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

Nový Svět

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

183 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

18 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem 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

Dominik Dolejší

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

01906593

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 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, 16000, ČR

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, 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 dat vou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

3

Praha, 13000, ČR

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

01.07.2020-14.08.2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 15.08.20
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 15.08.21
scénáře (dd/mm/rrrr)
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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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
Dominik Dolejší

vztah podepisující osoby
k žadateli
žadatel

datum a místo
podpisu
14.8.2020

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

S ledem v srdci

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

2020-1-8-25

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

522.225 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

ALLUVIUM PRODUCTION s.r.o

IČO – identifikační číslo osoby

24296546

žadatel je plátcem DPH2
(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

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Melantrichova 1062/6

obec, PSČ, stát

Praha 110 00, Česká republika

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

cvycqhb

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

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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(označte křížkem)
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
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

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

august 2018 - súčasnosť

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 14.08.2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 31.12.2021
scénáře (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

4

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.
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v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovenská republika

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)7

Slovenská republika

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

Wanda Adamík Hrycová

konateľka

14.8.2020

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

Zas tak moc se nestalo

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

315.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

47,6 %

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

Edita Jamais Marholtová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

68715781

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

X

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

Praha 8, 186 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

qft4n4b

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

Praha 8, 186 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

qft4n4b

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.8.2020 – 30.9.2020

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

1.10.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30.6.2021

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

---

Umístění projektu

Česká republika

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.
4
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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

KREV JIKER

název dotačního
okruhu

1. VÝVOJ ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA

číslo výzvy

2020-1-8-25

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

170 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0

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

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

PAVEL JURDA

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

1198599

X

NE

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, 638 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
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

BRNO 638 00, Česká republika

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1. 10. 2020

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

1. 1. 2021 - 31.12. 2021

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31.12. 2021

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

Slovensko, Ukrajina

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

ČESKÁ REPUBLIKA

ANO

X

NE

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
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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 podnikem1, 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

žadatel

14. 8. 2020, Br

PAVEL JURDA

(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

PSI K ZVRATKŮM

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

2020-1-8-25

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

200,000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150,000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

25%

1

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

Strana 1

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

Barunka O‘Shaughnessy

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
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

London
SE22 8DX
UK

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
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 projektu6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

01/08/2020 – 14/08/2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 01/09/2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 30/05/2021
scénáře (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční

4

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.
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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účastí
(označte křížkem)

NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)7

ČR
UK

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;

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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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

Barunka O‘Shaughnessy

Žadatelka - fyzická osoba

10/08/2020
London, UK

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

2020-1-8-25

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

167 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

12/11/2020 – 31/12/2021

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 12/11/2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 31/12/2021
scénáře (dd/mm/rrrr)
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,

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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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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
Lukáš Mach

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Totožná osoba

13.8.2020
v Uherském
Hradišti

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

Lázně Triumph

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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
projektu

170 000 CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 CZK

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 11,8 %
žádosti

II. Informace o žadateli
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x

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

Jiří Matoušek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

04871235

x

NE

v případě NE uveďte datum naroze
žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)
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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 120 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

Praha 120 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

Praha 2, 12000, ČR

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

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
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NE
ANO

X

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

Srpen-říjen 2020

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

15.Srpna.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30. března 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,
ve kterých má žadatel/
koproducenti sídlo)

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:
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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 podnikem1, 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

Jiří Matoušek

žadatel

4. zaří 2020

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
Veletržnípalác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha7

Žáaost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č,496l2a12 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně někteqých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnostizměny Statutu Státního fondu kinematograf|e ze dne 3, 5,2017 a v souladu s pravidly obsaženými v
nařízení Evropské komise č.65112014 ze dne 17. června 2014, kteným se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určitékategorie 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.65112014 ze dne 17. června
2014, kteným se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určitékategorie podpory za slučitelnés vnitřním
trhem, tzv, obecného nařízenío blokových výjimkách,
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem ,,projekt" myšlena konkrétnífáze produkce
kinematografického dila (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
!

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

název projektu

Bohyně

název dotačního
okruhu

Vývoj prvníveze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslovýzvy

2020-1-8-25

charakteristika projektu

V rámcitohoto projektu bude vyvíjena prvníveze scénáře pro hrané

(označte křížkem)

kinematografické dílo.

V rámci tohoto projektu bude vyv'ljena první veze scénáře pro animované
kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu'

170 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finaněního zajištěni projektu v % k datu podáni
žádosti

12%o

ll. lnformace o žadateli

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, ktený je přílohou této žádosti
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1

x

ll.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

lČO - identifikačníčísloosoby
žadatelje plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE

ANo

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

ale u tohoto projektu sižadatel 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 kinematograíie zřízenu

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

obec, PSČ, stát
ll,B. Žadatel íyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Damián vondrášek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANo
NE

x

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

1

žadatelje plátcem DPH3

NE

(označte křížkem)

2

6.1 0.1 991

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 vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtováníprom ítnout.
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 vyúčtováníprolektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
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ANo

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

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

číslobankovního účtu
misto 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
identifi kátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

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

obec, PSČ, stát

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

žadatelje podnikema
(označte křížkem)

a

NE

ANo

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív nabízenívýrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l. GBER). Příklady entit naplňujicí znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení),neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznějšíprávnické osoby apod.
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V případě, že ANO, uvedte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podnikus)
(označte křížkem)

Malý nebo střední
Velký

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

x

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektu6

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačníhoharmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

srpen 2020

zahá4ení prací na projektu
(dd/mm/rrr) - je možnénejdříve
dnem podání žádosti

01l10í2020

-září2020

další(možno přidat dalšířádky)
dokončeníprojektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31l1212021

projekt je/bude realizován se zahraniční

ANo

(označte křížkem)

NE

účastí

x

v případě, že ANO,
uved'te konkrétní státy

Umístění projektu

(uvedte stát nebo státy,

ve kterlých má

žadatel/koproducenti
sidlo)7

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

5

Příloha č, 1 GBER
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodrženípodmínky
motivačníhoúčinkuve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádostije možnéprovádět pouze přípravnépráce,
7
Článek 6 odst. 2 písm, c GBER. Umístěním prolektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo,
V případě koprodukce více států uved'te státy, ve kterém majísídlajednotliví koproducenti.
6
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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)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

neprobíhá insolvenčnířízenl, ve kterém se řešíúpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčníhonávrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhořízení, nebo o zrušení konkurzu
proto, že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu 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 Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjehoúhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,
nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanostina tojak v Českérepublice, tak ve státě sídta, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
není podnikem", vůčiněmuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z Českérepubliky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, ktený dosud nebyl splacen,
není podnikem v obtížíchve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádostive smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizije osoba, která:
a) je bezúhonná,zabezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li 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 zahraničníprávnická osoba prostřednictvím své organizačnísložky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.
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.
ÚOale o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení

podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Damián vondrášek

tatáž osoba

13.8.20

podpis

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

8

Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se ktenýmije žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity (,,jeden podnik") a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívajícív nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. l. GBER).
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S

f

d ki e a g afie
Veletr n palác
Dukelsk ch hrdin 47
170 00 Praha 7

d

d

ki e a g afie

podaná podle zákona . 496/2012 Sb., o audiovizuáln ch d lech a podpo e kinematografie a o zm n n kter ch
zákon (zákon o audiovizi), v platn m zn n , podle zn n Statutu Státn ho fondu kinematografie po nabyt
innosti zm ny Statutu Státn ho fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsa en mi v
na zen Evropsk komise . 651/2014 ze dne 17. ervna 2014, kter m se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy
prohla uj ur it kategorie podpory za slu iteln s vnit n m trhem, tzv. obecn ho na zen o blokov ch v jimkách
(GBER).
V ádosti o podporu kinematografie a v ech formulá ch p loh se slovem ádost rozum ádost o podporu
kinematografie, slovem adatel se rozum adatel o podporu kinematografie, slovem podpora se rozum
podpora kinematografie a slovem GBER se rozum na zen Evropsk komise . 651/2014 ze dne 17. ervna
2014, kter m se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy prohla uj ur it kategorie podpory za slu iteln s vnit n m
trhem, tzv. obecn ho na zen o blokov ch v jimkách.
V ádosti i ve v ech souvisej c ch formulá ch p loh je slovem projekt my lena konkr tn fáze produkce
kinematografick ho d la (kompletn v voj nebo v roba kinematografick ho d la), pokud nen v slovn ur eno jinak.
eviden n

slo projektu (vypl uje Státn fond kinematografie)

I. Obec

i f

e

ace

jek

jek

e d a
k h

Sc ny z p edman elsk ho ivota (pracovn název)
h

1. v voj esk ho kinematografick ho d la (v voj prvn verze sc ná e pro hran film)

l

2020-1-8-25

cha ak e i ika
(ozna te k kem)

jek

V rámci tohoto projektu bude vyv jena prvn verze sc ná e pro hran
kinematografick d lo.
V rámci tohoto projektu bude vyv jena prvn verze sc ná e pro animovan
kinematografick d lo.

celk
jek
e
d

l

ad

e fi a
i

II. I f

1

1

ace

a

e

a
h

d
aji

klad

a eali aci

ki e a g afie
jek

% k da

K

180.000,150.000,-

d

16,6 %

ada eli

Je stanoven jako sou et sloupce A ve formulá i rozpo tu, kter je p lohou t to ádosti.
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X

II.A. ada el

ick

ba

název nebo obchodn firma adatele
I O

identifika n

slo osoby
2

adatel je plátcem DPH
(ozna te k kem)

NE
ANO

s pln m nárokem na odpo et DPH
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
pom rnou ást odpo tu dan na vstupu
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
nárok na odpo et krácen koeficientem
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
kombinaci uplatn n pom rn ásti odpo tu dan na
vstupu a nároku na odpo et krácen koeficientem
ale u tohoto projektu si adatel nen oprávn n
nárokovat na vstupu odpo et DPH u správce dan

ad e a

dla

ulice a slo
popisn /orienta n
obec, PS , stát
identifikátor datov schránky,
má-li ji adatel o podporu kinematografie z zenu
slo bankovn ho
ad e a
e

tu

d
e

, ake
ada el
ch
k )

da

ad je d

a (

k d e li

d ad e

dla a

k d

ulice a slo
popisn /orienta n
obec, PS , stát
II.B. ada el f

ick

jm no a p jmen

ba

adatele

Ond ej Kop iva

adatel je podnikatelem
(ozna te k kem)

ANO

X

v p pad ANO uve te I O

03769151

NE

v p pad NE uve te datum narozen
3

adatel je plátcem DPH
(ozna te k kem)

NE

V p pad , e se v pr b hu realizace projektu zm
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skute nost uv
do vy tován prom tnout.
3
V p pad , e se v pr b hu realizace projektu zm
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skute nost uv
do vy tován prom tnout.
2
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X

n postaven adatele o podporu kinematografie jako
st v celkov m vy tován projektu a následn tuto skute nost
n postaven adatele o podporu kinematografie jako
st v celkov m vy tován projektu a následn tuto skute nost

ANO

s pln m nárokem na odpo et DPH
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
pom rnou ást odpo tu dan na vstupu
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
nárok na odpo et krácen koeficientem
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
kombinaci uplatn n pom rn ásti odpo tu dan na
vstupu a nároku na odpo et krácen koeficientem
ale u tohoto projektu si adatel nen oprávn n
nárokovat na vstupu odpo et DPH u správce dan

slo bankovn ho

tu

al h

b

ulice a slo
popisn /orienta n
obec, PS , stát

Praha - B evnov, 16900, eská republika

identifikátor datov schránky, má-li ji adatel
z zenu
ad e a

a

d ik

, je-li ada el

-

d ika ele

ulice a slo
popisn /orienta n
obec, PS , stát

Praha - B evnov, 16900, eská republika

identifikátor datov schránky, má-li ji adatel
z zenu
ad e a
eb

d
a

, ake
ada el
a k d e
e

d ik

ad je d
da
ch

a ( k d e li
k )

d

a

al h

b

ulice a slo
popisn /orienta n
obec, PS , stát

II.C. I f

ace

Praha - B evnov, 16900, eská republika

d ik a jeh
4

adatel je podnikem
(ozna te k kem)

4

elik

i
NE
ANO

X

Podnikem se rozum ka d subjekt vykonávaj c hospodá skou innost spo vaj c v nab zen v robk a
slu eb, bez ohledu na jeho právn formu (viz p loha . I. GBER). P klady entit napl uj c znaky podniku jsou
podnikatel , spolky (ob anská sdru en ), neziskov organizace (p sp vkov organizace, o.p.s., stavy aj.),
nadace, ve ejn instituce, nejr zn j právnick osoby apod.

Strana 3

V

ad , e ANO,

e

e elik

d ik
5

adatel je podnikem (velikost podniku )
(ozna te k kem)

II.D I f

ace

da

Mal nebo st edn

X

Velk

e ide

adatel je da ov m rezidentem R ve smyslu 2 Ne
odst. 2 nebo 17 odst. 3 zákona . 586/1992
Ano
Sb.,
o dan ch z p jmu, ve zn n pozd j ch p edpis
(ozna te k kem)

III. I f

ace

X

jek
6

ha
ga
jek
mus b t v souladu s daty uveden mi ve formulá i realiza n ho harmonogramu (P loha B.13)
p pravn práce (od-do)

10.04. - 14.08.2020

zahájen prac na projektu
(dd/mm/rrr) - je mo n nejd ve
dnem podán ádosti

15. 8. 2020

dal

-

(mo no p idat dal

ádky)

dokon en projektu v voje prvn
verze sc ná e (dd/mm/rrrr)
jek je/b de eali
a
(ozna te k kem)

10. 10. 2021

e ah a i

ANO
NE

X

v p pad , e ANO,
uve te konkr tn státy
Um st n projektu
(uve te stát nebo státy,
ve kter ch má
adatel/koproducenti
7

s dlo)

Podpisem t to ádosti adatel souhlas se za azen m daj o sob a t to ádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státn fond kinematografie podle 30 zákona o audiovizi a s uve ejn n m t to ádosti
a dal ch daj o projektu v rozsahu podle 38 zákona o audiovizi. Podpisem t to ádosti adatel stvrzuje
správnost a pravdivost daj uveden ch v t to ádosti a ve v ech jej ch p lohách a je si v dom následk p padn
nepravdivosti uveden ch daj .

5

P loha . 1 GBER
Práce na projektu nemohou b t zahájeny d ve ne dnem podán ádosti, a to z d vodu dodr en podm nky
motiva n ho inku ve smyslu l. 6 GBER. P ed podán m ádosti je mo n provád t pouze p pravn práce.
7
lánek 6 odst. 2 p sm. c GBER. Um st n m projektu se rozum stát, ve kter m má p jemce podpory s dlo.
V p pad koprodukce v ce stát uve te státy, ve kter m maj s dla jednotliv koproducenti.
6
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Statni fond kinematografie
Veletr2nf paldc

Dukelsklich hrdin0 47
170 00 Praha 7

Zddost o podporu kinematografie

podan6 podle zdkona 6.49612012 Sb., o audiovizu6lnich oilech podpoie
a
kinematografie a o zmene n6kter5ich
zdkon0 (z6kon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zndni Statutu Stdtniho
fondu kinehatografie po nabyti
0dinnosti zm6ny statutu St6tniho fondu kinematografie ze dne g. s. 2017
a v souladu s pravidly obsa2enlimi v
naiizeniEvropsk6 komise d,.65112014 ze dne 17. dervna 2014, kterlim se v souladu
s eianry 102 a 10g smlouvy
prohla$uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitin[m trhem,
tzv. obecneho naiizeni o btokovfch v5ijimkdch
(GBER)
V 2iidosti o podporu kinematografie a v5ech formul6iich piiloh se slovem
,,Z6dost" rozumi Zadost o podporu
kinematografie, slovem ,,2adatel" se rozumiZadatel o podporu kinematografie,
slovem ,,podpora,, se rozumi
podpora kinematografie a slovem GBER se rozuminaiizeni Evropskd
komise e.6s1l2o14ze dne ,17. dervna
2014, kteryim se v souladu s dl6nky 107 a '108 Smlouvy prohla5uji urdit6 karegorie podpory
za studitelne s vnitinim
trhem, tzv. obecn6ho naiizeni o blokov5ich vljimkdch.
V Zddosti i ve vsech souvisejicich formuldiich piiloh je slovem
,,projekt" myslena konkr6tni faze produkce
kinematografick6ho dila (kompletni vlvoj nebo vyiroba kinematogrifickeho dila), pokud
neni vlslovn6 urieno jinak.
evidendnl dislo projektu (vyptriuje St6tni fond kinematografie)

l. Obecn6 informace o projektu
I

ndzev projektu
ndzev dotadniho
6isf o

Polnidka

okruhu

vfzvy

'1.

vfvoj desk6ho kinematografickeho dila

.2020-1-B-Zs

charakteristika projektu V r6mci tohoto projektu bude vyvijena prvni verze sc6n6ie pro hrane
(oznadte

kiiZkem)

,

kinematografick6 dilo.

V rdmci tohoto projektu bude vyvijena prvni verze sc6ndie pro animovane
kinematograficke

celkovf pl6novanlf rozpodet n6klad0 na
projektul

d

ilo.

realizaci

i75 000 Ke

Kd

1S0 000 Ke

qf5e poiadovan6 podpory kinematografie v

vf5e finandniho zajiStdni projektu v % k datu
iddosti

1

poddni

14,29 %

Je stanoven jako soudet sloupce A ve formul6ii rozpodtu, kteni je piilohou teto Ziidosti
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1

.X

ll. lnformace o iadateli
ll.A. Zadatel pr6vnickd osoba
ndzev nebo obchodnifirma Zadatele

leO

-

identifikadni dfslo osoby

Zadatelje pl6tcem DPHz

NE

(oznadte kiiZkem)

ANO

s Uplnfm niirokem na odpodet DPH
s ddstednfm n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
pomdrnou ddst odpodtu dan6 na vstupu
s d6stednlm ndrokem na odpodet DPH a uplatiuje
n6rok na odpodet krdcenf koeficientem
s 66stednfm ndrokem na odpodet DPH a uplatfiuje
kombinaci uplatndni pomdrn6 ddsti odpodtu dand na
i vstupu a n 6roku na odpodet kr6cenf koeficientem

ale u tohoto projektu si Zadatel neni opr6vndn
ndrokovat na vstupu odpodet DPH u sprdvce dan6

adresa sidla
ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSd, st6t
identifi k6tor datov6 schrdnky,

m6-liji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
dislo bankovniho ridtu

adresa pro dorudov6ni, na kterou iadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od adresy sidla a pokud
nemd ziizenou datovou schrdnku)
ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSd, stdt
ll.B. Zadatel fyzickd osoba
jm6no a piijmeni Zadatele

Natdlia Pavlove

Zadatel je podnikatelem

ANO

X

(oznadte kfiZkem)
NE

v pifpadd ANO uvedte ldO

2

09106936

V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zm6nf postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
plStce/nepldtce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkovdm vy0dtov6nf projektu a ndslednd tuto skutednost
do vy0dtov6ni promitnout.
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v pfipad6 NE uved'te datum narozeni
Zadatel je pliitcem DPH3

NE

(oznadte kii2kem)

ANO

s 0plnlm ndrokem na odpodet DpH
,

s ddstednlm ndrrokem na odpodet DpH a uplatriuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vstupu

,
,

s ddstednlm n6rokem na odpodet DpH a uplatiuje
ndrrok na odpodet krdcenli koeficientem

,

s ddstednlm n6rokem na odpodet DpH a uplatfiuje
kombinaci uplatn6nipom6rn6 diisti odpodtu dan6 na
vstupu a nduoku na odpodet krdcenf koeficientem

,

ale u tohoto projektu si Zadatel nenioprdvndn
ndrokovat na vstupu odpodet DpH u sprdvce dan6
dislo bankovniho 0dtu

misto trval6ho pobytu
ulice a dlslo
popisn6/orientadni

obec, PSC, stdt
,

84105, Slovensko

identifikdtor datov6 schrdnky, md-tiji Zadatet

'znzenu
adresa mista podnik6ni, je-li iadatel podnikatelem
ulice a dlslo
popisne/orientadni

obec, PSi, stdt

155 00,

identifikdtor datov6 schr6nky, md-li ji

'ziizenu

ieskd republika

2adatet

pgtgjtm

radresa pro dorudov6ni, na kterou Zadatel poiaduje dorudovat (pokud se lisiod mista trval6ho pobytu
nebo mista podnikdnia pokud nemd ziizenu datovou schr6nku)

dlslo

ulice a
popisn6/orientadn i
,

obec, PSC,

3

stdt

'130 00,

ieskd repubtika

V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zmdni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepl6tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkovem vy0dtovdni projektu a niisledn6 tuto skutednost
do vy0dtovdnI promitnout.
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ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti
r

Zadatelje podnikema

,

(oznadte kiiZkem)

NE

ANO

V piipadd,

ie ANO, uvedte velikost podniku

Zadatel je podnikem (velikost podniku5)

Mal! nebo stiedni

(oznadte kiiZkem)

Velkli

ll.D lnformace o daiov6m rezidenstvi
r

Zadatelje dafiovlm rezidentem e R ve smyslu $ 2 : Ne
odst. 2 nebo $ 17 odst. 3 zdkona d. 586/1992 Sb.,
o danlch z piijmu, ve zn6ni pozddj5ich piedpis0 ,Ano
(oznadte kii2kem)

lll. lnformace o projektu
,

harmonogram projektu6
musi blit v souladu s daty uvedenfmi ve formul6ii realizadniho harmonogramu (Piiloha B.'13)
pilpravn6 pr6ce

(od-do)

zah(\eni praci na projektu
(dd/mm/rrr) - je moZn6 nejdiive
:

dnem podSni 2Sdosti

:

dal5i (moZno piidat dalSi iSdky)
dokondenl projektu vlTvoje
verze sc6niiie (dd/mm/rrn)

prvni

: 11112020

(oznadte

141812020

14t8t2020

,3111212021

projekt je/bude realizov6n se zahranidni
ddasti

-

kiiZkem)

ANO
NE

v piipad6, 2e ANO,
, uved'te konkr6tni st6ty
, Um istdn

i projektu

a Podnikem se

Cesk6 republika

rozumi kaZdii subjekt vykoniivajici hospod6iskou dinnost spodivajici v nabizeni vlrobk0 a
sluZeb, bez ohledu na jeho prdrvnI formu (viz piiloha c. L GBER). Piiklady entit naplnujicl znaky podniku jsou
podnikatele, spolky (obdansk6 sdruZeni), neziskov6 organizace (piisp6vkov6 organizace, o.p.s., tstavy aj.),
nadace, veiejn6 instituce, nejr0zn6jSi pr6vnicke osoby apod.
5 Piiloha d. 1 GBER
6 Pr6ce na projektu nemohou
biit zah6jeny diive neZ dnem pod6nf Zridosti, a to z d0vodu dodr2eni podminky
motivadniho 0dinku ve smyslu dl. 6 GBER, Pied pod6nim Zddostije moZne provdd'dt pouze piipravn6 pr6ce.
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(uved'te st6t nebo stdrty,
ve kteryich m6
2adatel/koproducenti
,

sfdlo)7

Podpisem teto 26dosti zadatel souhlasi se zaiazenim [daj0 o sobd a
t6to 2ddosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Stiitnifond kinematografie podle 30
zdkona o audiovizi a s uveiejndnim t6to iddosti
$
a dalsich 0daj0 o projektu v rozsahu podle 38 z6kona o audilvizi. Podpisem
$
teto Zddosti Zadalelstvrzuje
sprdvnost a pravdivost 0daj0 uvedenfch v teto Zddosti a ve v5ech jejich piilohdch je
a
si v6dom ndsledk6
piipadne nepravdivosti uvedenfch 0dajti.
Podpisem teto Zddosti Zadatel ve smyslu 34 odst. 4 zilkona a v souladu piislusnlm
$
s
ustanovenim GBER destn6
prohla5uje, 2e;
a) neprobihd insolvendni iizeni, ve kterdm se ieSi 0padek nebo hrozici
0padek piijemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padkr,
o ,"mltnrti insolvendniho ndvrhu
proto, 2e jeho majetek nepostaduje k fhradd n6klad0 insolvendniho
iizeni, nebo o zru5eni konkurzu proto,
Ze pro uspokojenI v6iitel0 byljeho majetek zcela nepostadujici, nebo
nebyla v0di n6mu zavedena nucenii
sprdva podle jin6ho prdvniho piedpisu,
b) neni v likvidaci,
c) nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pendle na veiejn6 zdravotni pojiit6nf,
a to jak v Cesk6
republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trvaleho pobytu,
d) nemd evidovdn nedoplatek u org6n0 Finandnf sprdvy eeske republiky a orgiin0
Celni spr6vy eeske
republiky ani u obdobnfch orgdn0 stdrtu, ve kter6m mii sidlo, misto podnikdni nebo
trvalli pobyt s vlijimkou
'
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedkdnijeho [hrady nebo rozlo2enijeho rihrady
na spldtky,
e)nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pendle na socidrlnizabezpedenia piisp6vku
na st6tnipolitiku
zam6stnanosti, a to jak v ieske republice, tak ve stiitd sidla, mista podnikdni nebo trvaleho pobytu.
f) nenipodnikems, v0di ndmu2 je v n6vaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasnipiikaz, jimZ
byla podpora obdrZend od poskytovatele z eeske republiky prohlii5ena za proiiprdvni a neslu6itelnou
s vnitin[m trhem, ktery? dosud nebyl splacen,
g)nenipodnikem v obtiZich ve smyslu dl. 2 bod 1B GBER.
h) nezahdjil prdce na projektu nebo dinnosti pied pod6nim t6to 26dosti ve smyslu dl.
6 odst. 2 GBER.
Zadatel soudasn6 prohla5uje, 2e v souladu s ustanovenlm
39 odst. 1 zaikona o audiovizi je osoba, kterdr:
a) je bez0honnA;zabezuhonn6ho se nepova2uje ten,$ kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou
nebo
hospod6iskou trestnou dinnost, vdetn6 piipad0, kdy jde o pifpravu, pokus nebo 0dastenstvi na takov6
trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o prdvnickou osobu, musi tento
piedpoklad splriovat jak tato prdvnickii osoba, tak jeji statutdrni o196n nebo ka2dli dlen statutdrrniho
orgdnu, a je-li statutdrnlm orgeinem piijemce podpory kinematografie di dlenem siatutdrniho orgdnu
piijemce podpory kinematografie prdvnick6 osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato priivnickd
osoba, tak jeji statut6rnI org6n nebo kaZdf dlen statutdrnlho orgdnu t6to prtivnick6 osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni prdvnickdr osoba prostiednictvim sv6 organizadni sloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenSich osob rovn62 vedouci teto orginizadni slo2ky;
tento piedpoklad musi piljemce podpory kinematografie spliovat jak ve vztahu k 0zemi Ceske republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdrni nebo trval6ho pobytu,
b) nem6 nespln6n6 splatn6 z|vazky v0di Fondu.

7

dkinek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umist6nim projektu se rozumi stAt, ve kter6m md piijemce podpory sidlo
Vpiipad6 koprodukce vice stdt0 uved'te stdty, ve kter6m majisidla jednotlivf koproducenti.
8 Podnikem
se rozumi cel5 skupina podnik0, se kterlmije ZaOatet propojen ve smyslu jedn6 hospodaiske
entity ("jeden podnik") a je jim kaZd! subjekt vykon6vajici hospodaiskou dinnost sfiodivajici v nabizeni
vlrobk0 a sluZeb, bez ohledu na jeho pr6vni formu (viz piiloha d. L GBER).
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Osoba, kter6 tuto Zddost podepisuje, prohla5uje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutdrni
orgdn nebo dlen statutdrniho orgdnu oprdvn6na jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je oprdvndna
jednat za Zadatele jako jeho zmocndnec.
tJdaje o podepisujici osobd a podpis:

jm6no a piijmeni
podepisujici osoby

vztah podepisuj(ci osoby
k 2adateli

datum a misto
podpisu

podpis

12t8t2020
Nat6lia Pavlove

(tabulku zkopirovat vicekrdt v pi[pad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele nebo za Zadatele)
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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

Sladkých patnáct let

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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

170 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11,8 %
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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

Eliška Kováříková

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

Praha 3, 130 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

yqafrwn

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

Praha 3, 130 00, ČR

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.6.2020 – 31.8.2020

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

01/09/20

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

01/09/21

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má žadatel/
koproducenti sídlo)

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 podnikem1, 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

žadatel

14.8.2020

podpis

Eliška Kováříková

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

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

ŠPACÍRFLINTA

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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 %

Strana 1)

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

ONDŘEJ HÜBL

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

87738601

X

NE

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

Praha, 11800 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, 11800 Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji
žadatel zřízenu

46snbbc

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)

07 / 2020 - 09 / 2020

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

01 / 10 / 2020

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

31 / 12 /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,
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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
Ondřej Hübl

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

12.8.201

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

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

Člověk zbytečný

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

180.000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

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

Michal Hogenauer

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE

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

04141415

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 6, 160 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

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1. 7. 2020 – 13. 8. 2020

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

1. 12. 2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30. 9. 2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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

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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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

Michal Hogenauer

žadatel

13. 8. 2020, Praha

p

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

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

Mník jednovousý

název dotačního
okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2020-1-8-25

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

191 000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

21,47%

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

Šimon Koudela

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

70545138

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

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.
2
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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, 150 00, Česko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

23i8aqw

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

Praha 5, 150 00, Česko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

23i8aqw

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

01/09/2020 - 30/11/2020

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

01/12/2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30/06/2021

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti

Česko

7

sídlo)

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.

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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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.
8
f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
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
Šimon Koudela

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

10. 8. 2020
v Praze

podpis

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

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

Antonie Antonová

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

16,67 %

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

Rozálie Levá Kohoutová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE
v případě ANO uveďte IČO

IČO: 04458753

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
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

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

Praha 5, Košíře, 150 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

q9uebgn

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

Praha 5, Košíře, 150 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

q9uebgn

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 5, Košíře, 150 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.
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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

leden 2020 – srpen 2020

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

01/09/2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30/09/2021

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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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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

žadatel

12. 8. 2

podpis

Rozálie Levá Kohoutová

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

Strana 6

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

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

Bronzový had

název dotačního okruhu Vývoj první verze scénáře
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

174000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14%

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

Pavel Kosatík

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE
v případě ANO uveďte IČO

14927365

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

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 2, 120 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

idb3u33

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

Praha 2, 120 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

idb3u33

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1/1/2017 do 13/8/2020

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

14/8/2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31/12/2021

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

ANO

x

NE

Německo

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Pavel Kosatík

žadatel

6. 8. 2020
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

Dovolená na Mácháči

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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

187 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20 %

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

Dominik Kalivoda

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

Litomyšl, 570 01, 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
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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.6.2020-12.8.2020

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

14/08/2020

další (možno přidat další řádky)

---

dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31/12/2021

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

---

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

Česká republika

ANO
NE

X

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 podnikem1, 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

žadatel

Praha, 13. 8. 202

podpis

Dominik Kalivoda

(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

Hra o světlo

název dotačního okruhu

Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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
projektu

165 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

145 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

12 %

II. Informace o žadateli
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X

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

Ondřej Cihlář

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

Praha 6, 160 00

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

Praha 5, 15000, ČR

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)

Malý nebo střední
Velký
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x

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

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

říjen 2019 - červenec 2020

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

1. září 2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

únor 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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)

ČR

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné
nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
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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.
1
f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
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

Onřej Cihlář

Autor

12. 8. 2020

podpis

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

1

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

Chlapeček

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní nebo animovaný film

číslo výzvy

2020-1-8-25

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.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 1

185 500

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19,14 %

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Actress Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

06942725

žadatel je plátcem DPH 2
(označte křížkem)

NE
s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO

X

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

Vítkovická 370

obec, PSČ, stát

Praha 18-Letňany, 199 00, Česká republika

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

7ru49c5

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 DPH 3
(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 podnikem 4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

Malý nebo střední

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 5)
(označte křížkem)

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu 6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.7.2020 - 31.8.2020

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

01.09.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze
scénáře (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

31.12.2021
ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo 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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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 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 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.

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

jednatel

13. srpna 2020

Max Funda

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

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

Nad kempem Ödön

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní nebo animovaný film

číslo výzvy

2020-1-8-25

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.

1

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 1

245 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

38,8 %

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Actress Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

06942725

žadatel je plátcem DPH 2
(označte křížkem)

NE
s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO

X

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

Vítkovická 370

obec, PSČ, stát

Praha 18-Letňany, 199 00, Česká republika

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

7ru49c5

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 DPH 3
(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 podnikem 4
(označte křížkem)

NE
ANO

X

Malý nebo střední

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 5)
(označte křížkem)

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu 6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.7.2020 - 31.8.2020

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

01.09.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze
scénáře (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

31.12.2021
ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo 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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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 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 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.

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

jednatel

13. srpna 2020

podpis

Max Funda

(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

Nora

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

170,000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150,000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11,8 %

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem 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

Lucie Faulerová

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

19.5.1989

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, 101 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

-

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

Praha 3, 130 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

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

září 2019 - srpen 2020

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

1.9.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30.9.2021

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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
název dotačního okruhu

Odkaz
1.

Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020 - 1 - 8 -25

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

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

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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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

Martin Toul

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

06946887

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 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

Lelekovice 431,664 31, 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

Lelekovice 431,664 31, 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

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

červen 2020 - srpen 2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 1.11. 2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 30.4. 2021
scénáře (dd/mm/rrrr)
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,

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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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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

Strážci nepořádku

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

2020-1-8-25

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

155 000 kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

110 000 kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

25%

1

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

Strana 1

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

Martina Štruncová

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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88219917

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 7 170 00 Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

ta8ercy

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

Praha,170 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

ta8ercy

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

30.8.2020 - 30.9.2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 1/10/2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
realizace projektu vývoje (od-do)

1.10.2020 - 31.8.2021

dokončení projektu vývoje první verze 1/9/2021
scénáře (dd/mm/rrrr)
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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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

Martina Štruncová

žadatel

3.8.2020 v Praze

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

Mistryně

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

2020-1-8-25

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

12 %

1

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

Strana 1

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

Bohdan Karásek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

2

IČO: 74118102

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
obec, PSČ, stát

Praha, 109 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

ds3nkt

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

Praha, 109 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

ds3nkt

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, 101 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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

květen – srpen 2020

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 01/09/20
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první verze 31/03/21
scénáře (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy, ve kterých má žadatel/koproducenti sídlo)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.

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

Bohdan Karásek

identický

13. 8. 2020 Praha,
Česká republika

podpis

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

Žádost o podporu kinematografie
podanápodle zákona . 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o zm
n kterých
zákon (zákon o audiovizi), v platném zn ní,podle zn ní Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí ú innosti
zm ny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017a v souladu s pravidly obsaženými v na ízení
Evropské komise . 651/2014 ze dne 17. ervna 2014, kterým se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují
ur ité kategorie podpory za slu itelné s vnit ním trhem, tzv. obecného na ízení o blokových výjimkách (GBER).
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografiea slovem GBER se rozumí na ízení Evropské komise . 651/2014 ze dne 17. ervna 2014,
kterým se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy prohlašují ur ité kategorie podpory za slu itelné s vnit ním
trhem, tzv. obecného na ízení o blokových výjimkách.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovn ur eno jinak.
eviden ní íslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu
název projektu
název dota ního okruhu

Pohovor
1.

Vývoj eského kinematografického díla

íslo výzvy
charakteristika projektu
(ozna te k ížkem)

2020-1-8-25
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scéná e pro hrané
kinematografické dílo.

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scéná e pro animované
kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpo et náklad na realizaci
projektu1

190.000 K

výše požadované podpory kinematografie v K

150.000 K

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

II. Informace o žadateli

1

Je stanoven jako sou et sloupce A ve formulá i rozpo tu, který je p ílohou této žádosti.
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II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
O – identifika ní íslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(ozna te k ížkem)

NE
ANO

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

ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
íslo bankovního ú tu
adresa pro doru ování, na kterou žadatel požaduje doru ovat(pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
ízenou datovou schránku)
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát

II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele
Žadatel je podnikatelem
(ozna te k ížkem)

Karin Venhauer
ANO
NE

X

v p ípad ANO uve te I O

2

V p ípad , že se v pr
hu realizace projektu zm ní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skute nost uvést v celkovém vyú tování projektu a následn tuto skute nost
do vyú tování promítnout.
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v p ípad NE uve te datum narození

04.10.1985

žadatel je plátcem DPH3
(ozna te k ížkem)

NE
ANO

X

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

íslo bankovního ú tu
místo trvalého pobytu
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát

Žaclé , 542 01

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
ízenu
adresa pro doru ování, na kterou žadatel požaduje doru ovat(pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo
místa podnikání a pokud nemá z ízenu datovou schránku)
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát

3

V p ípad , že se v pr
hu realizace projektu zm ní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skute nost uvést v celkovém vyú tování projektu a následn tuto skute nost
do vyú tování promítnout.
Strana 3

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem4
(ozna te k ížkem)

NE

X

ANO

V p ípad , že ANO, uve te velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(ozna te k ížkem)

Malý nebo st ední
Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formulá i realiza ního harmonogramu (P íloha B.13)
ípravné práce (od-do)
zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr)
- je možné nejd íve dnem podání
žádosti

od 15.08.2020 – do 01.02.2021
Od 15. srpna 2020

další (možno p idat další ádky)
dokon ení projektu vývoje první verze
scéná e (dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahrani ní
astí
(ozna te k ížkem)

31.12.2021
ANO
NE

v p ípad , že ANO,
uve te konkrétní státy

eská republika

Umíst ní projektu
(uve te stát nebo státy,

eská republika

4

X

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodá skou innost spo ívající v nabízení výrobk a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p íloha . I. GBER). P íklady entit napl ující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (ob anská sdružení), neziskové organizace (p ísp vkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, ve ejné instituce, nejr zn jší právnické osoby apod.
5
P íloha . 1 GBER
6
Práce na projektu nemohou být zahájeny d íve než dnem podání žádosti, a to z d vodu dodržení podmínky
motiva ního ú inku ve smyslu l. 6 GBER. P ed podáním žádosti je možné provád t pouze p ípravné práce.
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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)7

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údaj o sob a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejn ním této žádosti
a dalších údaj o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údaj uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si v dom následk
ípadné nepravdivosti uvedených údaj .
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s p íslušným ustanovením GBER estn
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolven ní ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven ního návrhu
proto, že jeho majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení v itel byl jeho majetek zcela neposta ující, nebo nebyla v i n mu zavedena nucená
správa podle jiného právního p edpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojišt ní, a to jak v eské
republice, tak ve stát sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgán Finan ní správy eské republiky a orgán Celní správy eské
republiky ani u obdobných orgán státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose kání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku
zam stnanosti, a to jak v eské republice, tak ve stát sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem8, v i n muž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní p íkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z eské republiky prohlášena za protiprávní a neslu itelnou
s vnit ním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu l. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo innosti p ed podáním této žádosti ve smyslu l. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel sou asn prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocn odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou innost, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu, pokus nebo ú astenství na takové
trestné innosti, pokud se na n ho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie i lenem statutárního orgánu
íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní složky, musí
edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovn ž vedoucí této organiza ní složky;
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území eské republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nespln né splatné závazky v i Fondu.

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

7

lánek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umíst ním projektu se rozumí stát, ve kterém má p íjemce podpory sídlo.
V p ípad koprodukce více stát uve te státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
8
Podnikem se rozumí celá skupina podnik , se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodá ské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodá skou innost spo ívající v nabízení
výrobk a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p íloha . I. GBER).
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

Pruhy

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

2020-1-8-25

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

172 500Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

15%

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem 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

Martin Jeřábek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

04690125

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
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

Přerov, 750 02, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

5jmgcgq

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

květen 2020 – červenec 2020

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

01.09.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30.05.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

ČR

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

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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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

Martin Jeřábek

Tatáž osoba

12.8.2020 v Praze

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

Sen o říši krásy

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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
projektu 1

187 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20 %

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 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
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 Čermák

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

3. 9. 1980

žadatel je plátcem DPH 3
(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 16. 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

Praha 11, 149 09, ČR

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

X

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 5)
(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 projektu 6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.6.2020-12.8.2020

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

14/08/2020

další (možno přidat další řádky)

---

dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31/12/2021

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

---

Umístění projektu

Česká republika

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.
4
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 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 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.

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
Jakub Čermák

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

Praha, 13. 8. 2020

(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

Sestra Hana

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

170 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11,76%

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

v případě ANO uveďte IČO

01170571

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 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 5, 150 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

a5bon4

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

a5bon4

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

únor 2020 - srpen 2020

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

01/09/20

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30/06/21

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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

Jan Vejnar

žadatel

12.8. 2020,
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

Slovanské příběhy

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-8-25

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

180.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

17 %

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

Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24141534
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X

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

Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát

Hlavní město Praha, 10100, Česká Republika

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

t6d4pye

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem 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
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X

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)

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)
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Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1. 6. 2020 - 14. 8. 2020

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

15. 8. 2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31. 12. 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,
ve kterých má žadatel/
koproducenti sídlo)

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 podnikem1, 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.

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

Svátek práce

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

175 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

14,53 %

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

Klára Vlasáková

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

05255899

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 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

Rudolfov, 373 71, 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

Rudolfov, 373 71, 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

Americká 22

obec, PSČ, stát

Praha 2, 120 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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

duben - srpen 2020

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

14/08/20

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31/08/21

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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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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

Válka autobusáků (v originále Vojna autobusákov)

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

200 000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

6%

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

Barbora Saxová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

X

NE
v případě ANO uveďte IČO

07502443

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
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

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

94901 Nitra, 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 180 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

stejná adresa jako místo trvalého bydliště

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

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

20. 1. 2020 – 31. 8. 2020

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

1. 9. 2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31. 12. 2021

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

Slovensko

Umístění projektu

ČR a Slovensko

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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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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

Barbora Saxová

Autor projektu

13. 8. 2020
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

Voyage Voyage

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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
projektu 1

187 500 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20 %

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 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
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

Anna Kryvenko

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 DPH 3
(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 2 – Nové Město, 120 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

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

X

ANO

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 5)
(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 projektu 6
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

1.6.2020-12.8.2020

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

14/08/2020

další (možno přidat další řádky)

---

dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

31/12/2021

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

---

Umístění projektu

Česká republika

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.
4
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 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 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.

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
Anna Kryvenko

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatelka

Praha, 13. 8. 2020

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

Vzdálená blízkost

název dotačního okruhu Vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

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.

Strana 1

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

Kolín, 28002, Česká republika

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

Václav Huleš

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

05333750

X

NE

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

Strana 2

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

Kolín, 28002, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

fbtkfbp

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

Kolín, 28002, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

fbtkfbp

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

15.5.2020 – 14.8. 2020

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

1.9.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30.12.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

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.
4
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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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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
Václav Huleš

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadatel

14.8.2020
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

Zachlazení

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-8-25

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

260 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

120 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

54%

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

Šimon Šafránek

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

2

X

NE
69525145

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

1

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

Praha 2, 120 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

Praha 2, 120 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)

x

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
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.13)
přípravné práce (od-do)

2019-2020

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

15.08.2020

další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje první
verze scénáře (dd/mm/rrrr)

30.04.2021

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,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)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.

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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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

žadatel

14.08.20 Praha

podpis

Šimon Šafránek

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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St6tni fond kinematografie
Veletrzni palac
Dukelskych hrdini 47
'170 00 Praha 7

Z6dost o podporu kinematografie
podanA podle z6kona d. 496/2012 Sb., o audiovjzu6lnich dilech a podpofe kinematogralle a o zm6n6 nektenich
zakon& (zakon o audiovizi), v platnem znEni, podle zn6ni Statutu Statniho fondu kinematografie po nabyti
odinnosti zm6ny Statutu Statniho fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaaenimi v
nafizeni Evropske komise 6. 651/20'14 ze dne 17, eeNna2014, ktenim se v souladu s dlenky 107 a '108 Smlouvy
prohlasuji ur6ite kategorie podpory za sluditeln6 s vnitfnim trhem, lzv. obecn6ho naiizeni o blokowch Wimk6ch
(GBER).
V ZAdosti o podporu kinematografie a vsech formulaiich piiloh se slovem ,,Zadost" rozumi Zadost o podporu
kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumiZadatel o podporu kinematografie, slovem ,,podpora" se rozumi
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumi naiizeni Evropsk6 komise a.65'l/2014 ze dne 17. dervna
20'14, ktenim se v souladu s dlanky 107 a '108 Smlouvy prohlasuji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim
lrhem, tzv. obecn6ho nafizeni o blokowch v,.ijimkech.
V Zadosti ive vsech souvisejicich formulalich piiloh je slovem ,,projekt" myslena konkretni faze produkce
kinematografickeho dila (kompletni vyvoj nebo Wroba kinematografickdho dila), pokud neni Wslovn6 ur6eno jinak

eviden6ni eislo projektu (vypliuje Stetni fond kinematografie)
l. Obecn6 informace o projektu

projektu
nizev dotaeniho
nazev

Hledaej raje
1. vlivoj eesk6ho kinematografick6ho dila

okruhu
6islo

vfzvy

2O2O4-a-25

charakteristika proiektu V ramci toholo pOektu bude vyvijena prvni veze sc6naie pro hran6

(oznadtekfizkem)

kinematografick6dilo.
V ramcitohoto projektu bude vyvijena prvni verze sc6nafe pro animovan6
kinematografick6 dilo.

celkovi planovany rozpocet n6kladt na

reali2aci

'185000

K6

150000

projektu
WSe poiadovan6 podpory kinematografie v

WSe financniho zaiiSt6ni proiektu v % k datu

iadosti

ll. lnformace o iadateli
ll.A. Zadatel pr6vnick6 osoba
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podani

19

o/o

X

nazev nebo obchodni firma Zadatele

leO

-

identifikadni 6islo osoby

Zadatel je pletcem DPH

NE

(oznaae kiizkem)
ANO

s 0plnlim narokem na odpodet DpH
s dAsteenym narokem na odpodet DpH a uplatiuje
pomdrnou east odpodtu danE na vstupu
s dasteanym narokem na odpodet DpH a uplatiuje
narok na odpodet kraceny koeficientem
s dasteanym narokem na odpodet DpH a uplatiiuje
kombinaci uplatneni pomCrn6 eesti odpo6tu dan6 na
vstupu a naroku na odpodet kraceny koeficientem

ale u tohoto projektu siZadatel neni opr6vn6n
narokovat na vstupu odpodet DPH u sprAvce dan6
adresa sidla
ulice a eislo popisn6/
orientaeni

obec, PSC, stat
identifi kator datov6 schranky,

meliji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
dislo bankovniho 0dtu

adresa pro doru6ov6ni, na kterou iadatel pozaduie dorudovat (pokud se
nema ziizenou datovou schrenku)

liii

od adresy sidla a pokud

ulice a eislo popisn6/

orientadni
obec, PSC, stat
ll.B. Zadatel fyzicka osoba
jm6no a plijmeni Zadatele

Rena Dumont

Zadalel je podnikatelem

ANO

(oznaCte kiiZkem)
NE

X

v pfipad6 ANO uvedte tCO
v piipad6 NE uvedte datum narozeni

15.06.1969

Zadatelje platcem DPH
(oznaate kfizkem)

NE
ANO

X

s 0plnym narokem na odpoeet DPH
s aesteenym narokem na odpodet DpH a uplatiuje
pomCrnou 6ast odpoetu dane na vslupu
s dasteenym nerokem na odpoaet DPH a uplatiuje
n6rok na odpodet kreceny koeficientem
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s 66stednym narokem na odpodet DpH a uplatfruje
kombinaci uplatnCni pom6m6 dasti odpoetu dan6 na
vstupu a neroku na odpoeet kraceny koeficientem
ale u tohoto projektu si Zadatel neni opravn6n
nerokovat na vstupu odpodet DpH u spravce dan6
dislo bankovniho 06tu

misto trval€ho pobytu
ulice a eislo popisn6/
orientaeni
obec, PSC,

stat

Lhora pos K0stnim, 34201 p. SUSTCE

idenlifiketor datovo schranky, maJiji Zadatet

ziizenu
adresa mista podnikeni, je-li iadatel podnikatelem
ulice a 6islo popisn6/
orientadni
obec, PSC, stat
identifiketor datov6 schranky, ma-li ji Zadatel

ztizenu
adresa pro dorueovani, na kterou zadatel poiaduje dorudovat (pokud se
nebo mista podnikani a pokud nema ziizenu datovou schranku)

liii

od mista trval6ho pobytu

ulice a eislo popisne/
orientaeni
obec, PSe, st6t

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti
Zadatelje podnikem
(oznadte kfizkem)

NE
ANO

V piipad6, Ze ANO, uvedte velikost podniku
Zadatel je podnikem (velikost podniku)
(oznadte klizkem)

NIaly nebo stfedni
VelkY

ll.D lnformace o daiov6m rezidenstvi
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X

Zadatel je daiovym rezidentem CR ve smyslu S

Ne

2

odst. 2 nebo S 17 odst. 3 zakona d. 586/1992

Ano

X

sb.,
o danich z piijmu, ve zneni pozdejsich pledpiso
(oznaete kfiZkem)

lll. lnformace o projektu
harmonogaam projelitu
musi blit v souladu s daty uvedenymi ve formulafi realizadniho harmonogramu (pfiloha 8.13)
plipravn6 pr6ce

(od-do)

1211112O2O-01112t2020

zah6jeni praci na projektu (dd/mm/ 0110'112021
rr0 - je mozne nejdlive dnem podAni
Zadosti

dalsi (moino pridat dalSi iadky)
dokondeni poektu yivoje

prvni

0110912021,

Yerze sc6naie (dd/mm/rn)

projekt je/bude reallzoven se
0dasti
(oznacle

zahranidni

kliZkem)

ANO

X

NE

v pfipad6, Ze ANO,
uvedte konkretni st6ty

NCmecko

Umisteni poektu
(uvedte st6t nebo staty,
ve kterYch ma Zadalell
koproducenti sidlo)

eRyNemecko

Podpisem t6to ZadostiZadatel souhlasi se zaiazenim odaj0 o sob6 a t6io Zadosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografle podle S 30 zakona o audiovizi a s uvelejnenim t6to zedosti
a dalsich 0da.i0 o projeklu v rozsahu podle S 38 zakona o audiovizi. Podpisem t6to 26dostiZadatel stvzuje
spravnost a pravdivost 0dajo uvedenich v tato zadosti a ve vsech jejich piilohach a.ie si v6dom nasledk(l
piipadn6 nepravdivosti uvedenych 0daj0.
Podpisem teto Zadostizadatel ve smyslu S 34 odst.4 zakona a v souladu s plislusnym ustanovenim GBER eestn6
prohlaSuje, Ze:
a) neprobihe insolvendni fizeni, ve kter6m se lesi Upadek nebo hrozici 0padek pfijemce podpory
kinematografie, v poslednich 3letech nebylo rozhodnuto o jeho opadku, o zamitnuti insolveneniho n6vrhu
proto, 2e jeho majetek nepostaduje k thrade nakladt insolveneniho lizeni, nebo o zruseni konkurzu proto,

ze pro uspokojenivdiitel0 byljeho majetek zcela nepostaeujici, nebo nebyla v0ei ndmu zavedena nucena
spr6va podle jineho pravniho piedpisu,

b)neni v likvidaci,
c) nema splatne nedoplatky na pojistnom a na penAle na velejno zdravotni pojisteni, a to jak v Cesk6
republice, tak ve stat6 sidla, mista podnik6ni nebo trvaldho pobytu,
d) nem6 evidovan nedoplatek u organ0 Finandnl spravy Ceske republiky a organt Celni spr6vy Cesk6
republiky ani u obdobn!,'ch organo statu, ve kteram ma sidlo, misto podnikeni nebo trvali pobyt s vyjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno posedkAnijeho 0hrady nebo rozlorenijeho Uhrady na spletky,
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e) neme splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na penale na soci6lni zabezpeeeni a pfisp6vku na statni politiku
zamCstnanosti, a to jak v eeske republice, tak ve state sidla, mista podnikeni nebo trval6ho poblu.

f) neni podnikeml, v0ai n6muz je v nevaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasni piikaz, jimz
byla podpora obdrzene od poskytovatele z eesk6 republiky prohlasena za protipriivni a neslueitelnou
s vnitfnim trhem, kteni dosud nebyl splacen,
g) neni podnikem v obtizich ve smyslu el. 2 bod 18 GBER.

h)nezahajil prece na projektu nebo dinnosti pied pod6nim teto Zadosti ve smyslu dl. 6 odst. 2 cBER.
Zadatel souaasn6 prohlasuje, Ze v souladu s uslanovenim S 39 odst. 1 zakona o audiovizije osoba, ktera:
je bezfhonn6; za bez0honn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen pro majetkovou nebo
hospodaiskou trestnou einnost, vaetne pfipad0, kdy jde o pfipravu, pokus nebo 0dastenstvi na takove
trestn6 6innosti, pokud se na nCho nehledi, jako by nebyl odsouzen;jde-li o pravnickou osobu, musi tento
piedpoklad spliovat jak tato pr6vnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy 6len statutarniho
organu, a je-li statut6rnim organem pfijemce podpory kinematografie ei elenem statutarniho organu
piijemce podpory kinematografie pr6vnicka osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato prevnickii
osoba, tak jeji statutarni orgen nebo kazdy 6len stalut6rniho orgenu t6to pravnick6 osoby; jeli piijemcem
podpory kinematografie zahranieni pravnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizadni slozky, musi
pfedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenych osob rovnCZ vedouci teto organizaanislozky;
tento pFedpoklad musi piijemce podpory kinematogratie spliovat jak ve vztahu k 0zemi Cesk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu,
b)nema nespln6n6 splatn6 zavazky v06i Fondu.

a)

Osoba, ktere tuto Zadost podepisuje, prohlaSuje, ie bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
org6n nebo 6len statut6rniho orgenu oprevnena jednat jm6nem Zadatele-prevnick6 osoby nebo je oprevn6na
jednat za Zadatele jako jeho zmocnenec.
Udaje o podepisujici osobe a podpis

jm6no a piijmeni
podepisujici osoby
Rena Dumont

vztah podepisujici osoby
k Zadateli

datum a misto
podpisu
09.08.2020

(tabulku zkopirovat vicekrat v plipad6, Ze je vice osob jednajicich jmenem Zadatele

Podnikem se rozumi cele skupina podnikt, se ktenimije Zadatel propojen ve smyslu jedn6 hospodeiske
entity Ueden podnik") a je jim kazdi subjekt vykon6vajici hospodafskou 6innost spodivajici v nabizeni
vfrobkt a sluZeb, bez ohledu na jeho pravni formu (viz piiloha i. l. GBER).
1
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St6tni fond kinematografie
VeletrZni Pal6c
Dukelsklch hrdin0 47
170 00 Praha 7

Zadost o PodPoru

(GBER).
dost" rozumi Z6dost o PodPoru
slovem ,,PodPora" se rozuml
6.651t2014 ze dne 17' dervna
s vnitinlm
orie podpory za slu6iteln6

vfch vllimkdch'
konkretni firze produkce
piiloh je slovem."projekt" myslena
formul6iich
ur6eno jinak'
Jita1, pot<uo neni vfslovn6
V Z6dosti i ve vsech souvisejicich
rinematogr;t'"ra''J
(kompretni vlvoj nerJvlirona
kinematografickeho dira
(vyplfruje St6tni fond kinematografie)
evidendni 6islo proiektu
L Obecn6 informace o Projektu

n5zev

proiektu

soudruh)
THE BAD COMRADE (SpatnV

nebo animovanf film
sc6n6ie pro ce|oveEerni hranf
prvniverze
Vivoi
n6zev dotadniho okruhu

6islo vfzvY

,2020-1'8-25
nrn hrane
hrAn'^^AnAq.a pro

sc6nSie
' V ramci tohoto projektu bude vyvijena prvni verze
charakteristika Proiektu
kinematografick6 dilo'
(oznadte kiiZkem)
prvni verze sc6ndie pro animovan6
r
v remci tohoto projertu bude vyvijena
kinematografick6 dilo'

n6klad0 na realizaci
celkovf pl6novanf rozpoCet
projektul
kinematografie v Kd
vfSe poZadovan6 podpory

I

Soo.ooo Ke
150.000 K6

50%
projektu v % k datu poddni I
vf5e finandniho zajiSt6ni

26dosti

lJestanovenjakosouCetsloupceAveformul6iirozpodtu,ktenfjepiilohout6toZAdosti.
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ll. Informace o iadateli
ll.A. Zadatel pr6vnicki osoba
ndzev nebo obchodnl firma Zadatele
ICO

-

B Digital, s.r.o

27909859

identifikadni dtslo osoby

Zadatelje pldtcem DPH2
:(oznadte kiiZkem)

NE

,

s Uplnlm n6rokem na odpodet DPH

ANO
:

s cesteenym n5rokem na odpodet DPH a uplatfruje
pomSrnou d6st odpodtu dan6 na vstupu

r

s d6stednlm n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje

i

narok na odpodet kr6cenf koeficientem
s d6stednlm n5rokem na odpodet DPH a uplatfruje

kombinaci uplatn6ni pom6rn6 ddsti odpodtu dan6 na
vstupu a ndroku na odpodet krdcenf koeficientem
ale u tohoto projektu si Zadatel nenI opr6vn6n
n6rokovat na vstupu odpodet DPH u spr6vce dan6

adresa sidla
ulice a dislo

popisneiorientacni
obec, PSe, st6t

Praha 8

-

Karlin, PSC: 186 00, Ceskd republika
ip3sg2p

identifi k6tor datov6 sch16nky,

m6-liji Zadatel o podporu kinematografie zfizenu

dislobankovniho(dtu
adresa pro dorudov6ni, na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od adresy sidla a pokud
nem6 ziizenou datovou schrdnku)
ulice a dislo

popisneiorientadni
obec, PSd, stat
ll.B. Zhdatel fyzickA osoba
jmeno a piijmeni Zadatele
' Zadatel je podnikatelem
(oznacte kiiZkem)

ANO
NE

v ptipad6 ANO uvedte ldO

V piipadd, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zmdnl postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
plStce/nepldtce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy06tovdni projektu a n6sledn6 tuto skutednost
do vy0dtov6ni promitnout.

2
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v pfipade NE uved'te datum narozeni
Zadatelje pl6tcem

DPH3

NE

(oznadte kiiZkem)

,ANO

s riplnlim ndrokem na odpodet DPH
s c6stecnlm ndrokem na odpodet DPH a uplatfluje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vstupu
s dAstednlm n6rokem na odpodet DPH a uplatfruje
nSrok na odpodet kr6ceni koeficientem

is 66stednlim n5rokem na odpodet DPH a uplatfluje
kombinaci uplatn6nl pom6rn6 6Sstiodpodtu dan6 na
vstupu a nSroku na odpodet krSceni koeficientem
are u tohoto projektu siZadatel nenioprdvndn
ndrokovat na vstupu odpodet DPH u sprdvce dan6

dlslo bankovniho ridtu

misto trval6ho pobytu
ulice a dislo
popisne/orientadni

obec. PSe. st6t
identifikdtor datov6 sch16nky, m6-li ji Zadatel

ziizenu
adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem
ulice a cislo
popisn6iorientadni

obec. PSe. stdt
identifikdtor datov6 schr6nky, m6'li ji Zadatel

ziizenu
adresa pro doru6ov6ni, na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnik6ni a pokud nem6 ziizenu datovou schrdnku)
ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec. PSe.

st6t

:

V ptipad6, Ze se v pr0b6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepl6tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy06tov6ni projektu a n5sledn6 tuto skutednost
do vy06tov6ni promitnout.
3
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ll.C. Informace o podniku a jeho velikosti

Zadatelje podnikem4

NE

(ozna6te kilZkem)

A\o
V piipad6, Ze ANO, uved'te velikost podniku
Zadatel je podnikem (velikost podniku")
(oznadte kiiZkem)

Mal! nebo stiedni

X

Velk!

ll.D Informace o dafiov6m rezidenstvi
Zadatelje dafiovfm rezidentem 0R ve smyslu $ 2 Ne
odst. 2 nebo $ 17 odst, 3 zdkona d. 586/1992 Sb.,
o danich z piijmu, ve zn6ni pozddjSich ptedpist Ano

X

(ozna6te kfiZkem)

lll. Informace o projektu
harmonogram projektuG
musi blt v souladu s daty uvedenyimi ve formul6ii realizadniho harmonogramu (Piiloha 8.13)
piipravne pr6ce (od-do)

01.4.2019 do 1.9.2020

zahdjenipracina projektu
(dd/mm/rn) - je moZne nejdifve

01J0.2020

dnem poddrni25dosti

dal5i (moZno piidat dalSi iddky)
dokondeni projektu vlvoje prvni
veze sc6n6ie (ddimm/rrrr)

01.05.2021

projekt je/bude realizovdn se zahraniini

ANO

fdasti
(oznadte kiiZkem)
v piipad6, Ze ANO,
uved'te konkretni st6ty

a Podnikem

NE

N6mecko

se rozumf kald! subjekt vykon6vajici hospodSiskou dinnost spodivajici v nabizeni vlrobkfi a
bez
ohledu na jeho pr6vniformu (viz piiloha d. l. GBER). Piiklady entit napliujici znaky podniku jsou
sluZeb,
podnikatel6, spolky (obdansk6 sdruZenl), neziskovd organizace (piispdvkov6 organizace, o.p.s., ustavy aj.),
nadace, veiejn6 instituce, nejr0zndj5i prAvnick6 osoby apod.
5 Piiloha e. 1 GBER
6 Prdce na projektu nemohou bit zah6jeny diive neZ dnem pod6ni Zddosti, a to z dOvodu dodrZeni podmlnky
motivadniho 06inku ve smyslu 61. 6 GBER. Pied pod6nim Z6dostije moZne provdd6t pouze piipravnd pr5ce.
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Umistdni projektu
(uvedte st5t nebo st6ty,
ve kterlich m6

eeska republika

Zadatel/koproducenti
' sidlo)7

Podpisem t6to Zddosti Zadatel souhlasi se zatazenim ridaj0 o sob6 a t6to Zddosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Stdrtnifond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejn6nim t6to iadosti
a dalSich Udajtl o projektu v rozsahu podle $ 38 zAkona o audiovizi. Podpisem t6to Z6dostiZadatelstvzuje
sprAvnost a pravdivost [daj0 uvedenfch v t6to Z6dosti a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si vddom ndsledkfr
piipadn6 nepravdivosti uvedenlch 0daj0.
Podpisem t6to Zddosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zAkona a v souladu s piislu5nlim ustanovenim GBER destn€
prohla5uje, Ze:
a) neprobihd insolvendni iizeni, ve kter6m se ie5i ripadek nebo hrozici 0padek pFljemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho rlpadku, o zamitnuti insolvendniho ndvrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k rihrad6 ndkladfr insolvendniho iizeni, nebo o zruseni konkurzu proto,
Ze pro uspokojeni v6iitehi byljeho majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla vridi ndmu zavedena nucend
spr6va podle jin6ho priivnlho pfedpisu,
b) neni v likvidaci,
c) nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na vefejn6 zdravotni poji5t6ni, a to jak v eesk6
republice, tak ve st5td sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidovdn nedoplatek u org6nt Finandni spr6vy eesk6 repubtiky a org6n0 Cetni spr6vy eesk6
republiky ani u obdobnlich org5nO stdrtu, ve kter6m md sidlo, misto podnikdni nebo trval! pobyt s vi?jimkou
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedk6nijeho rihrady nebo rozloZenijeho [hrady na spldtky,
e) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na penSle na socidrlni zabezpedeni a piisp6vku na st6tni politiku
zamdstnanosti, a to jak v Ceske republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu.

f) nenipodnikems,v0din6muZjevndvaznostinarozhodnutiEvropsk6komisevystaveninkasni

piikaz,jim1

byla podpora obdrZen6 od poskytovatele z desk6 republiky prohl6Sena za protiprdvni a nesluditelnou
s vnitinim trhem, ktenf dosud nebyt splacen,
g)neni podnikem v obtiZich ve smystu dt. 2 bod 18 GBER.
h) nezah5jil pr6ce na projektu nebo 6innosti pied poddnim t6to Z5dostive smystu dl. 6 odst. 2 GBER.
Zadatel soudasn6 prohlaSuje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zilkonao audiovizije osoba, kter6:
je bez0honnS;zabezthonn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocnd odsouzen pro majetkovou nebo
hospod6iskou trestnou dinnost, vdetnE piipadrl, kdy jde o piipravu, pokus nebo ridastenstvi na takovd
trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen;jde-li o pr6vnickou osobu, musi tento
piedpoklad spliovat jak tato pr6vnickd osoba, tak jeji statut6rni orgdn nebo kaZdf dten statut6rniho
org6nu, a je-li statutdrnim orgdnem ptijemce podpory kinematografie di dlenem statut6rniho orgdnu
piijemce podpory kinematografie pr6vnickd osoba, musitento piedpoklad spliovat jak tato prdvnick6
osoba, tak jejistatut6rni orgdn nebo kaZd! dlen statut5rniho orgdnu t€to pr6vnick6 osoby;je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni pr6vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizad,ni sloZky, musl
piedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenfch osob rovn62 vedouci t6to organizadni slo2ky;
tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie spliovat jak ve vztahu k UzemiCesk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mlsta podnik6ni nebo trval6ho pobytu,
b) nem6 nespln6n6 splatne zdvazky v0di Fondu.

a)

z eldnek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umistdnim projektu
se rozumi st6t, ve kter6m md piijemce podpory sidlo.

V piipadd koprodukce
I Podnikem se rozumI
entity ("jeden podnik")
vlirobkrl a sluZeb, bez
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vice stdt0 uved'te st6ty, ve kter6m majf sidla jednotlivi koproducenti.
celS skupina podnikfr, se kterfmije Zadatel propojen ve smyslu jedn6 hospod6isk6

jim kaldy subjekt vykon5vajici hospoddiskou 6innost spodivajici v nabizeni
ohledu na jeho pr6vni formu (viz piiloha d. l. GBER).
a je

Osoba, kter6 tuto Z6dost podepisuje, prohla5uje, 2e bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
orgdn nebo 6len statutSrniho orgdnu oprSvn6na jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je opr6vn6na
jednat za Zadatelejako jeho zmocndnec.
Udaje o podepisujici osobd a podpis:
.---i__--

,

v

ivztah

podepisujiciosoby

_----.f-41t:ri
Jednatel spolednosti
i

idatum a

misto

__lpodp'r
I'

i

13.8.202

(tabulku zkopirovat vlcekrdt v pilpadE, Ze je vice osob jednajicich jm6nem 2adat
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