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

Otec jelen, matka liška

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

220 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

31,8 %

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Pavel Jurda

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE

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

NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Brno, 60200, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Brno, 60200, Česká republika

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 podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

II.D Informace o daňovém rezidenství
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Malý nebo střední
Velký

X

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)

1. ledna 2019 - 10. srpna 2019

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

12. srpna 2019

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

30. září 2020

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovenská republika

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

Česká republika, 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.
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Pavel Jurda

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel_fyzická osoba

9. srpna 2019,
Brno

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).
1
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Přesazení

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

175 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

jméno a příjmení žadatele

Jan Vejnar

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě ANO uveďte IČO

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

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

Badeniho 291/3

obec, PSČ, stát

Praha 6, 160 00, Česká republika

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

x

Velký

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

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01/02/2019 – 30/08/2019

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

01/09/2019

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

31/12/2020

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

4

Česká republika

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.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
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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Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

11.08.2019 v

podpis

Jan Vejnar

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

DVĚ SLOVA JAKO KLÍČ

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu + V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
(označte křížkem)
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

635 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

76 %

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

Holiday Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

28543688

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
X ANO

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

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Křenova 438/7

obec, PSČ, stát

Praha 6, 16200 Česká republika

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

eigqd4u

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

Spolupráce 1232/6

obec, PSČ, stát

Praha 4, 14000 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
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

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

NE
X ANO

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

II.D Informace o daňovém rezidenství
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X Malý nebo střední
Velký

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

Ne
X Ano

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

březen 2019 - srpen 2019

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

12.8.2019

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

29.6.2020

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

X ANO
NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovensko, Polsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

Česká republika, Slovensko, Polsko, Indie, Indonézie, Thajsko

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.
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Daniel Svátek

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

12.8.2019

(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).
1
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Penicillium

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

160 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

7%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Lukáš Mach

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

x

v případě ANO uveďte IČO

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

rm6vzgx

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE

x

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední
Velký

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

Ne
Ano

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

srpen 2019 – květen 2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 13.8.2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
10.5.2020
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

4

Česká Republika

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.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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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 podnikem8, 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:

7

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.
8
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).
Strana 5

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Totožná osoba

11.8.2019

Lukáš Mach

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

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

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

WARTUBER

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
(označte křížkem)
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu

285.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

135.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

53%

II. Informace o žadateli

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

Strana 1

X
-

II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
2

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE

X

ANO

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

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

Tomislav Čečka

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

2

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

Vodňany ; 389 01 ; Česká Republika

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

Smetanova 873

obec, PSČ, stát

Vodňany ; 389 01

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
4

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

4

NE

X

ANO

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

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

X

III. Informace o projektu
6

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

cca. říjen 2016 - srpen 2019

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

1.9.2019

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

31.12.2019

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
7

(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
5

Příloha č. 1 GBER
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.
7
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.
6
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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,
není v likvidaci,
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,
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.
8
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
Tomislav Čečka

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

11.8.2019
Brno

podpis

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

8

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

Opona

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
(označte křížkem)
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu

170 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

12%

II. Informace o žadateli

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
2

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

Damián Vondrášek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

2

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

Praha, 160 00, ČR

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
4

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

4

NE

X

ANO

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

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

X

III. Informace o projektu
6

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

srpen 2019 – září 2019

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

01/10/2019

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

31/12/2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
7

(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
5

Příloha č. 1 GBER
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.
7
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.
6
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

Psi mají hlad

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

195.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

23%

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Adam Sedlák

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

X

NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

pcmxbna

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

Š
Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

pcmxbna

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01.07. – 12.08.2019

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

13.08.2019

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

24.10.2020

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

ANO

X

NE

S koprodukcí se ale počítá až v další fázi projektu (plánované země: BE, FR, SK)

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.
5 Příloha č. 1 GBER
6 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.
4
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

Belgie, Francie, Slovensko (plánované)

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 podnikem8, 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.

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.
8 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).
7
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Tak daleko, tak blízko

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

185.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

18,92%

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Ondřej Erban

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

X

NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 9, 190 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

akyanh6

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

Praha 9, 190 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

akyanh6

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01.06. – 12.08.2019

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

13.08.2019

dokončení (dd/mm/rrrr) - 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

ANO

X

NE

(s koprodukcí se počítá až v další fázi vývoje / výroby – SK, PL nebo GER)

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.
5 Příloha č. 1 GBER
6 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.
4
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

Slovensko, Polsko nebo Německo

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 podnikem8, 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.

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.
8 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).
7
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

On: Na velikosti (ne)záleží

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

167.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

90 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

jméno a příjmení žadatele

Libor Adam

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě ANO uveďte IČO

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ČR

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

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 3

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

x

Velký

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

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01.06.–19.08.2019

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

20.08.2019

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

12.12.2019

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

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
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
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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Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Libor Adam

žadatel

5.8.2019 Brandýs
nad Labem-Stará
Boleslav

podpis

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

X

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

Zpupný kupec

název dotačního
okruhu

1. Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

180000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Jakub Felcman

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

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
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X

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

Praha 6 160 00 Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

5hkw8e8

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

Praha 6 160 00 Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

5hkw8e8

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 podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku)
(označte křížkem)
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Malý nebo střední
Velký

X

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

Ne
Ano

X

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

květen-srpen 2019

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

15.8. 2019

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

31.10. 2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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,
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující
osoby k žadateli

datum a místo podpisu

Jakub Felcman

Žadatel

Praha, 12.8. 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).
1
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Dárek pro nejlepšího člověka

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

167000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10,18%

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Jaroslav Žváček

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE

v případě ANO uveďte IČO

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Hudlice, 267 03, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

rb88c47

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

Hudlice, 267 03, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

rb88c47

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

1.9.2019 – 31.12.2019

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

1.1.2020 – 30.11.2020

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

31.12.2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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.
5 Příloha č. 1 GBER
6 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.
4
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem8, 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.

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.
8 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).
7
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Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

V Praze 7.8.2019

podpis

Jaroslav Žváček

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

Eliáš Říha prezidentem

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

180 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Hana Lehečková

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

NE

X

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

2

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Vodňany 389 01

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE

X

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(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)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01/2020-12/2020

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

01/01/2020

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

12/12/2020

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

4

ANO
NE

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.
5
Příloha č. 1 GBER
6
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Hana Lehečková

ŽADATEL

1/8/2019

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

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

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

Svoboda

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

180 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Jiří Sádek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

X

NE

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

7

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 10, 128 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 2, 128 00, ČR

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

01/2020-12/2020

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

01/01/2020

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

12/12/2020

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

4

ANO
NE

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.
5
Příloha č. 1 GBER
6
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum
podpi

JIŘÍ SÁDEK

ŽADATEL

1/8/20

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

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

Čaroděj a princ (pracovní název)

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019 - 1 - 4 - 15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
(označte křížkem)
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu

160000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

6%

II. Informace o žadateli

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
2

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

Marek Sajdok

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

2

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.
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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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

Brno, 634 00, ČR

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
4

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

4

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.
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V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
5

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
6

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

18.8.2016 - 31.8.2019

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

1.9.2019

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

31.12.2020

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

ANO

x

NE

Slovenská republika

Umístění projektu
7

(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:

5

Příloha č. 1 GBER
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.
7
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.
6
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a)
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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

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

Generace Z

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

170 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11,7 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Jan Syruček

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

X

NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
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
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 5, 152 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

acqs6cp

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

Praha 5, 152 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

acqs6cp

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(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 projektu6
přípravné práce (od-do)

Únor-srpen 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 19/08/2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
31/12/2020
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
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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Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jan Syruček

žadatel

12. 8. 201

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

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

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

GIRASOL

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla (Vývoj první verze scénáře pro celovečerní
hraný nebo animovaný film)
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

170 000,- CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,- CZK

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

12 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Lucia Kajánková

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

2

x

NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu

1

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Skalica, 909 01, Slovenská republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

5s4avdt

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

Praha 10, 108 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

5s4avdt

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

3

Praha 10, 108 00, Česká republika

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(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 projektu6
přípravné práce (od-do)

1. 7. 2019 - 1. 9. 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 2. 9. 2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
31. 12. 2020
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

7

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.
8
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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Hranice svobody

název dotačního
okruhu

1.vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

305.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

29,51%

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Matěj Šámal

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

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
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X

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

Praha 6, 169 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

mpqr8br

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

Praha 6, 169 00, Česká republika

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 podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

II.D Informace o daňovém rezidenství
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Malý nebo střední
Velký

X

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)

březen 2019 - srpen 2019

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

01/09/19

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

30/07/20

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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.
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Matěj Šámal

žadatel

Praha

podpis

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

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

Karpatská Beštia

název dotačního
okruhu

2019-1-4-15 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní
hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

300 000 czk

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000czk

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

150 000 czk

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

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Mira Fornayová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

x

NE

x

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

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Bratislava 81108 Slovensko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Praha, 16000 Česká Rep.

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

Praha 16000 Česká rep,

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

NE
ANO

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

II.D Informace o daňovém rezidenství
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Malý nebo střední
Velký

x

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)

12.5. - 12.9. 2020 (ak sa myslia priprava na natacanie
12.8. 2019 - 30.1. 2020 príprava na výslednú verziu scenára

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

12.8.2019

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

30.12.2020

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

ANO

x

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovensko, Francie, Poľsko

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

Slovensko, Česko, Poľsko

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.
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Mira Fornayova

autor

1.8.2019

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).
1
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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.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu
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název projektu

O puolnoci pokřik se stal

název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 1

235500

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

36,31%

II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH 2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

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

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

Jan Hofman

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

03718255

v případě NE uveďte datum narození
NE
ANO
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X
s úplným nárokem na odpočet DPH

žadatel je plátcem DPH 3
(označte křížkem)

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Bohuslavice nad Metují, 549 06, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

52pw4yz

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

B

obec, PSČ, stát

Bohuslavice nad Metují, 549 06, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

52pw4yz

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

Brno, 602 00, Česká republika

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem 4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku 5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

X

III. Informace o projektu

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

4

5

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

červenec 2019 - prosinec 2020

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

1.1.2020

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

31.12.2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy) 7

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,

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
6

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

7
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem 8, 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

Jan Hofman

žadatel

12.8.2019

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).

8
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

PAN KARLSKI

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

180000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

16,67 %
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

ROMAN VALENT

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

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
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X

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

84101 Bratislava, Slovensko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

PRAHA, 150 00, ČESKÁ REPUBLIKA

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

PRAHA, 150 00, ČESKÁ REPUBLIKA

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

NE
ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku)
(označte křížkem)
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Malý nebo střední
Velký

X

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

Ne
Ano

X

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

03 / 2018 - 07 / 2019

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

01 / 10 / 2019

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

31 / 07 /2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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,
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není 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:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

5.8.2019
ROMAN VALENT

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žada e e ne o za a a e e

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

Proměna srdce (anglicky A Change of Heart)

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

445 000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10,11 %

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

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

Lonely Production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

04665104

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

X

ANO

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

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Horní 1474/1

obec, PSČ, stát

Praha 4 – Nusle, 140 00, ČR

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

tmyeupr

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

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

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

Říjen 2018 – Srpen 2019

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

01/09/2019

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

30/04/2020

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

Indie

Umístění projektu

ČR, Indie

ANO

X

NE

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.
5 Příloha č. 1 GBER
6 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.
4
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(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

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.
8 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).
7
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Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Michal Sikora

Jednatel a společník
Lonely Production

11. 8. 2019
Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských 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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Rekognice

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

158000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

120000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

24,05

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

název nebo obchodní firma žadatele

MasterFilm, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

248 41 358

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

Hoštálkova 392/1c

obec, PSČ, stát

Praha 6-Břevnov, 169 00, Česká republika

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

Af72i5j

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

Janovského 25

obec, PSČ, stát

Praha 7, 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
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

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

NE
ANO

x

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

II.D Informace o daňovém rezidenství
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Malý nebo střední
Velký

x

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)

květen- srpen 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/
rrr) - je možné nejdříve dnem podání 12.srpna 2019
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

1.3.2021

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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.
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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:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Dagmar Sedláčková

jednatel

12.8.2019

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem 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).
1
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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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Sinice

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
1
projektu

180 400 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11,31%

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
2

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

Lukáš Kokeš

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

7

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

2

NE
ANO

X
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.
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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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

Praha 6, 16000, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 6, 16000, Česká republika

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
4

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

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
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
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5

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
6

harmonogram projektu
přípravné práce (od-do)

12.8.2019 - 12.9.2019

zahájení prací na projektu
13.9.2019
(dd/mm/rrr) - je možné nejdříve dnem
podání žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
31.9.2020
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

Česká republika
7

(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,
5

Příloha č. 1 GBER
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.
7
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.
6
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

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,
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.
8
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

Lukáš Kokeš

žadatel

12.8.2019, Praha

podpis

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

8

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

Strom

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

187.000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19,79%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

Jan Hecht
ANO

X

NE

v případě ANO uveďte IČO

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha – Bubeneč, 17000, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

-

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

Praha – Bubeneč, 17000, Česká republika

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

Praha – Bubeneč, 17000, Česká republika

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

20.8.2019 – 30.9.2019

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

1.10.2019

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

31.8.2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
5
Příloha č. 1 GBER
6
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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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

Česká republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem8, 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.

7

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.
8
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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Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Jan Hecht

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

ŽADATEL

11.8.2019
Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských 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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu
název projektu

Valkýra

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2019-1-4-15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

180000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

16,67

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

MgA. Lívia Lévyová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

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.
2
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha, 130 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

X8papur

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

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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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE

X

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(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)

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
přípravné práce (od-do)

1.3.2019 -12.8.2019 – sběr materiálu, rozmýšlení postav

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

12.8.2019

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

31.12.2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

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.
5 Příloha č. 1 GBER
6 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.
4
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(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.

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.
8 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).
7
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1 Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

2 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.
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
1

název projektu

Výherci

2

název dotačního
okruhu
číslo výzvy

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní film

3
4
5
7
8
9

charakteristika
projektu
(označte křížkem)

2019-1-4-15

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1
výše požadované podpory kinematografie v Kč

300 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

50.00%

150 000 Kč

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

b
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X

IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

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

10 adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
11 adresa pro
doručování, na kterou
žadatel požaduje
(pokud se
ulicedoručovat
a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

Marta Nováková
ANO
NE

X

NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

číslo bankovního účtu

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
1

2
b

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

12 místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

696 03 Dubňany

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
13 adresa místa
podnikání, je-li žadatel
ulicepodnikatelem
a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
14 adresa pro
doručování, na kterou
žadatel požaduje
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

162 00 Praha 6

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(označte křížkem)

NE

X

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední
Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6

4
b
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.

5

Příloha č. 1 GBER

b
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přípravné práce (od-do)

Od dubna 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 1. září 2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
dokončení (dd/mm/rrrr) - musí být v
30. září 2020
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
ANO
účastí
(označte křížkem)
NE

Do července 2019

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)7

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 podnikem8, 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.
6

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.
b

7
b
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.

8

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).
b

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

Konec léta 1969

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2019 - 1 - 4 15

charakteristika projektu V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

199.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

110.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10,05
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X

II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
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
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba

Strana 2)

jméno a příjmení žadatele

Karolina Gargulák (Zalabáková)

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE

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

NE
ANO

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

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Zlín, 760 01, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

Zlín, 760 01, Česká republika

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
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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)

1.7. 2019 - 31.7. 2019

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

1. 9. 2019

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

1. 9. 2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy)

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.
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Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není 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:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Karolina Gargulák

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

5.8.2019

(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).
1

Strana 5

