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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) 2019-1-13

I. Obecné informace o projektu

název projektu Renovace sedadel v kině Vltava

název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

číslo výzvy 4

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCI.

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-
cinema).

V rámci projektu bude provedena modernizace kina. X

V rámci projektu bude provedena obnova digitální technologie (obnova
technologie DCI standardu).

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

876 282,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

60 %
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou

IČO – identifikační číslo osoby 00353574

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

adresa sídla

ulice a číslo
popisné/orientační

Náměstí J. Seiferta 706

obec, PSČ, stát Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

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

5kx8ue

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

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

žadatel je plátcem DPH2

(označte křížkem)
NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

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

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

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

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

žadatel je podnikem3

(označte křížkem)
NE

ANO X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

Velký X

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

Ne

Ano

III. Informace o projektu

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 1.11.2019 – 31.12.2019

realizace (od-do) 1.1.2020 – 31.1.2020

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

3.2.2020

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)5

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

(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 o podporu kinematografie 
podaná podle zákona �. 496/2012 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 s �lánky 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují ur�ité kategorie podpory za slu�itelné s vnit�ním trhem, tzv. obecného na�ízení o blokových výjimkách 
(GBER). 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá�ích p�íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí na�ízení Evropské komise �. 651/2014 ze dne 17. �ervna 
2014, kterým se v souladu s �lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují ur�ité kategorie podpory za slu�itelné s vnit�ním 
trhem, tzv. obecného na�ízení o blokových výjimkách. 

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

I. Obecné informace o projektu 

název projektu Modernizace kina Šumava v Klatovech 

název dota�ního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

�íslo výzvy 2019-4-1-13 

charakteristika projektu 
(ozna�te k�ížkem) 

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCI.  

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-
cinema). 

V rámci projektu bude provedena modernizace kina. x

V rámci projektu bude provedena obnova digitální technologie (obnova 
technologie DCI standardu). 

celkový plánovaný rozpo�et náklad� na realizaci 
projektu 

273.822,00 K�

výše požadované podpory kinematografie v K� 136.911,00 K�

výše finan�ního zajišt�ní projektu v % k datu podání 
žádosti 

50 % 



Strana 2 

II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  M�sto Klatovy 

I�O – identifika�ní �íslo osoby  00255661 

žadatel je plátcem DPH1  
(ozna�te k�ížkem) 

NE X 

ANO s úplným nárokem na odpo�et DPH  

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
pom�rnou �ást odpo�tu dan� na vstupu

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
nárok na odpo�et krácený koeficientem

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
kombinaci uplatn�ní pom�rné �ásti odpo�tu dan� na 
vstupu a nároku na odpo�et krácený koeficientem 

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

adresa sídla

ulice a �íslo 
popisné/orienta�ní 

 nám�stí Míru 62 

obec, PS�, stát  Klatovy, 339 01, �R 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z�ízenu 

24ebrt5 

�íslo bankovního ú�tu 9

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

ulice a �íslo 
popisné/orienta�ní 

  

obec, PS�, stát   

II.B. Žadatel fyzická osoba 

jméno a p�íjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(ozna�te k�ížkem) 

ANO 

NE 

v p�ípad� ANO uve�te I�O  

                                                        

1 V p�ípad�, že se v pr�b�hu realizace projektu zm�ní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce 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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v p�ípad� NE uve�te datum narození  

žadatel je plátcem DPH2  
(ozna�te k�ížkem) 

NE 

ANO s úplným nárokem na odpo�et DPH  

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
pom�rnou �ást odpo�tu dan� na vstupu

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
nárok na odpo�et krácený koeficientem

s �áste�ným nárokem na odpo�et DPH a uplat�uje 
kombinaci uplatn�ní pom�rné �ásti odpo�tu dan� na 
vstupu a nároku na odpo�et krácený koeficientem 

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

�íslo bankovního ú�tu  

místo trvalého pobytu 

ulice a �íslo 
popisné/orienta�ní 

  

obec, PS�, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z�ízenu 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a �íslo 
popisné/orienta�ní 

  

obec, PS�, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z�ízenu 

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

ulice a �íslo 
popisné/orienta�ní 

  

obec, PS�, stát  

                                                        

2 V p�ípad�, že se v pr�b�hu realizace projektu zm�ní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce 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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

žadatel je podnikem3  
(ozna�te k�ížkem) 

NE 

ANO X 

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

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 
(ozna�te k�ížkem) 

Malý nebo st�ední X 

Velký  

II.D Informace o da�ovém rezidenství 

žadatel je da�ovým rezidentem �R ve smyslu § 2 
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona �. 586/1992 Sb., 
o daních z p�íjmu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  
(ozna�te k�ížkem) 

Ne 

Ano X 

III. Informace o projektu 

další údaje o projektu – p�edm�tem projektu je vým�na �aloun�ných díl� seda�ek v horní t�etin� hledišt� v kin�
Šumava, kde jsou nesklopné seda�ky (60 ks), které b�hem provozu nejvíce trpí (instalace v roce 2007).

harmonogram projektu 

p�íprava (od-do) 18/06/2019 – 30/04/2020 

realizace (od-do) 01/05/2020 -  31/08/2020 

dokon�ení (dd/mm/rrrr) - musí být v 
souladu s datem uvedeným ve 
formulá�i realiza�ního harmonogramu

30/11/2020 

projekt je/bude realizován se zahrani�ní 
ú�astí  
(ozna�te k�ížkem) 

ANO 

NE X 

v p�ípad�, že ANO,  
uve�te konkrétní státy 

Umíst�ní projektu 
(uve�te stát nebo státy)5

                                                        

3 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodá�skou �innost spo�ívající v nabízení výrobk� a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p�íloha �. I. GBER). P�íklady entit napl�ující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (ob�anská sdružení), neziskové organizace (p�ísp�vkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, ve�ejné instituce, nejr�zn�jší právnické osoby apod. 
4 P�íloha �. 1 GBER 
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Podpisem této žádosti 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 audiovizi 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 jejích p�ílohách a je si v�dom následk�
p�ípadné nepravdivosti uvedených údaj�. 

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s p�íslušným ustanovením GBER �estn�
prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolven�ní �ízení, ve kterém se �eší úpadek nebo hrozící úpadek p�íjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven�ního návrhu 
proto, že jeho majetek neposta�uje k úhrad� náklad� insolven�ního �ízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení v��itel� byl jeho majetek zcela neposta�ující, nebo nebyla v��i n�mu zavedena nucená 
správa podle jiného právního p�edpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, a to jak v �eské 

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

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

e) 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 podnikem6, v��i n�muž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní p�íkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z �eské republiky prohlášena za protiprávní a neslu�itelnou 
s vnit�ním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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, musí 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 kinematografie �i �lenem statutárního orgánu 
p�íjemce podpory kinematografie 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, 

b) nemá nespln�né splatné závazky v��i Fondu. 

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

                                                                                                                                                                                        

5
�lánek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umíst�ním projektu se rozumí stát, ve kterém má p�íjemce podpory sídlo. 

6 Podnikem se rozumí celá skupina podnik�, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodá�ské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodá�skou �innost spo�ívající v nabízení 
výrobk� a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p�íloha �. 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 Digitalizace Boutique Cinema Přítomnost 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2019-4-1-13 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCI. X 

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-

cinema). 

 

V rámci projektu bude provedena modernizace kina.  

V rámci projektu bude provedena obnova digitální technologie (obnova 

technologie DCI standardu). 

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

2 233 882 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 850 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

62% 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele Boutique Cinema Přítomnost s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 08295433 

žadatel je plátcem DPH1  

(označte křížkem) 

NE X 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

náměstí Winstona Churchilla 1800/2 

obec, PSČ, stát Praha 3, 130 00, ČR 

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   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

                                                        

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

žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

 

 

 

                                                        

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

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.4.2019 – 28.6.2019 

realizace (od-do) 29.6.2019 – 31.12.2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

31.12.2020 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

                                                        

 
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)5 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 

a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  
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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 Digitalizace kina ART mimo standard DCI 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2019-4-1-13 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCI.  

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-

cinema). 

x 

V rámci projektu bude provedena modernizace kina.  

V rámci projektu bude provedena obnova digitální technologie (obnova 

technologie DCI standardu). 

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

604 570,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 302 285,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

100 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  město Cheb 

IČO – identifikační číslo osoby  00253979 

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 

 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 

obec, PSČ, stát  Cheb, 350 20, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

a8gbnyc 

číslo bankovního účtu 

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

nemá zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 --- 

obec, PSČ, stát  --- 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele  --- 

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO --- 

                                                        

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

žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu --- 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 --- 

obec, PSČ, stát  --- 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

--- 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 --- 

obec, PSČ, stát  --- 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

--- 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 --- 

obec, PSČ, stát --- 

 

 

 

 

 

 

                                                        

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

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 
 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední  

Velký  

 

x 

 
 
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 x 

Ano 

 

 

 
 
III. Informace o projektu 

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 05/2019 – 09/2019 

realizace (od-do) 10/2019 – 12/2019 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

31.12.2019 

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)5 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 

a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

 

Mgr. Antonín Jalovec 

 

starosta města Chebu 24. 06. 2019, Cheb 

 

 

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















aíú-í- t 4
Státní fond kinematog rafie

Veletržnípalác
Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha7

Žáaost o podporu kinematografie
Podaná Podle zákona Č.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některiých
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 pŇioty obsaženými v
nařízení EvroPské komise Č.65112014 ze dne 17. června 2014, kteným se v souladu s články 107 a 1O8 Šmtouvy
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" rozumížádost 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.651t2014 ze dne 17, června
2014, klerým se v souladu s Články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem, tzv. obecného nařízenío blokových výjimkách,

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

l. Obecné informace o projektu

název projektu

název dotačního okruhu

Modernizace kina Přeštice -2.fáze

číslo výzvy

4.projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

2019-4-1-13

charakteristika projektu
(označte křížkem) i

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCl

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard
cinema).

DCl (tzv, e-

V rámci projektu bude provedena modernizace kina. X

v rámci projektu bude provedena obnova digitálnítechnologie (obnova
technologie DCl standardu).

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 2 733 39O Kč
projektu

v,ýše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000 Kč

rnýše finančního zajištění projektu v % k datu podání 87o/o
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ll. lnformace o žadateli

ll.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodnífirma žadatele

lČO - identifikační číslo osoby

kulturní a komunitní centrum přeštice

483331 07

žadatelje plátcem DPH1
(označte křížkem)

ANo s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

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

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

adresa sídla

ulice a číslo
popisné/orientační

lMasarykovo nám.311

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

identifikátor datové schránky,
má-liji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

číslobankovního

s8ttlrrunp

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

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSC, stát

||.B. Žadatel íyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

v případě ANO uved'te lČO

1 V Případě, Že se v prŮběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
Plátce/nePlátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození

žadatelje 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

identífikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identiťikátor 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 vyúětování piojektu a násleóně tuio skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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ll,G. lnformace o podniku a jeho velikosti

je podnikem3
(označte křížkem)

ANo

V případě, že ANO, uved'te velikost podniku

x

žadatel je podnikem (velikost podniku4)
(oznaěte křížkem)

Malý nebo střední

Velký x

ll.D lnformace o daňovém rezidenství

žadatelje daňorným rezidentem ČR ve smyslu § 2 Ne
odst, 2 nebo § 17 odst. 3zákona č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

Ano X

lll. lnformace o projektu

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 0612019 _0312020

realizace (od-do)

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

0412020 _ 0512020

31.5,2020

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

ANo

NE

v případě, že ANO,
uvedte 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, l, GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o,p,s., ústavy aj.),
nadace, veřej né instituce, nej různějš í právn ické osoby apod.
4 Příloha ó. ,t GBER

Strana 4

NE

X



Umístění projektu
(uvedte stát nebo státy)s

PodPisem této Žádosti Žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblastí podporykinematografie, kterou vede státní fond kinematografie poot" 5 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádostia dalších Údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiivizi. podpisem této žádosti žadateí stvzujesprávnost a pravdivost Údajů uvedených v této Žaaosti a ve všecnjeiích přílohách a je si vědom následků

PodPisem této Žádosti Žadatel ve smYslu § 34 odst. 4 zákonaa v souladu s příslušným ustanovením GBER čestněprohlašuje, že:
a) neProbíhá insolvenČní řízenÍ, ve kterém se řešíúpadek nebo hrozícíúpadek příjemce podporykinematografie, v posledních 3 letech 

TbvJ9 rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnuti insolvenčního návrhuProto, Že jeho majetek nePostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o iruseni konkuzu proto,Že Pro usPokojení věřitelŮ byljeho majetek zcela nepostaeulici, nebo nebyla vůči němu zavedena nucenáspráva 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 českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikáninebo trvalého'pobytu,
d) nemá evidován nedoPlatek u orgánŮ Finančnísprávy Č"ukjr"puoliky a orgánů Celní správy českétePublikY ani u obdobných orgánŮ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikanr neno trvalý pobyt s rnýjimkounedoPlatku, u kterého bYlo Povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,e) nemá sPlatné nedoPlatkY na Pojistném a na penále na sociálnízabezpečení a příspěvku na státní politikuzaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, mista podnikání nenó trvateno pobytu.f) není Podnikem6, vŮČi němuŽ Je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímžbyla podpora obdrŽená od poskytovatele z České repuurit<y prohlášena za protiprávní a neslučitelnous vnitřním trhem, ktený dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu dt, z ooo 18 GBER.

žadatel současně prohlašuje, Že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizije osoba, která:a) je bezÚhonná; za bezúhonného se nepovažuj9 teni koo bý pravomocně odsouzeň pro majetkovou nebohospodářskou trestnou činnost, včetně přípaóc,, roy;o" o piipr"uu, pokus nebo účastenství na takovétrestné ČinnostÍ, Pokud se na něho nehledi, jako oy neoyl Óá"our"n;jde-li o právnickou osobu, musítentoPředPokÍad sPlňovat jak tato právnická o.ob", tak její statuúrni orgán nebo každý ělen statutárníhoorgánu, a je-li statutárním orgánem Příjemce poop'ory kinematografie či členem siatutárního orgánupříjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnickáosoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
PodPory kinematografie zahraniČni pravniiká osoba prostřednictvím své organizační složky, musíPředPoklad Podle tohoto PÍsmene sPlňovat vedle uvedenYcn osoo rovněž véooucitéto organizační složky;tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie Šplňovat jak ve vztahu k území ceské republiky,tak k zemi svého sídla, místa podníkání nebo trvatČno podytu

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu,

5 Článek 6 odst, 2 PÍsm, c GBER. Umístěním projektu se rozumístát, ve,kterém má příjemce podpory sídlo6 Podnikem se rozumí celá skuPina poonir<r:,, se tterl;mile zaáátet.propojen ve smyslu jedné hospodářskéentitY ("jeden Podnik") a,je jím každý subjekt vykonavajíói no-spoáarskou činnost spočívající v nabízenívýrobků a služeb, bez ohledu na jeňo pÉvni tórmu 1vÉ prnoÉÉlr GBER).
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Osoba, která tuto Žádost Podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo Člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.

UOale o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a mí
podpisu

21,6,2019,
Přeštice

Mgr.Martina Míšková ředitelka kkc

(tabulku zkoPÍrovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem ža
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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 Modernizace kinosálu v objektu Citadela v Litvínově 

název dotačního okruhu Digitalizace a modernizace kin 

číslo výzvy 2019-4-1-13 

charakteristika projektu 

(označte křížkem) 

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina dle standardu DCI.  

V rámci projektu bude provedena digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-

cinema). 

 

V rámci projektu bude provedena modernizace kina.   X 

V rámci projektu bude provedena obnova digitální technologie (obnova 

technologie DCI standardu). 

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu 

3 061 600 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

6,91 % 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby  25005430 

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 

 Jiráskova 413 

obec, PSČ, stát  436 01 Litvínov, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o pod oru kinemato rafie zřízenu 

DS h9i3s28 

číslo bankovního ú      

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

nemá zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

                                                        

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

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

 

 

 

                                                        

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

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 
 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku4) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 08. 2019 – 06. 2020 

realizace (od-do) 07. - 09. 2020 

dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v 

souladu s datem uvedeným ve 

formuláři realizačního 

harmonogramu 

30. 9. 2020 

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)5 

Česká republika 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 

a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem6, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
5 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
6 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a míst

podpisu 

 

Ing. Miroslav Otcovský 

 

Jednatel společnosti SPORTaS 

s.r.o. 

V Litvínově 

25. 06. 2019 

 

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