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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

RO

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

x

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

41.730.367 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

41.730.367 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

87,3%

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

Hausboot Production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

03984117

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

U Druhé baterie 1671/27

obec, PSČ, stát

Praha 6, 162 00, ČR

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

pzq2iqb

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

Kříženeckého nám. 322

obec, PSČ, stát

Praha 5, 152 00

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 DPH4
(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

4
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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

X

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

1.5.2019-1.9.2019

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

01.09.19

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

31.12.2021

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Polsko, Finsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Polsko, Finsko, 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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vladimír Lhoták

Jednatel

25.6.19

podpis

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Men of Deeds

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu výroby

17 150 000 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
2
vývoje + výroby

17 150 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2 500 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40,6 %

II. Informace o žadateli

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
1
2
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II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61248037

3

žadatel je plátcem DPH
(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

Dělnická 503/47

obec, PSČ, stát

Praha, 170 00, Česká republika

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

rinrtag

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
4

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

3

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

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.
4
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
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
5

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
6

žadatel je podnikem (velikost podniku )
(označte křížkem)

5

Malý nebo střední

X

Velký

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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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
Ano
Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
7

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

únor 2020 - duben 2020

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

01/10/2019

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

31/12/2020

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Rumunsko, Ukrajina

Umístění projektu
8
(uveďte stát nebo státy)

Česká republika, Rumunsko, Ukrajina

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

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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d)
e)
f)
g)
h)

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,
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.
9
není podnikem , 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,
není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vratislav Šlajer

jednatel, producent

27. 6. 2019, Praha

podpis

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Paralysis

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu výroby

20 452 175 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
2
vývoje + výroby

20 452 175 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

3 750 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

67,8 %

II. Informace o žadateli

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
1
2
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II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Bionaut s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61248037

3

žadatel je plátcem DPH
(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

Dělnická 503/47

obec, PSČ, stát

Praha, 170 00, Česká republika

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

rinrtag

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
4

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

3

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

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.
4
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
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
5

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
6

žadatel je podnikem (velikost podniku )
(označte křížkem)

5

Malý nebo střední

X

Velký

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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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
Ano
Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

X

III. Informace o projektu
7

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

květen 2019 - červenec 2019

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

15/07/2019

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

15/04/2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Litva

Umístění projektu
8
(uveďte stát nebo státy)

Česká republika, Litva

ANO

X

NE

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,

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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d)
e)
f)
g)
h)

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,
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.
9
není podnikem , 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,
není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Vratislav Šlajer

jednatel, producent

27. 6. 2019, Praha

pod

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Zapomenutá knížka

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

4 300 800,- Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

4 300 800,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

950 000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50 %

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

MAUR film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27075508

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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2

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Konviktská 1055/7

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1

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

K7kq8ih

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

Kolínská 729

obec, PSČ, stát

288 02 Nymburk

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 DPH4
(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

4

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

5 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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

září 2018 – listopad 2019

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

01.07. 2019

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

31.03. 2021

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Polsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Polsko, ČR

ANO

X

NE

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

25.června 2019

podpis

Mgr. MgA. Martin Vandas

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Paolo´s Happiness

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

4 826 833,- Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

4 826 833,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1 400 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

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

MAUR film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27075508

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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2

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Konviktská 1055/7

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1

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

K7kq8ih

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

Kolínská 729

obec, PSČ, stát

288 02 Nymburk

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 DPH4
(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

4

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

5 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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

září 2019–leden 2020

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

01.12.2019

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

10.10.2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Německo

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

ČR, Německo

ANO

X

NE

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

20.června 2019

podpis

Mgr. MgA. Martin Vandas

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Dračí princezna

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.

x

V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

115.343.000,- Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

115.343.000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5.000.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

76,13%

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Evolution Films, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27563481

žadatel je plátcem DPH3
(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

Soukenická 1196/11

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

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

6zj5bie

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

Senovážné nám. 2088/10a

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

-------

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

V případě, 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 DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5

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.
4

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
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(označte křížkem)

ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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 projektu7
přípravné práce (od-do)

1. 8. 2019 – 19. 1. 2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 1. 7.2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) 20. 12. 2020
kombinovaná kopie/master – musí
být v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Norsko, Holandsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česká republika, Norsko, Holandsko

podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

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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9

Pavel Berčík

jednatel

Praha, 27. 6. 2019

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele neb
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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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Na značky!

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

4 096 000 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

4 096 000Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

24%

x

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

CINEPOINT s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49357956

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Pod Vinicemi 710/13

obec, PSČ, stát

Praha Suchdol, 165 00, Česká republika

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

xh4zp2

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

x

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

únor 2018-červen 2019

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

01/07/2019

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

01/07/2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovensko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česko, Slovensko

ANO

x

NE

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Alice Zárubová Tabery

Jednatelka společnosti

26.6.2019, Praha

podpis

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Stále nestálá

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

29 959 960

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

29 959 960

výše požadované podpory kinematografie v Kč

3 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

66,50

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

moloko film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49619918

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

U Vorlíků 367/3

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Bubeneč, PSČ 16000, Česká republika

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

ff2wvhr

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

U Vorlíků 367/3

obec, PSČ, stát

Praha 6 - Bubeneč, PSČ 16000, Česká republika

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4
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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

X

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

11.09. 2018 – 20.06. 2019

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

01.07. 2019

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

20.12. 2020

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Polsko, Nizozemsko, Česká republika

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česká republika, Polsko, Nizozemsko

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Bylo nebylo

název dotačního
okruhu

Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu výroby

26 167 233

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
2
vývoje + výroby

26 167 233

výše požadované podpory kinematografie v Kč

3 060 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0

x

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

GepART pictures s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

IČ: 08142980

3

žadatel je plátcem DPH
(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

Opatov 302

obec, PSČ, stát

Opatov, 569 12, Česká republika

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
 případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
V
1
2

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

6ifi3i

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
4

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 3

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
5

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
6

žadatel je podnikem (velikost podniku )
(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
Ano
Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křížkem)

x

III. Informace o projektu
7

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

12/2018 -12/2019

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

1.1.2020

5

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.
6
Příloha č. 1 GBER
7
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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dokončení (dd/mm/rrrr) kombinovaná kopie/master - musí
být v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

30.11.2021

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

ANO

x

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Rakousko, Německo, USA, Velká Británie, Švédsko, Francie

Umístění projektu
8
(uveďte stát nebo státy)

Česká republika, Rakousko

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.
9
f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;

8

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
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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b)

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel GepART pictures, s.r.o.

28.6.2019, Opatov

podpis

Marián Polák

(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 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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Atirkul a její rytíři

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

4 645 250Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

4 645 250Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61 %

X

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

CINEPOINT s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49357956

žadatel je plátcem DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Pod Vinicemi 710/13

obec, PSČ, stát

Praha-Suchdol, 165 00, Česká republika

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

Xh4zp2

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

jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační

4

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

X

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

2018-červen 2019

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

1.9.2019

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

1.6.2020

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Francie, Kyrgyzstán

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česko, Francie, Kyrgyzstán

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatelka

18.6.2019

podpis

Alice Zárubová Tabery

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

9

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
Žádost o podporu kinematografie

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

FRANZY’S SOUP KITCHEN

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby

4.641.827,-Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby

4.783.827,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

700.000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

3.021.325.-Kč

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

Animation people s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61857815

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

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

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Madridská 761/7

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, ČR

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
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jiwnat2

X

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

Na Doubkové 2040/8

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

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

ANO
NE

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

NE
ANO

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

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)
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ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

X

Ano

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

červenec 2019 – září 2019

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

výroba loutek a pozadí: říjen 2019 – prosinec 2019,
animace: leden 2020 – duben 2020

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

15.1.2021

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

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Francie, Kanada, Gruzie

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem 1, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

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).
1
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jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

Praha 24.6.2019

podpis

Michal Podhradský

(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 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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

MALÝ TESLA A ZLODĚJI NÁPADŮ

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

45.443.508 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

45.443.508 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

4.000.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

51 %

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

ARTCAM FILMS s.r.o.
26198096
NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

RAŠÍNOVO	
  NÁBŘEŽÍ	
  6/42
PRAHA	
  2,	
  128	
  00,	
  ČESKÁ	
  REPUBLIKA

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

Owe4kn

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

Ne
Ano

X

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

27/05/2019 – 27/06/2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) - 28/06/2019
je možné nejdříve dnem podání žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - kombinovaná
kopie/master - musí být v souladu s
datem uvedeným ve formuláři
realizačního harmonogramu

21/12/2021

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

ANO

X

NE
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Chorvatsko – JAAKO DOBRA PRODUKCIA
Slovinsko – STUDIO VIRSC
Srbsko- GARGANTUA FILMS
Rakousko – DOR FILM

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Rakousko,

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 podnikem9, 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,

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Philippe Benkemoun
Aka
Artemio Benki

Jednatel

28.6.2019
Praha

podpis

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

9

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

WISHING ON A STAR

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

16.737.256 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

16.737.256 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1.500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50%

X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

ARTCAM FILMS s.r.o.
26198096
NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

RAŠÍNOVO	
  NÁBŘEŽÍ	
  6/42
PRAHA	
  2,	
  128	
  00,	
  ČESKÁ	
  REPUBLIKA

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

Owe4kn

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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)

5

Ne
Ano

X

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

27/05/2019 – 27/06/2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 28/06/2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) 21/12/2021
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Itálie – VIDEOMANTE
Rakousko – MISCHIEF FILM
Slovensko - KEREKES FILM
Brazílie – LEVANTE FILMES

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Itálie, Rakousko, Slovensko, Brazílie

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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Philippe Benkemoun
Aka
Artemio Benki

Jednatel

28.6.2019
Praha

podpis

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

9

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
Žádost o podporu kinematografie

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Little Kingdom

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla - Minoritní koprodukce
hraného filmu

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby

28 597 723 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby

28 597 723 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

1 500 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

52,02 %

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

Up&Up production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

05339227

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

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

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Rybná 716/24

obec, PSČ, stát

Praha - 110 00 Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
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s9i2avt

X

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

Kostelní 1102/12

obec, PSČ, stát

Praha - 170 00 Česká Republika

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

ANO
NE

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

NE
ANO

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

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)
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ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku)
(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
přípravné práce (od-do)

23.8. 2018-18.11.2018

zahájení prací na projektu (dd/mm/
rrr) - je možné nejdříve dnem podání 1.7.2019
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) kombinovaná kopie/master - musí
být v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

30. 10. 2019

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

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovenská republika, Island, Canada

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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

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

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).
1

Strana 5)

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jan Schwarcz

Jednatel

25.6.2019

podpis

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

Veletžnípalác

Žáoost o podporu kinematografie

Dukelslcých hrdinů 47
170 AA PrahaT

podaná podle zákonač'.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografte a o změně některých
zákonů (ákon o audiovizi), v platném znění' podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabýí
účinnostizměny Statutu SÍátního fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017 a y souladu s pravidly obsaŽenými v
nařízení Evropské komise č;.65112014 ze dne 17. června20'14,kJreým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určitékategode podpory za slučitelnés vnÍtřním trhem, tzv. obecného nařízení oblokových výjirnkách

(GBER).

V Žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem
rozumí Žádost o podporu
'Žádosť
kinematografie, slovem
se rozumí Žadatel o podporu kinematografie, slovem
se rozumí
"Žadatel"
"podpora"
podpora kinemáografie a slovem GBĚR se rozumí nařízeníEvropské komise č. 65112014 ze dne 17. čewna
2014, kterým se v souladu s články 1o7 a 1o8 Smlouvy prohlašujíurěité kategorie podpory za slučitelnés vnitřním
t*tem, tzv. obecného nařízení o blokových vtýjimkách.
V Žádosti i ve vŠech souvisejících formulářích příloh je slovem
myšlena konkrétní fáze produkce
"projekt"
kinemáografického díla (kompletní vwoj nebo v,ýroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj můŽe být součástí projektu na výrobu xnematograncreno díla pouze v případě' Že žadateliiŽ neobdr:Žel na
tuto fázi podporu v minulosti'
evidenčníČísltsproiektu (vyplňuje státní fond kinematogirafie)
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1

obecné informace o projektu

l.

názovprqiektu

sHADoWs lN MY EYES

název dotačníhookruhu 2.výroba českéhokinematografického díla lililinoritni koprodukce hraného,
animovaného nebo

dokumentárního filmu

ěíslo výzvy

2o'l9-2-í12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dilo.
(struČný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkovrý plánovaný rozpočet nákladů na
projektu výroby1

realizaci

206.100.000,_

celkový plánovaný rozpočet nákladů na

realizaci

206.100.000'-

v'ývoje

+

výroby2

výše požadované poďpory

kinematografievKč

výše finančniho zajištění projektu v
Žádosti

% k datu

3.500.000'-

podání

80%

ll. lnformace o Žadateli
ll.A. Žadatel právnická osoba
název neboobďtodnífirma

Žadatele slRENAF|LM ' s'r'o.

lČo _ identifikační čísloosoby
Žadatelje plátcem
(označ{e kříŽkem)

DPH3

61461075

NE

ANo

s uptným 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 ěástečným nárokem na odpoěet DPH a uplatňuje
kornbinaci uptatnění poměrné části odBočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

í Je stanoven jako souČet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této Žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, kteý je přílohou této Žádosti. Jeho výŠeje stejná'
nebo vyššíneŽ celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. SlouŽí pro stanovení maximální
intenzíty veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 V případě, Že se v průběhu reďiz'ace
Brojektu zrnění postavení Žadatele o podpor'u kinematografie jako
2

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
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ale u tohďoprojektu si Žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sídIa
ulice a číslo
popisné/orientační

RaŠínovonábřeži 42

obec, PSČ, stát

Praha2,128 o0, Česká republika

schránky,

identifikátor datové
má_li ji Žadatel o podporu kiner.natografie zíízen+l

grbsgwm

číelobánkovníhoúč
adresa pro doručování, na *terou žedď€l poŽadgie doruč.ovat (pokutl se lišíod adrssy sftl{a a Bokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační

obec, PSČ, stát
tt.B. Žaoatet fyzická

osoba

jméno a príjmeníŽadalele
Žadatel je pod

n

i

katelem

{označ{e kříŽkem)
v

ANO
NE

případěANo uveďe lČo

v případě NE uveďte datum narození

Žadatelje plácern
(označte kříŽkem)

0PH4

NE

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměmou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpoěetDPH a uplatňuje
nárok na odpoěet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměmé části odpočtu daně na

vstupu a nároku na odpočď kráeený koefreientem

ale u tohotoprojekfu sižadatelneníoprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslobankovního účtu

a

V případě, Že se v průběhu realizace projektu změní postavenÍ Žadatele o podporu kinematografie jako
plátcelneplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyÚčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout'
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rnÍsto tnralého pobytu
ulíce a číslo

popisné/orientační
obec, pSČ, stat
identifikátor datové schránky, máJi ji žadalel

zřÍzena

adresa místa podnikání' je_li Žadatel podnikaterefil
ulice a číslo

popisnélorientační
obec, FSČ, stát
identiŤikátor datové schránky, má_li ji Žadatel

zíizenu

adresa pro doručování, na kterotr žadatel poŽaduje doručovat {pokud se lišíod místa tryaléhg pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát
ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti
Žadat€l je podnkems
(oznaěte kříŽkem)

ANO

V pffpadě, Že ANo, uveďte velikost podniku
Žadatelje podnikem (velikost
(označte kříŽkem)

podnikuo)

Malý nebo střední

Velký

ll.D lnformace o daňovém rezidenství

2

Žadatel je daňoyým rezidentem ČR ve srnyslu $
Ne
odst' 2 nebo $ 17 odst. 3zákona č. 586/1992 sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpísů Ano
(oznaČte kříŽkem)

5

Podnikem se rozumí kaŽdý subjekt vykonávající hospodářskou Čínnostspočívajícív nabíZenívýrobků a
sluŽeb, bez ohledu na jeho právní Íormu (viz příloha č. l. GBER). Příklady entit naplňujicí znaky podniku jsou
podnikatelé' spolky {občanská sdruŽení), neziskové organizace (přísoěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrŮznějŠíprávnické osoby apod.
o

Příloha č. 1 GBER
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lll, lnformace o proiektu

harmonogram proiektuT
připravné práce

{ocl-clo)

zrrhé$eníprací na

projektu
neffive

{dďmm/m) je moŽné
dnem podání Žádosti
-

dokoněení (dd/mm/nn)

-

musí

kombinovaná kopie/master b1ýt v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního

Vývoj scénáře: duben 2018 -leden 2019, financován projektu: duben
2018 _ srpen 2019, výtvarné návrhy: srpen - říjen 2019'

lokačníohlídky: ěervenec - říjen 2019' Stavba dekorací: říjen - prosinec
2019, celkové natáčení/ natáčenív ČR:zg. řrina - 13.prosince 2019
střih: říjen 2a19 -září2o2o,nuková postprodukce: květen - srpen
2ÚX, vysilací kopie:l1 . září 2B2a

harnonograrnu

proiektíďbude realizován se
účastí

zahraničnÍ ANo

(označte křížkem)

v případě,

ŽeANo,

NE
Diánsko, Norsko, Švédsko,Česka republika, Belgie

uveďte konkrétní státy

Umístění projektu
(uveďe stát nebo státy)'

Dánsko, Norsko, Švédsko,Česká republika, Belgie

Podpísem této ŽádostiŽadatel souhlasí se zařazením údajůo sobě a této Žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle $ 30 zákona o audíovizi a s uveřejněním této Žádosti
a dalŠíchúdajůo projektu v rozsahu poďe $ 38 zákona o audiovizi. Pdpisem této ádostiŽadďel stvrzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této Žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravďivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti Žadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER Čestně
proh}a.šuje, že:
a) neprobíhá insolvenČní řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek příjemce podpory
kinematografte, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního íuení,nebo o zrušení konkurzu proto,
Že pra uspokojení věňtelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,

b) není v likvídací,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice' tak ve státě sídla, místa podnikálrí nebo trvalého pobytu'
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
repub|iky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sÍďo, místo podnkání nebo trvalý pobý s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjehoúhrady nebo rozloŽení jeho úhrady na splátky,

Prác"e na projektu nemohou bfi zahájeny dříve neŽ dnem podání Žádosti, a to z důvodu dodrŽení podmínky
motivačníhoúčinkuve smyslu čl. 6 GBER' Před podáním Žádostije moŽné provádět pouze přípravné práce'
8 Článek 6 odst.
2 pism- c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory siďo
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti'
7
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pojisnérn a na penále na sociálni zabrlzp&ni a přispěvku na státní sJitiku
jak v Česke republi€, lak ve státě {ýdla, Íníslapodnikání neb trvalého pobytuf) není 'pdnikemg, vůČiněmuŽ ie v ilávaznosti na roziodnutt Evropské korrrise vyt*aven inkasní prir,az, ilmŽ
byla pdpora obdžená od postytovateb z Českérepublky prohlášena za proliprfuní a neslučitelnou
s vnitřnÍm trhem' kteý dosud nebý splacen,
g) rení podnikem v obtíŽíďt ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h} nezahájil gráce ra projektu nebo činnosi pfed podáním této Žadosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
e} nerná splatné nedoplatky na

zarněstanosti, a

to

?adatelsoučasně prohlaóuje, že v souladu s ustanorrením s 3s od6t. 1 zákonao audiovizi je osoba, která:
a) je bezútsnná; za bezúhonnéhose nepvaŽuje ten. kdo bý pravomocně dsouren pro rnapkolou rrebo
lmspodářskou festnou dnnost, včetně případú'kcty jde o přípravu, pokus nebo účaslenstvína takové
trestné ČÍnnosti,polcd se na něho nehledí, jako by rebý odsouzen;jde-lio právnickou osobu, musí tento

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak ieji statutární orgán nebo každý člen statutámího
orgánu, a je-li stáutámím orgánem příiemce podpory kimmatografie Či Členem gtatutámiho orgánu
příjeme podpgy kínemat'og|Íafieprávnická osgba, musi tento lfedpok]ad splňovat lak talo právnidrá
osoba, tak její slatutámí orgán nebo kaŽclý čJen sbtutárního orgánu této právnic*é osoby;je-li příjemcem
pcdpory kinematografie zaňraničníprávnická osoba postřednidvím své organizačnísloŽky, musí
předpd<lad podle tohoto písmene splilovat vedb uvedených osob rovrÉžvedoucí této organízačnisloáry;
terrto předpoHad musí ffiemce podpory kinematografie splňovat jak ve uzlahu k územíČeskérépubliky,
tak k zemi svéflo sídla' místa poctnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněně splatné závazky vůčiFondu.

Osoba, ktená tuto Žádost podep{suje' prohlašuje, Že brrď!e Žadďeler*ýáckou osobou, nebo je jako statutámí
neb #en statutámího orgánu opÉvněna jedná jménem Žadatele-právnické osoby nebo je opÍáyněna
pdnalza Žadatele jako jeřro zmocněnec

orgán

Údaje o

pdepi*jícíosobě

a podpis:

jméno a síimení

podeÍisujícíosoby

wtah podepisujícÍ osoby
kŽadateli

datum a
podptsu

Pavel idiiller

oprávnen na zákbdě p}némoci

24,6.241

(tabulku zkopírovď yíekrát y pÍípadě, Že

9

p

vÍce osob jednajlcich jménem

Podnikem se rozumí cetá skupina podniků' se kteými jeŽa,datelpropo,jen ve smyslu pJné hospodářské
entity {"pden podniť) a 1e jím l<aŽdý subjekt rykonávaiící hospodátskou činnost spďívajícív nabízení
výrobků a sluŽeb, bez ohledu na jeho právní fiormu (viz příloha č. 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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Amerika

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.

x

V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

30 200 000

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

30 200 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

6 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

56,5

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 DPH3
(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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3
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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Donská 168/19

obec, PSČ, stát

101 00 Praha 10

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

chiej5a

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 3

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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

5

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.
6
Příloha č. 1 GBER
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harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

06/2018 - 02/2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 01/03/2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) 30/06/2021
kombinovaná kopie/master - musí být
v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Izrael, Francie

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česká republika, Izrael, Francie

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
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 podnikem9, 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.

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
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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h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

28.6.2019, Praha

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

VeletrŽní palác

Žádost o podporu kinematografie

Dukelslcých hrdinů 47
170 00 PrahaT

podaná podle ákonač.4%12012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně někteých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabýí
účinnostÍzměny Statutu Skátního fondu kinematografie ze dne 3' 5' 2017 a v souladu s pravidly obsaŽenými v
nařízení Evropské komise č.65112014 ze dne 17. ěervna 2014, kteým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prolrlašují určitékategorie podpory za slučitelnés vnitřním trhem, tzv. obecnéfio nařízení o blokových qýjimkách
(GBER).
V ádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem
rozumí Žádost o podporu
"Žádost"
kinematografie, slovem
se rozumí fudatel o podporu kinematografie, slovem
se rozumí
"Žadatel"
"podporď
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise ě.651J29'l4 ze dne 17. června
?o14, Keým se v souladu s ělánky 1o7 a 1a8 Smlouvy prohlašujíurčitékategorie podpory za slučitelnés vnitfuím
trhem, tzv" obecného nafizení o b|okových výjimkách.
V ádosti

i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem
myšlena konkrétní fáze produkce
"projekt'
kinematografického díla (kornpletní uývoj nebo výroba kinematograÍického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj můŽe být součástí projektu na výrobu kinematogrďckého díla pouze v případě, Že žadala|jiŽ neobdržel na
tuto fázi podporu v rninulosti.

evidenční ěíslo projektu {vy'pmuie státní íond kinematografie)
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l.

obecné informace o projektu

názovprojektu

MARGRETE 1sT

název dotačníhookruhu 2.vyroba českéhokinematografického díla lMinoritní koprodukce hraného,
anímovanéhonebo
dokumentámího filmu

číslovýzvy

2019-2-*12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo'
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpoÓot nákladů na

realizaci

233.222.482.-

celkový plánovaný rozpoóet nákladů na
vývoje + rr'ýroby2

realizaci

233.222'482'-

projektu výroby1

výše požadované podpory kinematografiev

l(č

v'ýše finančního zaiištěníprojektu v % k datu

Žádosti

4.o00.000'-

podání

51,5a/a

ll. lnformace o žadateli
ll.A. Žadatel právnická osoba
názan nebo obchodnífirma

Žadatele $RENA

lČo _ identífikačníčísloosoby
Žadatelje plátcem
(označte křiŽkem)

DPH3

FILM , s'r'o.

61461075

NE

ANo

s úptným nárokem naodpočet DPH
s ěásteČným nárokem na odpočď DPFi a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpoěet krácený koeficientem
s ěástečným nárokem na odpoěet DPH a uplatňuje
kornbinaei uptatnění porněrné části odpoětu daně na
Vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

í Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, ktený je přílohou této Žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, kteý je přílohou této Žádosti. Jeho výše je stejná,

2

nebo vyŠŠí
neŽ celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaciuýroby. SlouŽí pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 V případě, Že se v průběhu reďizace projektu zrněrtí postavení Žadatele o podporu kínemalogr.afie jako
plátce/neplátce DPH' je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
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ale u tohoto projektu si Žadatal není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

adresa sidla
ulice a

číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát

RaŠínovonábřeŽí 4216
Praha 2, 128 0o, Česká republika

schránky,

identifikátor datové
rná-liji Žadatel o podporu kinematogrďe zřízenu

grbsgwm

číslobankovníhoúět
adresa pro doručovárí, na *tsrou žadatel poŽaduje doručovat {po*ud se tišíod adrosy ďdla a pokud
nemá zřizenou datovou schránku)
ulice a číďo

popisnélorientaČní

obec, PSČ, stát

ll.B. Žadatel ?yzicYá osoba
,iméno a příjmení Žadatele

Žadatel je podnikatelem
{označte kříŽkem)
v případě

ANO
NE

ANo uveďte lČo

v případě NE uveďte datum narození

Žadatelje plátcem
(označte kříŽkem)

DPHa

NE

ANo

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na Vstupu
s částeěným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatněnípoměmé části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočď krácený koeficientem
ale u tohďo projektu si Žadáel není opÉvněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslobankovního účtu

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 vyÚčtování promítnout.

4
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Erí$to $vďáho pob-ytu
ulice a číslo
popisnélorientační
obec' PSČ, stát
identifikátor datové schránky,

zÍizenu

máJiji žadatel

adresa rnísta podniká$í' ieJi žadat€l podnikatelem
ulice a číslo
popisnéiorientační

obec' PsČ, stát
identiÍikátor datové schránky, rnáJi ji Žadatel

zřízenu

adresa pro doročováni, na kterou žadatel požaduie doručovat {Bokud se lišÍod místa twalého Bobytll
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku}
ulice a číslo
popisnéiorientační
obec, PSČ, stď

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti
Žadeielje podnikerns
(označte křÍŽkem)

ANO
V případě' Že ANo' uveffe velikost podniku
Žadatel je podnikem (velikost podnikuG)
{označte kříŽkem)

Malý nebo střední

Velký

ll.D tnformace o daňovóm rezidenství
Žadatel}e daňovým rezident'em ČR ve srnyslu $ 2 Ne
odst. 2 nebo $ 17 odst' 3 zákona č. 586/í992 sb''
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(označte křÍŽkem)

5

Podnikem se rozumí l<aždý subjekt vykonávající hospodářskou ČÍnnostspočívajícív nabízenívýrobků a
sluŽeb' bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l. GBER). Příklady entit naplňujíci znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdruŽení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s." Ústavy aj'},
nadace, veřejné instituce, nejrůznějšíprávnické osoby apod.
0

Přílohač.1 GBER
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lll. lnformace o projektu
harmonograrn proiektuT
přípravné práce

(od-do)

Financování projektu: duben

_březen2a2a

projektu
neldříve
Žádoď
dokončení(dd/mm/rrn) -

zahájení prací na
(dd/mmlm) - je možné
dnem podání

lokačníobhlídky: červenec - prosinec 2019, Stavba dekorací: leden 2020
- 8. května 2020, natáfuní

střih: 3O.březen

-4'

záh 2020, vysílací kopie: Wezen2o?'|

zahranični ANo

(označte kříŽkem)

x

NE

žeANo,

Švédsko,Norsko, Dánsko, Polsko

Umístění projektu

Švédsko,Norsko' Dánsko, Polsko

v případě,

prosinec 2019, v,ýtvarné návrhy: říjen 2019

_ únor 2020, celkové natá&ní: 4. bŤezna 2o2a
v ČR: +. březen 2020 - 5. květen 2020

kombinovaná kopie/master _ musÍ
b.ýt v souladu s datem uvedeným ve
formuláři realízačního
hannonograrnu

proiektiďsude realizován se
účastí

-

uveďte konkrétní státy

{uveďte stát nebo státy)u

Podpisem této ádostiŽadatel souhlasÍ se zařazením údajůo sobě a této Žádostí do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle $ 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této ádosti
a dalších údajůo projektu v rczsahu podle $ 38 zákona oaudiovizi. Podpisem táo ádosti Žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této Žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom náslerlků
případnénepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této ádostiŽadatelve smyslu $ 34 odst. 4zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně

prohfašuje, Že:

a) neprobíhá insolvenční ťízení,ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsotvenčníhonávrhu
proto, Že jeho rnajetek nepostačuje k úhradě náKadů insoJyenčníhoÍ'uení,nebo o zrGení konkurzu proto,
Že pro uspokojení věňtelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená

správa poďe jiného právnÍho předpisu,

b} není v likvídaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve statě sidla, místa podnikánínebo trualého pobytu,
d) nemá evídován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republd<y ani u obdobných orgánů stáfu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého býo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloŽení jeho úhrady na splátky,

7

Práce na projektu nemohou bytzahěleny dříve neŽ dnem podání Žádosti, a to z důvodu dodrŽení podmínky
motivačníhoúčinkuve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním Žádostije moŽné provádět pouze přípravné práce'
s Článek 6 odst.2 písm' c GBER' Umístěnímprojektu
se rozurní stát, ve kteiém ma p6emcá pbopory'sioto.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
S{rana 5

e) nemá spbtrÉ nedoplatky na pojisnem a na pe'Éla na sociálni zabezPeoení a přispěYku rra státni politiku
zaměsúnanos{i, a Ío jak v Čes*e republice, tak ve státě sídla, místa portn{káni nebo trvalétro pobytu"
Í) není @nikem1 vťrČirÉrnuŽje v návaznosii na rozřpdnrÍí Evropské *omise vysaven inkasni piTkaz, iírnŽ
byta podpora obdrŽená od poskytouateÍe z Českérepubliky plolrlášena za pÍotipÉvnia neslučitelnou
s vxilfuím bttem' který dÉsld r€byl splaoĚn,
g) není podníkem v obtíŽích ve srnyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práe na projektu rebo činnostípibd podánim této ádosÍi ve smyslu čl. 6 odst 2 GBER.

Žadaiel

a)

solŘsně profrbšuje, Že v soubdu s ustanorlením $ 39 odst. 'l záRorro audiovizi je osoba, kierá:
je bá}nnrÉ; za bez{iř}Bnného * nepovažuie tsn, *do byt prarcrnocně odsouzsn pro mapkolou rcbo

hospodáB<ou tíestÍloufinnost, včetrĚ případů'ktly jde o přípravu' pokus rrBbo účastensúyí
na takové
lresfoE činrpsti, pokld se na něho nehledí, jako by nebý odsouzen;jde-li o právnic*ou osobu, musí tento
pFdpoklad splíuvat jak tato pnávnická osoba, tak její statr'ltámí orgán nebo kaŽdý č&an staiutárního
orgánu, a!e-li sahÍámímorgánem příjeme podpory kinematografie Čičlenem sEtutárního orgánu
příjemce

b}

@pory kinematografie

gravníd<á gsoba, musí tento předpklad splrlov'at jak Eto právnickiá

osoba' tak ft'jí slatutámí orgán nebo každý člen stáutámítro orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahranični rlrávrúc}á osoba prcs{řednictvím své organizacní sloŽky, rnusí
předpoklad pgdle tohdo písmerre splňovat vedle uyedených osob rovněž vedoucí této organizačnísloŽky;
tento pře<tpoklad musí příjgmÉpodpory kinematograÍie splňovat jak ve uziahu k území Českérepubliky.
takkzemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
nsmá nesplněné sptatné závazky vůčiFondu

osoba, ktera tuto Žádos pode$su}e, prohlašuje' Že buď je lÁdatelerÍvffickou osobou, nebo je iako statrrtámí
orgán nebo čten saÍutámílm orgánu oprávněna jedná jménem žadatele-právnic*é osoby nebo je opravrrěna
jed nat za Žadďde jako jeho zmocněnec.
Údaj,e o poclepisující osobě

jméno a příjmení

a podpis:

váah podepisující osoby

podepisujícíosoby

k Žadateli

Pavel Miiller

oprávněn nazákladé plné

{tabulku zkopírovat

víekrát v připa#,

datum a místo

@pisu

Že ie

moci

u.E.2319

vice oeob jectnajiclďr jrnénem ŽadaG

'Podnikem se rozumí celá skupina podniků' se kteými jeŽadatelprcpojen ve srnyslt'l jedné hospotlábké
entity {jeden podniť) a je jlm kaŽdý subje$ vykonárajÍcí hospdábkou linnost spčívajíďv nabizgtí
výrobků a sluŽeb, bez ohldu na jeho pÉvnífurmu {viz přÍloha č. 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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Dry Land

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

33 825 755 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

33 825 755 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2.500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

59%

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

i/o post s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27257142

žadatel je plátcem DPH3
(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

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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
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2

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Dienzenhoferovy sady 1102/1

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00

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

7tfcsrj

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

4

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

09.12.2019 – 15.3.2020

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

1.7.2019

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

31. 12. 2021

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Polsko, Itálie, Francie, Česká republika

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

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.

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jordi Niubó

jednatel

26.6.2019

podpis

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

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Generál

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019 – 2 – 5 – 12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.

X

V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

78 177 075 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

78 177 075 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

5 000 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

78,25 %

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

Europeana production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

071 22 811

žadatel je plátcem DPH3
(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

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Korunní 2569/108

obec, PSČ, stát

Vinohrady, Praha 10, 101 00, Česká republika

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

dy89a56

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

Kříženeckého nám. 322/5

obec, PSČ, stát

Hlubočepy – Praha 5, 152 00, Česká republika

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 3
4

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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

Únor 2018 – červenec 2018 (vývoj projektu leden 2013 – únor 2018)

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

01/07/2019

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

31/12/2021

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovensko, Francie, Česká republika, v jednání Itálie a Rusko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Česká republika, Slovensko, Francie, možná Itálie a Rusko

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.

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

David Blümel

Jednatel

Praha, 19. 6. 2019

podpis

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

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Zoufalky

název dotačního okruhu Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

16 746 963 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

16 746 963 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

2 400 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

76%

☒
☐
☐

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

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

290 25 346

žadatel je plátcem DPH3
(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

☐

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Bílkova 868/10

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

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

f9fjwun

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE

☐

ANO

☒

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

☒

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)

☐
☒

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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

únor 2019 - říjen 2019

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

01.07.2019

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

01.01.2021

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Lotyšsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Lotyšsko

ANO

☒

NE

☐

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.

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli
jednatelka

datum a
podpisu
26.0

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

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

Muzeum revoluce

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

5 372 850 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

5 372 850 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

892 500 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

49,26 %

X

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

nutprodukce, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28959191

žadatel je plátcem DPH3
(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

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Umělecká 618/7

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

8z8ebk2

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

únor 2017 – duben 2018

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

28/06/2019

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

30/11/2020

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Chorvatsko, Srbsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Chorvatsko, Srbsko

ANO

X

NE

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.

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatelka

28.6.2019, Praha

podpis

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

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.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj může být součástí projektu na výrobu kinematografického díla pouze v případě, že žadatel již neobdržel na
tuto fázi podporu v minulosti.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
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I. Obecné informace o projektu
název projektu

State Funeral

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-2-5-12

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyráběno hrané kinematografické dílo.
(stručný popis projektu)
V rámci projektu bude vyráběno animované kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyráběno dokumentární kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu výroby1

5 278 500 Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
vývoje + výroby2

5 278 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

450 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50,1 %

X

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

nutprodukce, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28959191

žadatel je plátcem DPH3
(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

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná,
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER).
3 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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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Umělecká 618/7

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

8z8ebk2

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(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

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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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 podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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

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.
6 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
přípravné práce (od-do)

prosinec 2018 – leden 2019

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

28/06/2019

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

30/09/2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Nizozemí, Litva

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)8

Nizozemí, Litva

ANO

X

NE

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.

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatelka

28.6.2019, Praha

podpis

Pavla Janoušková
Kubečková

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

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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