/orientacnl
obec.PSe. stdt

ll.B. Zadateltyzickitosoba
jm6noa piijmeniZadatele
je podnikatelem
Zadatel
(oznadte
kiiZkem)

ANO
NE

v piipad6ANO uved'teleO
datumnarozeni
v piipad6NE uved'te
Zadateljepl5tcemDPH'?
(oznadte
kiiZkem)

NE
ANO

s 0plnfmnarofemna oObotetDPn
n6rokemna odpodetDPHa uplattiuje
s dSstednjrm
pom6rnoud6stodpodtudan6 na vstupu
s d6stednfmn6rokemna odpodetDPH a uplattiuje
n6rokna odoodetkr6cenVkoeficientem

jako
Zadatele
o podporukinematografie
V piipad6,2e se v pr0b6hurealizaceprojektuzmdnipostaveni
projektua n6sledn6tutoskutednost
pl6tce/nepldrtce
uv6stv celkov6mvy0dtovdrni
DPH,je povinentutoskutednost
promitnout.
do vy0dtov6ni
2
jako
Zadatele
o podporukinematografie
V piipad6,2e se v pr0b6hurealizaceprojektuzm6nipostaveni
je
projektu
a ndsledn6tutoskutednost
pl€rtce/neplStce
uv6stv celkov6mvy0dtov6ni
DPH, povinentutoskute6nost
promftnout.
do vy0dtov6ni
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s d6stednyim
n6rokemna odpodetDPHa uplatiuje
uplatn6nipom6rn6d6stiodpodtudan6na
t kombinaci
vstupua n6rokuna odpodetklacenf koeficientem
ale u tohotoprojektusi Zadatelnenl opr6vndn

misto trval6hopobytu
ulicea cislo
popisne/orientadni
obec,PSe, st5t
identifik6tor
datov6schr6nky,md-liji Zadatel
ziizenu
adresamista podnik6ni,je-li Zadatelpodnikatelem
ulicea dlslo
popisn6/orientadni
obec,PSe, stdt
datov6schr6nky,m6-liji Zadatel
identifikStor
adresa pro dorudov6ni,na kterou 2adatelpoZadujedorudovat(pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnikini a pokud nem6ziizenu datovouschrinku)
ulicea dislo
popisne/orientadni
obec.PSC.stat

ll.C.lnformaceo podnikua jeho velikosti
podnikem3
Zadatelje
(oznadte
kiiZkem)

NE
ANO

V piipad6,Ze ANO,uvedtevelikost podniku
Zadateljepodnikem(velikostpodniku4)
(oznadtekiiZkem)

Mallinebostiedni
VetkV

ll.D Informaceo dafiov6mrezidenstvi
ZadatelleOanovym
rezidentem
eR ve smysluS
2
odst.2 nebo$ 17 odst.3 z6konad. 586/1992

Ne
Ano

3
Podnikem
hospod6iskou
v nabfzeni
vfrobk&a
se rozumikaZdlisubjektvykon6vajici
dinnostspoeivajici
jsou
bezohledunajehoprdvniformu(vizpiilohae. L GBER).Piikladyentitnaplhujici
znakypodniku
sluZeb,
podnikatele,
(piispdvkov6
neziskovd
spolky(obdansk6
sdruZeni),
organizace
organizace,
o.p.s.,0stavyaj.),
pr6vnicke
nadace,
veiejneinstituce,
nejr&zndjSi
osobyapod.
4
Piilohae. 1 GBER
Strana
3

sb.,

piedpisO.t
o danichz pfijmu,ve znenipozddj5ich
(oznactekiiZkem)
lll. Informaceo projektu
harmonogramprojektu
(Pilloha8.6)
harmonogramu
musiblitv souladus datyuvedenfmive formul6iirealizacniho
piiprava(od-do)
1. 6. - 30.6.2020
(od-do)
realizace

1.7. - 31.12.2020

jine (od-do)
jine(od-do)
jine (od-do)
projektu
(dd/mm/rrrr)
dokondeni

31.1. 2021

projektje/buderealizov6nse zahranidni
0dasti
(oznadte
kiiZkem)

ANO
NE

v piipad6,
ZeANO,
uved'tekonkr6tnist6ty
Cesk6republika
Umist6niprojektu
(uved'test5t nebost6ty,
ve ktenichm6
2adatel/koproducenti
sidlo)5

Podpisem
t6toZ6dosti2adatelsouhlasise zaiazenimudaj0o sob6a t6toZ6dostido evidencev oblastipodpory
podle$ 30 z6konao audiovizia s uveiejn6nim
tetoZ6dosti
kterouvedeSt6tnifondkinematografie
kinematografie,
Podpisem
t6toZ5dostiZadatelstvrzuje
a dal5ichOdaj0o projektuv rozsahupodle$ 38 z6konao audiovizi.
spr6vnost
a pravdivost
0daj0uvedenfchv teto2ddostia ve vSechjejichpiilohacha je si vddomn6sledkfi
piipadn6nepravdivosti
uvedenlch0daj&.
GBERdestnd
Podpisem
t6toZddostiZadatelve smyslu$ 34 odst.4 zikona a v souladus piislu5nfmustanovenim
prohla5uje,
Ze:
iizeni,ve kter6mse ie5i 0padeknebohrozici0padekpiijemcepodpory
a) neprobih6
insolvendni
n6vrhu
kinematografie,
v poslednfch
3letechnebylorozhodnuto
o jeho0padku,ozamitnutiinsolven0niho
proto,Zejehomajeteknepostaduje
iizeni,neboo zruieni konkurzuproto,
k 0hrad6nSklad0insolvencniho
v6iitel0byljeho majetekzcelanepostacujici,
nebonebylavfidin6muzavedenanucen6
2e pro uspokojeni
piedpisu,
spr6vapodlejin6hopr6vniho
b) neniv likvidaci,
na pojistnem
a to jak v Ceske
c) nem6splatn6nedoplatky
a na peniilena veiejn6zdravotnipoji5teni,
republice,
tak ve st6t6sidla,mistapodnik6ninebotrval6hopobytu,
u orgdntrFinandnispr6vyeeskerepubliky
a org6nfrCelnispr6vyOeske
d) nem6evidov6nnedoplatek
republiky
ani u obdobnfchorg6n&st6tu,ve kter6mm6 sldlo,mistopodnik6ninebotrvalf pobyts vfjimkou
jeho Uhradyna splStky,
nedoplatku,
0hradyneborozloZeni
u kterehobylopovolenopose6k6nijeho
na pojistnem
a na pen6lena soci6lnizabezpeceni
a piisp6vkuna st6tnipolitiku
e) nem5splatn6nedoplatky
tak ve stdrtd
zamdstnanosti,
a to jak v e esk6republice,
sidla,mistapodnik6nfnebotrvalehopobytu.

5
Cl6nek6 odst.2 pism.c GBER.Umist6nimprojektuse rozumist6t,ve kterdmm6 piijemcepodporysidlo
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:'
na rozhodnuti
Evropsk6komisevystaveninkasnipiikaz,jimZ
vfrdindmuZje v n6vaznosti
0 nenipodnikem6,
prohldSena
poskytovatele
a nesluditelnou
za protipr6vni
z CFskerepubliky
od
bylapodporaobdrZen6
s vnitinimtrhem,ktenidosudnebylsplacen,
g) nenipodnikem
ve smysludl.2 bod18 GBER.
v obtiZich
prohla5uje,
Ze v souladus ustanovenim
Zadatelsoudasn6
$ 39 odst.1 z6konao audiovizijeosoba,kter6:
nebo
je
odsouzenpro majetkovou
kdo byl pravomocn6
nepovaZuje
ten,
zabezuhonneho
se
a)
bez0honn6
na takove
hospoddriskou
trestnoudinnost,vcetn6piipad0,kdyjde o piipravu,pokusneboOdastenstvl
jakoby nebylodsouzen;jde-li
osobu,musltento
pokudse na n6honehledi,
o pr6vnickou
trestnedinnosti,
nebokaZd!dlenstatut6rniho
piedpoklad
orgdrn
osoba,takjeji statut6rni
spliovatjak tato pr6vnick5
org5nu
di dlenemstatut6rniho
org6nempiijemcepodporykinematografie
o196nu,
a je-listatut6rnim
jak tato pr6vnick6
pr6vnick6
splriovat
piijemcepodporykinematografie
osoba,musitentopiedpoklad
osoby;je-lipiijemcem
org6nuteto pr6vnicke
org6nnebokaZdfclenstatut6rnlho
osoba,takjeji statut6rni
pr6vnick6
sloZky,musi
podporykinematografie
sv6organizadni
osobaprostiednictvlm
zahranidni
sloZky;
piedpoklad
podletohotopismenesplriovat
vedleuvedenyich
osobrovndZvedoucitetoorganizadni
jak ve vztahuk fzemi eeskerepubliky,
splriovat
musipiijemcepodporykinematografie
tentopiedpoklad
tak k zemisv6hosidla,mistapodnikdninebotrvalehopobytu,
splatn6zIvazkyvftdiFondu.
h) nem6nespln6n6

prohlaSuje,
osobou,neboje jako statutiirni
Ze budje Zadatelem-fyzickou
Osoba,kteriitutoZ6dostpodepisuje,
jednatjmenemZadatele-pr6vnicke
osobyneboje opr6vnena
org6nuopr5vndna
org6nnebodlenstatut6rniho
jako jeho zmocn6nec.
jednatza Zadatele
osob6a podpis:
Udajeo podepisujici
jmenoa piijmeni
podepisujici
osoby
LeonaCislerov6

osoby
datuma mlsto
vztahpodepisujici
podpisu
k Zadateli
piisp6vkoveorganizace
13.6.2020
Reditel
Hor5ovskfTfn

jm6nemZadateleneboza Zadatele)
(tabulku
v piipad6,Zeje viceosobjednajicich
zkopirovat
vicekrdrt

o
Podnikemse rozumiceldrskupinapodnikfr,se ktenimijeZadatelpropojenve smyslujedne hospodaisk6
6innostspodivajiclv nablzenl
podnik")a je jim kaZdlisubjektvykonSvajicihospodAiskou
entity(,,jeden
vlirobkfr
a sluZeb,bez ohleduna jeho pr6vniformu(vizpillohad. l. GBER).
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L Obecn6informaceo projektu
n6zevprojektu

programu
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n5zevdotadnihookruhu

dila
deskehokinematografick6ho
5. propagace

cislo vizvy

2020-5-3-22

charakteristikaprojektu
(oznadte
kiizkem)

je urcenaprojednos6lov6
kino.
Zadosto podporukinematografie

je urdenapro viceszrlove
kino.
26oosto podporukinematografie
p16novanf
na
realizaci
rozpodet
ndkladri
103.500,-Kd
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projektu
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ll. lnformaceo Zadateli

I

osoba
ll.A.2adatelpr6vnick5

firmaZadatele Mestsk6
Tjrn
n6zevneboonCfroOni
fufiuiniziiizeni Hor5ovsk!
6isloosoby
00376426
leo - identifikadni
pl6tcem
DPHI
Zadatelje
(oznactekii2kem)

x

NE
ANo

s uprnlimnarokemna odpodetDpH
s d6stecnfmn6rokemna odpodetDPHa uplatriuje
pom6rnoud6stodpodtudan6 na vqtqpu
s d6stednlmn6rokemna odpodetDPHa uplatiuje
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na vstupuodpodetDPHu spr5vcedane
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Horsovskf

.

mf225x}
identifik6tor
datov6schr6nky,
ziizenu
m6-liji Zadatelo podporukinematografie
dislobankovnihofdt
adresapro dorudov6ni,na kterou2adatelpoZadujedorudovat(pokudse li5i od adresysidla a pokud
nem6ziizenoudatovousch16nku)
ulicea dislo
popisne/orientacnl
obec.PSe. stdt

ll.B. Zadateltyzickitosoba
jm6noa piijmeniZadatele
je podnikatelem
Zadatel
(oznadte
kiiZkem)

ANO
NE

v piipad6ANO uved'teleO
datumnarozeni
v piipad6NE uved'te
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(oznadte
kiiZkem)

NE
ANO

s 0plnfmnarofemna oObotetDPn
n6rokemna odpodetDPHa uplattiuje
s dSstednjrm
pom6rnoud6stodpodtudan6 na vstupu
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jako
Zadatele
o podporukinematografie
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uv6stv celkov6mvy0dtovdrni
DPH,je povinentutoskutednost
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do vy0dtov6ni
2
jako
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o podporukinematografie
V piipad6,2e se v pr0b6hurealizaceprojektuzm6nipostaveni
je
projektu
a ndsledn6tutoskutednost
pl€rtce/neplStce
uv6stv celkov6mvy0dtov6ni
DPH, povinentutoskute6nost
promftnout.
do vy0dtov6ni
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ZadatelleOanovym
rezidentem
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2
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Ne
Ano
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organizace,
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osobyapod.
4
Piilohae. 1 GBER
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sb.,

piedpisO.t
o danichz pfijmu,ve znenipozddj5ich
(oznactekiiZkem)
lll. Informaceo projektu
harmonogramprojektu
(Pilloha8.6)
harmonogramu
musiblitv souladus datyuvedenfmive formul6iirealizacniho
piiprava(od-do)
1. 6. - 30.6.2020
(od-do)
realizace

1.7. - 31.12.2020

jine (od-do)
jine(od-do)
jine (od-do)
projektu
(dd/mm/rrrr)
dokondeni

31.1. 2021

projektje/buderealizov6nse zahranidni
0dasti
(oznadte
kiiZkem)

ANO
NE

v piipad6,
ZeANO,
uved'tekonkr6tnist6ty
Cesk6republika
Umist6niprojektu
(uved'test5t nebost6ty,
ve ktenichm6
2adatel/koproducenti
sidlo)5

Podpisem
t6toZ6dosti2adatelsouhlasise zaiazenimudaj0o sob6a t6toZ6dostido evidencev oblastipodpory
podle$ 30 z6konao audiovizia s uveiejn6nim
tetoZ6dosti
kterouvedeSt6tnifondkinematografie
kinematografie,
Podpisem
t6toZ5dostiZadatelstvrzuje
a dal5ichOdaj0o projektuv rozsahupodle$ 38 z6konao audiovizi.
spr6vnost
a pravdivost
0daj0uvedenfchv teto2ddostia ve vSechjejichpiilohacha je si vddomn6sledkfi
piipadn6nepravdivosti
uvedenlch0daj&.
GBERdestnd
Podpisem
t6toZddostiZadatelve smyslu$ 34 odst.4 zikona a v souladus piislu5nfmustanovenim
prohla5uje,
Ze:
iizeni,ve kter6mse ie5i 0padeknebohrozici0padekpiijemcepodpory
a) neprobih6
insolvendni
n6vrhu
kinematografie,
v poslednfch
3letechnebylorozhodnuto
o jeho0padku,ozamitnutiinsolven0niho
proto,Zejehomajeteknepostaduje
iizeni,neboo zruieni konkurzuproto,
k 0hrad6nSklad0insolvencniho
v6iitel0byljeho majetekzcelanepostacujici,
nebonebylavfidin6muzavedenanucen6
2e pro uspokojeni
piedpisu,
spr6vapodlejin6hopr6vniho
b) neniv likvidaci,
na pojistnem
a to jak v Ceske
c) nem6splatn6nedoplatky
a na peniilena veiejn6zdravotnipoji5teni,
republice,
tak ve st6t6sidla,mistapodnik6ninebotrval6hopobytu,
u orgdntrFinandnispr6vyeeskerepubliky
a org6nfrCelnispr6vyOeske
d) nem6evidov6nnedoplatek
republiky
ani u obdobnfchorg6n&st6tu,ve kter6mm6 sldlo,mistopodnik6ninebotrvalf pobyts vfjimkou
jeho Uhradyna splStky,
nedoplatku,
0hradyneborozloZeni
u kterehobylopovolenopose6k6nijeho
na pojistnem
a na pen6lena soci6lnizabezpeceni
a piisp6vkuna st6tnipolitiku
e) nem5splatn6nedoplatky
tak ve stdrtd
zamdstnanosti,
a to jak v e esk6republice,
sidla,mistapodnik6nfnebotrvalehopobytu.

5
Cl6nek6 odst.2 pism.c GBER.Umist6nimprojektuse rozumist6t,ve kterdmm6 piijemcepodporysidlo
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:'
na rozhodnuti
Evropsk6komisevystaveninkasnipiikaz,jimZ
vfrdindmuZje v n6vaznosti
0 nenipodnikem6,
prohldSena
poskytovatele
a nesluditelnou
za protipr6vni
z CFskerepubliky
od
bylapodporaobdrZen6
s vnitinimtrhem,ktenidosudnebylsplacen,
g) nenipodnikem
ve smysludl.2 bod18 GBER.
v obtiZich
prohla5uje,
Ze v souladus ustanovenim
Zadatelsoudasn6
$ 39 odst.1 z6konao audiovizijeosoba,kter6:
nebo
je
odsouzenpro majetkovou
kdo byl pravomocn6
nepovaZuje
ten,
zabezuhonneho
se
a)
bez0honn6
na takove
hospoddriskou
trestnoudinnost,vcetn6piipad0,kdyjde o piipravu,pokusneboOdastenstvl
jakoby nebylodsouzen;jde-li
osobu,musltento
pokudse na n6honehledi,
o pr6vnickou
trestnedinnosti,
nebokaZd!dlenstatut6rniho
piedpoklad
orgdrn
osoba,takjeji statut6rni
spliovatjak tato pr6vnick5
org5nu
di dlenemstatut6rniho
org6nempiijemcepodporykinematografie
o196nu,
a je-listatut6rnim
jak tato pr6vnick6
pr6vnick6
splriovat
piijemcepodporykinematografie
osoba,musitentopiedpoklad
osoby;je-lipiijemcem
org6nuteto pr6vnicke
org6nnebokaZdfclenstatut6rnlho
osoba,takjeji statut6rni
pr6vnick6
sloZky,musi
podporykinematografie
sv6organizadni
osobaprostiednictvlm
zahranidni
sloZky;
piedpoklad
podletohotopismenesplriovat
vedleuvedenyich
osobrovndZvedoucitetoorganizadni
jak ve vztahuk fzemi eeskerepubliky,
splriovat
musipiijemcepodporykinematografie
tentopiedpoklad
tak k zemisv6hosidla,mistapodnikdninebotrvalehopobytu,
splatn6zIvazkyvftdiFondu.
h) nem6nespln6n6

prohlaSuje,
osobou,neboje jako statutiirni
Ze budje Zadatelem-fyzickou
Osoba,kteriitutoZ6dostpodepisuje,
jednatjmenemZadatele-pr6vnicke
osobyneboje opr6vnena
org6nuopr5vndna
org6nnebodlenstatut6rniho
jako jeho zmocn6nec.
jednatza Zadatele
osob6a podpis:
Udajeo podepisujici
jmenoa piijmeni
podepisujici
osoby
LeonaCislerov6

osoby
datuma m
vztahpodepisujici
podpisu
k Zadateli
piisp6vkoveorganizace
13.6.202
Reditel
Hor5ovs

jm6nemZ
(tabulku
v piipad6,Zeje viceosobjednajicich
zkopirovat
vicekrdrt

o
Podnikemse rozumiceldrskupinapodnikfr,se ktenimijeZadatelpropojenve smyslujedne hospodaisk6
6innostspodivajiclv nablzenl
podnik")a je jim kaZdlisubjektvykonSvajicihospodAiskou
entity(,,jeden
vlirobkfr
a sluZeb,bez ohleduna jeho pr6vniformu(vizpillohad. l. GBER).
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Crystal Česká Lípa

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

195 000,00

výše požadované podpory kinematografie v Kč

156 000,00

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Antonín Nevole

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO

44549075

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu

1300238824/0600

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

Jezerní 384

obec, PSČ, stát

Stráž pod Ralskem, 471 27, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

7iienih

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační

Jezerní 384

obec, PSČ, stát

Stráž pod Ralskem, 471 27, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

7iienih

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

15.3.2020 – 11.6.2020

realizace (od-do)

12.6.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3

Strana 4

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

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

majitel

11.6.2020
Stráž pod Ra

Antonín Nevole
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žad
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podpis

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace kinematografie v kině Hutník

název dotačního okruhu

5.propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

548960,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

274480,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0
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X

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

název nebo obchodní firma žadatele

Kino Hutník s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

07967349

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Svojsíkova 544

obec, PSČ, stát

Kladno, Švermov 273 09, ČESKÁ REPUBLIKA

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

a78xx2y

číslo bankovního účt
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

1

ANO
NE

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

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.1. 2020-29.2. 2020

realizace (od-do)

1.3. 2020-31.12 2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4
Příloha č. 1 GBER
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Sídlo v ČESKÉ REPUBLICE

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

5

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

6
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace programu Kina Aero v Praze v druhé polovině roku 2020

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

476 200 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

238 100 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero z.s.

IČO – identifikační číslo osoby

67775080

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

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

X

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

X

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Biskupcova 31

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 00, Česká republika

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

apc4p5m

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

9.6.2020 – 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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).
5
6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jiří Flígl

místopředseda Výboru, statutární
zástupce

Praha, 15.6.202

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadat
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace programu Bia Central v Hradci Králové v druhé polovině roku
2020

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

258 750 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

129 360 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Centrální kino s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28856376

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

třída Karla IV. 774

obec, PSČ, stát

Hradec Králové, 500 02, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podpor

xgumfic

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování,
nemá zřízenou datovou schránku)

p

doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud

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, 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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

9.6.2020 – 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Petr Vítek

jednatel, statutární zástupce

Hradec Králov
15.6.2020

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

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace programu Bia Oko v Praze v druhé polovině roku 2020

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

538 400 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

269 170 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Pro-OKO z.s.

IČO – identifikační číslo osoby

22842136

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

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

X

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

X

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Františka Křížka 460/15

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

c4pzqyu

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

9.6.2020 – 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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).
5
6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Radim Habartík

předseda Výboru spolku

15.6.2020, Pra

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadat
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace programu Univerzitního kina Scala v Brně v druhé polovině roku
2020

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

485 440 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

242 717 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Aeropolis s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02035707

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Mladkov 21

obec, PSČ, stát

Boskovice, 679 01, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podpo ki

6zdyz6x
fi

ří

číslo bankovního účtu
adresa pro doručován
nemá zřízenou datovou schránku)

oručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud

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, 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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

9.6.2020 – 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující
osoby k žadateli
ředitel kina, jednatel

datum a
Brno, 15.

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Propagace programu Kina Světozor v Praze v druhé polovině roku 2020

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

927 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

463 355 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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X

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

Union Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

62576631

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Vodičkova 41

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o

iww877g

číslo bankovníh
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

9.6.2020 – 30.6.2020

realizace (od-do)

1.7.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

jiné (od-do)

---

dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Petr Jirásek

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

Praha, 15.6.2020

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele n
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Kino Pilotů - Praha

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 232 000
výše požadované podpory kinematografie v Kč

185 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20,3
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Mimesis Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

243 18 833

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Donská 168/19

obec, PSČ, stát

101 00 Praha 10

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

chiej5a

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

1

ANO
NE

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

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

x

Velký

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

Ne
Ano

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

01 - 06/2020

realizace (od-do)

07 - 12/2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31/12/2020

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má

3

ČR

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4
Příloha č. 1 GBER
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žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

5

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

15.6.2020, Prah

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatel
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Kino Rabštejn Kostelec nad Orlicí – KINO ŽIJE

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

306 957 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

128 100 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

58,27 %
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Sdružený Klub Rabštejn

IČO – identifikační číslo osoby

46459731

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE

X

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Palackého nám. 36,

obec, PSČ, stát

Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

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

iv4fmpi

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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.
1
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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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 Ne
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
Ano
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.3.2020 – 15.6.2020

realizace (od-do)

15.6.2020 – 31.1.2021

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

ČR

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Ing. Marta Klimešová

Statutární zástupce
Ředitelka

23.

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

Veletržnípalác

Dukelslcých hrdinů 47
170 00 Praha7

Žáaost o podporu kinematografie

podanápodle zákona č,496l2a12 Sb,, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění,podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí účinnosti
změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5, 2017a v souladu s pravidly obsaženými v nařízení
Evropské komise č.65112014 ze dne 17. června 2014, kteným se v sollladu s čtánky 1a7 a 108 Smlouvy prohlašují
určitékategorie podpory za slučitelnés vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER).
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem ,,žádost" rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem ,,žadatel" se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematografiea slovem GBER se rozumí nařizení Evropské komise č, 65112014 ze dne 17 . června 2014,
kteným se v souladu s články 1a7 a 1a8 Smlouvy prohlašují určitékategorie podpory za slučitelnés vnitřním
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

evidenčníčislo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
l. Obecné informace o projektu

název

projektu

Provoz kina Hvězda v Přerově

název dotačníhookruhu

5. propagace českéhokinematografického díla

čislo výzvy
charakteristika

projektu

(označte křížkem)

2020-5-3-22
Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové

Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
výše požadované podpory kinematografie v
výše finančního zajištěni projektu v % k datu
žádosti
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kino,

projektu

291 245,- korun

Kč

171 022,- karun

podání

a%

X

ll. lnformace o žadateli

ll,A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma

žadatele

Kulturní a informační služby města Přerova

lČo - identifikační čísloosoby
žadatelje plátcem

45180512

DPHl

NE

(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

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

adresa sidla

číslo

Nám. T. G. Masaryka 8

ulice a
popisné/orientační

obec, PSČ, stát
identifikátor daiové

Přerov, 750 02, Česká republika

schránky.

izj6t4b

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

číslobankovního účtu

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat(pokud se lišíod adresy sídla a pokud nemá
zřizenou datovou sch rán ku)
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

žadalelje podn ikatelem
(označte křížkem)

ANo
NE

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

plátceineplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvé§t v celkovém vyúčtováníproiektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
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v případě ANO uved'te lČO
v případě NE uvedte datum narození

žadatelje plátcem

DPH2

(označte křížkem)

NE

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

ale u tohoto projektu sižadatel neníoprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslobankovního účtu

1882080309/0800

misto trvalého pobytu
ulice a číslo

popisnéiorientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo

popisnéiorientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doruěovat(pokud se lišíod místa trvalého pobytu nebo
místa podnikáni a pokud nemá zřizenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

2V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečno§t uvóst v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost

do vyúčtovánípromítnout.
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ll.C. lnformace o podniku

a

jeho velikosti

žadatelje podnikem3
(označte křížkem)

ANo

X

Malý nebo střední

X

V případě, že ANO, uved'te velikost podniku
žadatel je podnikern (velikost podnikua)
(označte křížkem)

Velký

ll.D lnformace o daňovém rezidenství
žadatelje daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2
3 zákona č. 586/1992 Sb,,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

odst,2 nebo § 17 odst.

(označte křížkem)

Ano

X

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačníhoharmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

Leden- březen 2020

realizace (od-do)

Březen- prosinec 2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)

jiné (od-do)
dokončeníprojektu (ddlmml rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční

účasti

(označte křížkem)

31.1.2021

ANo
NE

X

v případě, že ANO,
uved'te konkrétní státy

Podnikem se rozumí každý subjeki vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív nabízenívýrobkůa
služeb, bez ohledu na jeho právní íormu (viz příloha č. l, GBER). Příklady entit naplňujicí znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení),neziskové organizace (příspěvkové organizace, o,p.s,, ústavy aj-),
nadace, veřejné instituce, nejrůznějšíprávnické osoby apod.
a Příloha č. 1 GBER
3
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Umístění prolektu

Česká republika

(uved'te stát nebo státy,

ve ktelých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí sezařazením údajůo 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 údajůo projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádostižadatel stvzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a .1e si vědom následkŮ
případnénepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souiadu s příslušnýmustanovením GBER čestně

prohlašuje, že.

a) neprobíhá insolvenčnířízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 |etech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčníhonávrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhořízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu 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 Finančnísprávy Českérepubliky 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 posečkáníjehoúhrady nebo rozloženi jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na pená|e na sociální zabezpečenía příspěvku na státní poliiiku
zaměstnanosti. a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f; není podnikemd, vůčiněmuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z Českérepubliky prohlášena za protiprávnía neslučitelnou
s vnitřním trhem, ktený dosud nebyl splacen,
g) nenípodnikem v obtížíchve smyslu č1.2 bod 18 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v sou|adu s ustanovením § 39 odst, 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li siatutárním orgánem přijemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musítento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li pří.iemcem
podpory kinematografie zahraničníprávnická osoba prostřednictvím své organizačnísložky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky,
tento předpoklad musípřUemce podpory kinematograíie splňovatlak ve vztahu k územíČeskérepublíky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.

sČlánek 6 odst, 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo,
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kteni mije žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity (,,jeden podnik") a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l, GBER)
6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
ÚOaje o podepisujíci osobě a podpis:

jméno a

příjmení

podepisující osoby
BcA. Svatava

Měrková

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vedoucí Kina Hvězda Přerov

2,6,202a
Přerov

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajícíchjménem žadatele ne
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Státní fond kinematografie
Veletržnípalác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha7

o podporu kinematografie
ř"lqo"t
Podaná Podle zákona Č,49612012 Sb o audiovizualníchřítech

,
a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonŮ (zákon o audiovizi), v
Platném znění. podle znění Statutu Štatnino fondu kinňatografie
po nabytí
ÚČinnosti změnY Statutu Státního fondu
kinematografie ze dne
1'o'rř
nařízení EvroPské komise Č,65112014 ze
§i"§ulory obsaženými v
dne 17. června 2014, klerýmse v souladu
s eianxy 107 a 108 Smlouvy
urČitékategorie Podporyza slučitelné.
uni,ini,.'-'

,,

r7iloi

řl."*,'řu

iá"#Xi""

obecného nařízenío blokových výjrmkách

VŽádosti o podporu kinematografie a vŠech
formulářích příloh se slovem,žádost,,rozumí
žádost o podporu
kinematografie, slovem
'se
rozumí žadatel o podporu kinematografie,
slovem,,podpora,,se rozumí

"Žadatel
podporakinematografieaslovemGBERserozumí

nařízení Evropskékomise č.65112014zedne
17.června
2a14' kterým se v souladu s ČlánkY 1O7
a 10B Smlouvy prohtasuli určitékategorie podpory
za slučitelné s vnitřním
irhem, tzv. obecného nařízení o blokových
výjimkách.

evjdenční čísloprojektu (vyplňuje Státni
fond kinematografie)
l. Obecné informace o projektu
i

..-"

název projektu

provoz městského kina
Neratovice

název dotačníhookruhu

5, propagace českéhokinematografického
díla

číslovýzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

ŽáOost o podporu kinematografie je určena pro
1ednosálové kino.

žádost o podporu kinematografie je určena pro
vicesálové kino,
celkový plánovaný rozpočet nákladů
na realizaci projettu
53.150,-Kč
výše požadované podpory kinematografie
v Kč

42 500,-Kč

vtýše finančníhozajištění projektu v
% k datu podání

0,_Kč

žádosti
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ll. lnformace o žadate]í
ll,A, Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadateIe

Společenský dům Neratovice

lČO - identifikační čísloosoby

49520423

žadatelle plátcem DPH1

X

(označte křížkem)

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

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

adresa sídla
uIice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Náměstí RePublikY 1399
277 11 Neratovice Česká republika

identifikátor datové schránky,

h7gycdd

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

číslobankovního účtu

adresa Pro doruČovánÍ, na kterou Žadatel požaduje oru ovat (po u
zřízenou datovou schránku)

se lišíod adresy sídla a pokud nemá

ulice a číslo
popisne/orientačn í

obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel tyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANo
NE

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
vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
1
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v případě ANO uvedte lČO

v případě NE uvedte datum narození

žadatelje plátcem DPH2

NE

(označte křížkem)

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
l

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficjentem
a|e u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

čís|obankovního účtu

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

l

i

obec psč, stát
1

identifikátor datové schránky, má-Ii ji žadatel

zřízenu

adresa mista podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační

l

obec psč, stát
identtfikátor datové schránky. má-li ji žadatel

zřízenu

adresa Pro doruČovánÍ, na kterou Žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod místa trvatého pobytu
nebo místa Podnikánía pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

obec,

psč stát

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 vyúčtovánípiojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
2
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ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

žadatelje podnikem3

NE

(označte křížkem)

ANO

X

Malý nebo střední

X

V případě, že ANO, uved'te velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost pocinikua)
(označte křížkem)

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

Ne

Ano

(označte křížkem)

lll. lnformace o projektu

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

01 ,O1 2020

-

realizace (od-do)

01,03.2020

- 31j22020

29.O2 2O2O

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončen í projektu (ddlm m/rrrr)

projekt je/bude realizován se zahraniční

účasti

(označte křížkem)

31 u.2a21

ANo
NE

X

v případě, že ANO
uved'te konkrétní státy

3

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

aPřílohač1GBER
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Umístěníprojektu
(uved'te stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducent

Česká republika

j

sídlo)5

Podpisem této Žádosti Žadatel souh|así se zařazenim údajůo 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 dalŠÍchÚdajŮ o Projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi Podpisem této žádosti
žadatel stvrzuje
sPrávnost a Pravdivost ÚdajŮ uvedených v této žádosti a ve všech jejích příIohách a je
si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
PodPisem této Žádosti Žadatel ve smyslu § 34 odst 4 zákona a v souladu s příslušným
ustanovením GBER čestně

prohlašule, že,

a) neProbíhá insolvenČní řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek příjemce podpory
kinematografie, v PoslednÍch 3 |etech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního
návrhu
Proto, Že jeho majetek nePostačuje k úhradě nák|adů insolvenčníhařízení,nebo o zrušení
proto,

konkurzu
Že Pro usPokojení věřitelŮ byl jeho majetek zcela nepostačujícínebo neby|a vůčiněmu
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 jak
to
v české
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoPlatek u orgánŮ Finančnísprávy Českérepubliky a
orgánů Celní správy české
rePublikY ani u obdobných orgánŮ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo
trvalý pobyt s vý;imkou
nedoPlatku, u kterého bylo Povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho
úhrady na sp|átky
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku
zaměstnanosti. a to jak v Českérepublice, tak ve státě síclIa, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,
f) není Podnikemo,vŮČi němuŽjevnávaznosti narozhodnutí Evropskékomisevystaveninkasní přikaz,jímž
bYia PodPora obdrŽená od Poskytovatele z Českérepubliky prohlášena za protiprávní
a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g)není podnikem v obtížíchve smysiu čl 2 bod 18 GBER,

Žadatel souČasně ProhlaŠuje, Že v souladu s ustanovením 39 odst, 1 zákonao audiovizi je
osoba, která:
§
a) Je bezÚhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten. kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hosPodářskou trestnou Činnost, včetně případŮ, kdyjcle o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné Činnosti, Pokud se na něho nehledí,lako by nebyl oclsouzen, jde-li o právnickou osobu,
musí tento
PředPoklad sPlňovat jak tato právnická osoba, tak je.;ístatutárníorgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
Příjemce PodPorY kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba. tak jejÍstatutárníorgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;je-li příjemcem
PodPorY kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
PředPoklad Podle tohoto PÍsmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky;
tento PředPoklad musí příjemce podpory kinematograíie splňovat jak ve vztahu k území
česrérepubIiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.

GBER. Umístěním projektu se rozumí stát ve kterém má příjemce podpory sídlo
se rozumí celá skupina podniků, se kterýmije žadatel propojen u" .ryriu1edné hospodářské
entitY (,,1eden Podnik") a je jim každý subjekt vykonávajíóí hospodářskou-činnost
spočíúající
v nabízení
výrobků a sIužeb, bez ohledu na jeho právníformu (vii příloha č l. GBER)
6 odst, 2 PÍsm c

|ltánek
6
Podnikem

Strana 5

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo Člen staiutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo
le oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,
Úciale o podeprsující osobě a podpis:

příjmení
osoby

jméno a
podeptsující

,

Petr

Svoboda

vztah podepisující osoby

datum a m
žadateli
podp
ředitel příspěvkové organizace
10.6.
Společenský dům Neratovice
Nerat
k

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

Strana 6

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Dukla Jihlava

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 148.000,výše požadované podpory kinematografie v Kč

118.400,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

Strana 1

X

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

D-cinema, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28391683

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat
na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Tibetská 806/4

obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00, Česká republika

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

brfyaar

číslo bankovního účt
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

----

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

1

NE

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

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.1.2020 – 29.2.2020

realizace (od-do)

1.3.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1. 2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
3
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
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).
5
6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

da
po

Mgr. Ing. Jiří Šamonil,
MBA

Jednatel společnosti

31.

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jm
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Polná

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 60.000
výše požadované podpory kinematografie v Kč

30.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

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

název nebo obchodní firma žadatele

D-cinema, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28391683

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat
na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Tibetská 806/4

obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00, Česká republika

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

brfyaar

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

----

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

1

NE

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

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

1.1.2020 – 29.2.2020

realizace (od-do)

1.3.2020 – 31.12.2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31.1. 2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4
Příloha č. 1 GBER
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

5

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

Strana 5

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpi

Mgr. Ing. Jiří Šamonil,
MBA

Jednatel společnosti

7.6.2

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

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Provoz kina Sféra Turnov

název dotačního okruhu

5. propagace českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vícesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

197 200 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

63 104 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

IČO – identifikační číslo osoby

259 58 941

žadatel je plátcem DPH1
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Markova 311

obec, PSČ, stát

Turnov, 511 01, Česká republika

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

5byg8u8

číslo bankovního účt
adresa pro doručov n , na erou a a e po a uje oručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

1

ANO
NE

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

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

x

Velký

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

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.6)
příprava (od-do)

13. 5. 2020 – 15. 6. 2020

realizace (od-do)

1. 9. 2020 – 31. 12. 2020

jiné (od-do)
jiné (od-do)
jiné (od-do)
dokončení projektu (dd/mm/rrrr)

31. 1. 2021

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

3

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
4
Příloha č. 1 GBER
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)5

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

5

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

6
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Státní fond kinematografie

Veletržnípalác

Dukelských hrdinú 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

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

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

evidenční čísloprojektu (vyplňuje Státní íond kinematograíie)
l. Obecné informace o projektu

projektu
název dotačníhookruhu
číslovýzvy
charakteristika projektu
(oznaČte křÍŽkem)
název

Provoz kina v Přešticích
5. propagace českého kinematograíického díla

2020-5-3-22
Žádost o podporLi kinematografie je určena pro jednosálové kino,

žáoost o podporu kinernatografie je určena pro vícesálové kino.

celkovlý plánovaný rozpočet nákladů na
projektu

realizaci

Kě
v % k datu podání

110 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v

30 000 Kč

výše finančníhozajištěníprojektu

0%

žádosti
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ll. lnformace o žadateli
ll.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

kulturní a komunitní centrum přeštice

lČO - ideniifikační čísloosoby

483331 07

žadateije plátcent DFH

NE

{označte křížkem)

ANO

X
s úplnýrn nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeíicientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
a|e u tohoto projektu si žadatel není oprávněn

nárokovat na vsttJpu odpočet DPH u správce daně

adresa sídla
ulice a číslopopisné/
orientační

Masarykovo nám, 311

obec, PSČ, stát

Přeštice, PSČ 334 01, Česká republika

identiŤikátor datové

schránky,

s8twwnp

má-li ji žadatel o podporu kinematograíie zřízenu

čísloklankovn
adresa pro doručování,na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslopcpisnél
orientační
obec, PSČ, stát
lI.B. Žadatel fozická osoba

jméno a př'tjmení žadatele
žadatei je pod n katelern
(označte křížkem)
i

ANo
NE

v přípaCě ANO uved'te lČO
v případě NE uvedte datum narození

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

t\lE

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeíicientem

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

číslobankrlvního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a čísiopopisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadate| podnikatelem
ulice a číslopopisnéi
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-!i

zřízenu

1i

žadatel

adresa pro doruěování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku}
ulIce a číslopopisné/

orientaóni
obec, PSČ, stát

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti
žadatelje podnikem
1označte křížkem)

l\]E

ANO

X

Malý nebo střední

X

V případě, že ANO, uvedte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku)
(označte křížkem)
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Velký

ll.D lnťormace o daňovém rezidenství

žadatelje daňovým rezident*m ČR ve smyslu §

Ne

2

odst. 2 nebo §

'17

Ano

odst. 3 zákona č. 586/1992

X

Sb,,
o daních z přtjmu, ve znění pozdějších předpisů

(označte křížkem)

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

(od-dc)
realizace (od-do)
příprava

a5 - a6l202a
0612020 - Ul2a21

jiné (od-do)
jiné {od-do)
jine (od-do)
dokončení projektu

(dd/mmlrrrr)

projekt je/bude realizován §e
úěastí

31. 1.2021

zahraniční

(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uvedte konkrétnístáty

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

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajůc sobě a této žádosti do evidence v cblasti podpory
kinematograíie, kterou vede Státnífond kinematograíie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalšíchúdajúci projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následkú
případné nepravdivosti uvedených ůdajů,
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst, 4 zákana a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek přl.;emce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčníh0 návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčníhořízení,nebo o zrušeníkonkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) nenív likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na pená|e na veřejné zdravotní pojištění,a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobrných crgánú státu, ve kterém má sídlo, místo podnikáni neba trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečenía přísprěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu"

f) nenípodnikem1, vůčiněmuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz,iímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z Českérepubliky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyi §placen,
g) není podnikern v obtížíchve srnyslu čl. 2 bod 18 GBER,

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovenír"n § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro maietkovou nebo
hosporiářskou trestnou činnost. včetně případú, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, rnusí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem přlemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpokiad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraničníprávnická osoba prostřeCnictvím své organrzačnísložky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematograíie splňovat jak ve vztahu k území ČeskérepublIky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadateiem-íyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo č|en statutárního orgánu oprávněna jetlnat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,
ÚOale o podepisující osobě a podpis;

jméno a přt,lmení
podepisující osoby
It4gr, I\{aňina

Míšková

vztah podepisující osoby
k žadateli
ředitelka KKC

m
PodPisu

datum a

11,6.2020
Přeštice

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

t Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se ktenj,mije žadatel propojen ve smys|u jedné hospodářské
entiiy (,,jeden podnik") a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající
v nabízení
výrobkti a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l, GBER),
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
17000 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona Č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a O změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném zněni, podle zněni Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízenI Evropské komise Č. 651 /2014 ze dne 17. Června 2014, kterým sev souladu s Články 107 a 108 Smlouvy
prohlašuji určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách
(GBER).
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost« rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem «žadatel« se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem podpora« se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozuml nařízení Evropské komise Č. 651/2014 ze dne 17. Června
2014, kterým sev souladu s Články 107 a 108 Smlouvy prohlašujI určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařizeni o blokových výjimkách.

evidenční Číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

PROVOZ KINA Máj Litoměřice

název dotačního okruhu

5. propagace českěho kinematografického díla

Číslo výzvy

2020-5-3-22

charakteristika projektu
(označte křížkem)

Žádost o podporu kinematografie je určena pro jednosálové kino.
Žádost o podporu kinematografie je určena pro vicesálové kino.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu

330.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

264.000,-

výše finančního zajištěni projektu v % k datu podáni
žádosti

0%

Strana 1

X

II. Informace o žadateli
ll.A. Žadatel právnická osoba
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

název nebo obchodní firma žadatele
Ičo

—

44557141

identifikační číslo osoby

X

NE

žadatel je plátcem DPH‘
(označte křížkem)

s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO
S

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

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatněni poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat
na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a čislo
popisné/orientační
obec,

Psč,

stát

Na Valech 2028
Litoměřice, 41201, čR
Ftqvtp2

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podpow kinematografie zřízenu
číslo bankovniho účtu

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec,

psč, stát

Il.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

V případě, že sev průběhu realizace projektu změni postaveni žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováni projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtováni promítnout.
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v případě ANO uveďte ičo
v případě NE uveďte datum narozeni
NE

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

I

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, rsč, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-Ii žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, Psč, stát
identifikátor datově schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikáni a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, Psč, stát

případě, že se v průběhu realizace projektu změní postaveni žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyŮčtovánl projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtováni promltnout.

2
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ILC. Informace o podniku a jeho velikosti

fl

žadatel je podnikem3
(označte křížkem)

NE
ANO

Ix

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

Xl

Velký

ll.D Informace o daňovém rezidenstvi
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu 5 2
odst. 2 nebo 517 odst. 3 zákona Č. 586/1 992 Sb.,
o daních z přijmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha 5.6)
příprava (od-do)

1.1.2020 do 29.2.2020

realizace (od-do)

1.3.2020 až 30.1.2021

jiné (od-do)
Jiné (od-do)
jině (od-do)
dokončení projektu (ddfmm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účasti
(označte křížkem)

31. leden 2021
ANO
NE

v přlpadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočivajlcl v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha Č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdruženi), neziskové organizace (příspěvkové organizace, ops., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
Příloha Č. 1 GBER

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

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle 5 30 zákona o audiovizi a 5 uveřejněnim této žádosti
a dalšich údajů o projektu v rozsahu podle 5 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu 5 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER Čestně
prohlašuje, že:
a) neproblhá insolvenčni řízeni, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčnlho návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni, nebo o zrušeni konkurzu proto,
že pro uspokojeni věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejně zdravotní pojištěni, ato jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozloženi jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném ana penále na sociálni zabezpečení a přispěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ato jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu.
fl není podnikem6, vůči němuž jev návaznosti na rozhodnuti Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čI. 2 bod 18 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením 5 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárnim orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

6
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutárnl
orgán nebo Člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli
Ředitel příspěvkové organizace

datu
p
1

Ing. Věra Kmoníčková

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