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
1

název projektu

2 název dotačního
okruhu

3 číslo výzvy
4
5

6
7
8

charakteristika
projektu
(označte křížkem)

Múza bratří Cabanů

1. vývoj českého kinematografického
díla
2020-1-2-6
V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní 1 kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2
výše požadované podpory kinematografie v Kč

450 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

33,00%

X

300 000,00 Kč

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

1

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo
kratší než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

Europeana Production, s.r.o.
07122811
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
9 adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Korunní 2569/108
Praha 10, 101 00, Česká republika

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

ANO
NE

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

NE
ANO

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

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

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
11 místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
12 adresa místa
podnikání, je-li žadatel
ulicepodnikatelem
a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
13 adresa pro
doručování, na kterou
žadatel požaduje
ulice a číslo popisné/orientační
doručovat (pokud se
lišíPSČ,
od místa
obec,
stát trvalého
pobytu nebo místa
podnikání a pokud
nemá zřízenu datovou
schránku)

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

5

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky
podniku jsou podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace,
o.p.s., ústavy aj.), nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6
Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty
uvedenými ve formuláři realizačního
harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

Červen 2019 – prosinec 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 31.1.2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje (dd/mm/rrrr) 30.9.2020
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy, ve
kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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
7

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

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
1

název projektu

DAVID KOLLER

2

název dotačního
okruhu

3

číslo výzvy

1. vývoj českého kinematografického
díla
2020-1-2-6

4
5
7
8
9

charakteristika
projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní 1 kinematografické dílo.
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2
výše požadované podpory kinematografie v Kč

460 000,00 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

35,00%

X

300 000,00 Kč

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

1

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo
kratší než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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název nebo obchodní firma žadatele

Bio Art Production, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24126276

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE

3

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

Korunní 104/A2
101 00 Praha 10

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
11 adresa pro
doručování, na kterou
žadatel požaduje
(pokud se
ulicedoručovat
a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

kg43mwj

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

ANO
NE

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

NE
ANO

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

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

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

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu

5

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky
podniku jsou podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace,
o.p.s., ústavy aj.), nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6

Příloha č. 1 GBER
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harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty
uvedenými ve formuláři realizačního
harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

Březen – prosinec 2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 31.1.2020
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje (dd/mm/rrrr)30.9.2020
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy, ve
kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:

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

7

Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení
podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze
přípravné práce.
8

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

f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz,
jímž byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:

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

Petr Koza

Jednatel, producent

23.11.2019

podpis

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

9

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

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

Alibi

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu
číslo výzvy

2020-1-2-6

1
charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní kinematografické dílo.
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

650 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

380 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

42 %

1

X

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
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

Perfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

07564571

žadatel je plátcem DPH3
(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

Ostrovní 1448/24

obec, PSČ, stát

Praha 1, Nové Město, 110 00, ČR

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

tdwnkn5

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)

3

ANO
NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

1.8.2019 – 25.11.2019

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

26.11.2019

Realizace projektu

26.11.2019 – 30.11.2021

dokončení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)

30.11.2021

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

5

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6
Příloha č. 1 GBER
7
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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

8

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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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

Between Fjords

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

974.750,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

410.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

58%

X

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
1
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Love Trouble s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

014 64 051

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

Zahradní 173/2

obec, PSČ, stát

Plzeň, 326 00, Česká republika

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

89tsfz7

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.
3
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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
4
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

1.5. 2019 – 30.11.2019

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

1.12. 2019

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

30.9. 2020

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

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu

Česko, Island

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
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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

Jaroslav Bláha

jednatel

20.11. 2019

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

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

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

KAFKA V TATRÁCH

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

2.100.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

400.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

53%

1

X

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
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

SIRENA FILM s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61461075

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

RAŠÍNOVO	
  NÁBŘEŽÍ	
  6/42

obec, PSČ, stát

PRAHA	
  2,	
  128	
  00,	
  ČESKÁ	
  REPUBLIKA

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

Grbsgwm

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)

3

ANO
NE

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

1/11/2019 – 24/11/2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 25/11/2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)

31/12/2022

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

5

ANO

X

NE

Slovensko, Francie, Rakousko

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6
Příloha č. 1 GBER
7
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

Česká republika, Slovensko, Francie, Rakousko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
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.

8

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Philippe Benkemoun
aka Artemio Benki

jednatel

25.11.2019, Praha

podpis

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

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

MUSICA O MUERTE: Odsouzeni ke svobodě

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

750 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

500 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

33,3%

1

x

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
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

CINEPOINT s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

49357956

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

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

Pod Vinicemi 710/13

obec, PSČ, stát

16500, Praha Suchdol, Česko

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

xh4zp2

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

jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

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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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

4
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

x

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

Malý nebo střední

x

Velký

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

x

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

květen – listopad 2019

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

01.12.2019

další (možno přidat další řádky)

prosinec 2019 – duben 2021

dokončení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)

duben 2021

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

USA, Mexiko

Umístění projektu

Kuba

5

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.
6
Příloha č. 1 GBER
7
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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

8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Alice Zárubová Tabery

Jednatelka

20.11.2019

podpis

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

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

název projektu

1+1+1

4

název dotačního
okruhu
číslo vyzvy

1. vyvoj českého kinematografického díla - Kompletní vyvoj dokumentárního filmu

charakteristika
projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.

5
6
7

2020-1-2-6

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

9

celkovy plánovany rozpočet nákladů na realizaci
projektu2
10 vyše požadované podpory kinematografie v Kč

420.000 Kč

11 vyše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

24,00%

X

320.000 Kč

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

D1film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02904187

žadatel je plátcem DPH3

NE

1 Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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
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(označte křížkem)

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

Újezd 597/7
150 00 Praha 5, Česko

identifikátor datové schránky,
ev8g2hf
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
13 adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
II.B. Žadatel fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

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

NE
ANO

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

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

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

NE
ANO

x

Malý nebo střední

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(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 projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

10/2018-11/2019

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

01/12/2019

5 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a

služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení
podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze
přípravné práce.
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dokončení projektu vývoje
31.12.2020
(dd/mm/rrrr)
projekt je/bude realizován se zahraniční
ANO
účastí
NE
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy, ve kterých má
žadatel/koproducenti sídlo)8

X

Kanada, Francie, Rusko

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

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

V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).

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
jednatel

datum a místo
podpisu
21.11.2019

podpis

Vít Janeček

(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

Zpracování

název dotačního
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-2-6
1

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
2
projektu

515 000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

360 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30

X

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

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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název nebo obchodní firma žadatele

D1film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02904187

3

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

x

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

Újezd 597/7

obec, PSČ, stát

150 00 Praha 5, Česko

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

ev8g2hf

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

ANO
NE

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

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

3

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
4
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
5

žadatel je podnikem
(označte křížkem)

NE
ANO

x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

5

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
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6

žadatel je podnikem (velikost podniku )
(označte křížkem)

Malý nebo střední

x

Velký

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

x

III. Informace o projektu
7

harmonogram projektu
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

03/2019-11/2019

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

01/12/2019

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

30.11.2020

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

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
8

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:

6

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.
8
Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
7
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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,
není v likvidaci,
nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
9
není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,
není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.

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

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel

21.11.2019

podpis

Vít Janeček

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

9

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

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

Zoochranáři

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

1.112.400,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

500.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

19,09%

X

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
1
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II. Informace o žadateli
II.A. Žadatel právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

U.F.O. Pictures s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26754789

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

U družstva Práce 1477/78

obec, PSČ, stát

Praha 4, 147 00, Česká republika

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

t6p82aw

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.
3

Strana 2

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

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

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

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
4
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

23.3.2019 – 30.11.2019

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

1.12.2019

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

31.12.2022

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

ANO

X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Německo, Bulharsko, Mongolsko

Umístění projektu

Česko, Mongolsko, Bulharsko, Indie, Laos, Kamerun

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5

Strana 4

(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
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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

Jednatel, producent

25.11.2019

David Rauch

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

Státní fond kinematografie
Veletr ní palác
Dukelsk ch hrdin 47
170 00 Praha 7

dost o podpor kinematografie
podaná podle zákona . 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o zm n n kter ch
zákon (zákon o audiovizi), v platném zn ní, podle zn ní Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
ú innosti zm ny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsa en mi v
na ízení Evropské komise . 651/2014 ze dne 17. ervna 2014, kter m se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy
prohla ují ur ité kategorie podpory za slu itelné s vnit ním trhem, tzv. obecného na ízení o blokov ch v jimkách
(GBER).
V ádosti o podporu kinematografie a v ech formulá ích p íloh se slovem ádost rozumí ádost o podporu
kinematografie, slovem adatel se rozumí adatel o podporu kinematografie, slovem podpora se rozumí
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí na ízení Evropské komise . 651/2014 ze dne 17. ervna
2014, kter m se v souladu s lánky 107 a 108 Smlouvy prohla ují ur ité kategorie podpory za slu itelné s vnit ním
trhem, tzv. obecného na ízení o blokov ch v jimkách.
V ádosti i ve v ech souvisejících formulá ích p íloh je slovem projekt my lena konkrétní fáze produkce
kinematografického díla (kompletní v voj nebo v roba kinematografického díla), pokud není v slovn ur eno jinak.
eviden ní íslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)
I. Obecné informace o projektu
název projektu

Karlos

n

Kompletní vývoj dokumentárního filmu

e dota n ho okr h
slo

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrá ní1 kinematografické dílo.
(ozna te k í kem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celove erní kinematografické dílo.

celkový plánovaný ro po et n klad na reali aci
projektu2
e po ado an podpor kinematografie
e finan n ho aji t n projekt
dosti

K

% k datu podání

X

1 577 000
600 000,- K
15,87%

Krátkometrá ním kinematografick m dílem se pro ú ely Státního fondu kinematografie rozumí dílo krat í
ne 60 minut, v echna ostatní kinematografická díla jsou celove erní.
2 Je stanoven jako sou et sloupce A ve formulá i rozpo tu, kter je p ílohou této ádosti.
1
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II. Informace o adateli
II.A. adatel pr

nick osoba

název nebo obchodní firma adatele

Barletta s.r.o.

I O

24180742

identifika ní íslo osoby

adatel je plátcem DPH3
(ozna te k í kem)

NE
ANO

s úpln m nárokem na odpo et DPH

X

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 krácený koeficientem
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
kombinaci uplatn ní pom rné ásti odpo tu dan na
vstupu a nároku na odpo et krácen koeficientem
ale u tohoto projektu si adatel není oprávn n
nárokovat na vstupu odpo et DPH u správce dan
adresa sídla
ulice a íslo
popisné/orienta ní

Kubelíkova 1258/43

obec, PS , stát

130 00, Praha 3, eská republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji adatel o podporu kinematografie z ízenu
íslo bankovního ú tu

7787hi2

1

adresa pro dor o n , na ktero adatel po ad je dor
nem
eno dato o schr nk )

o at (pok d se li

od adres s dla a pokud

ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát
II.B. adatel f

ick osoba

jméno a p íjmení adatele
adatel je podnikatelem
(ozna te k í kem)

ANO
NE

v p ípad ANO uve te I O

V p ípad , e se v pr b hu realizace projektu zm ní postavení adatele 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.
3
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v p ípad NE uve te datum narození
adatel je plátcem DPH4
(ozna te k í kem)

NE
ANO

s úpln 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 krácený koeficientem
s áste n m nárokem na odpo et DPH a uplat uje
kombinaci uplatn ní pom rné ásti odpo tu dan na
vstupu a nároku na odpo et krácen koeficientem
ale u tohoto projektu si adatel není oprávn n
nárokovat na vstupu odpo et DPH u správce dan

íslo bankovního ú tu
místo trvalého pobytu
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát
identifikátor datové schránky, má-li ji adatel
z ízenu
adresa místa podnikání, je-li adatel podnikatelem
ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát
identifikátor datové schránky, má-li ji adatel
z ízenu
adresa pro dor o n , na ktero adatel po ad je dor o at (pok d se li
nebo m sta podnik n a pok d nem
en dato o schr nk )

od m sta tr al ho pob t

ulice a íslo
popisné/orienta ní
obec, PS , stát

V p ípad , e se v pr b hu realizace projektu zm ní postavení adatele 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.
4
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
adatel je podnikem5
(ozna te k í kem)

V p pad , e ANO,

NE
ANO

X

Mal nebo st ední

X

e te elikost podnik

adatel je podnikem (velikost podniku 6)
(ozna te k í kem)

Velký

II.D Informace o da o

m re idenst

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí b t v souladu se daty uveden mi ve formulá i realiza ního harmonogramu (p íloha B.12)
p ípravné práce (od-do)

15/10/2019

zahájení prací na projektu
(dd/mm/rrr) - je mo né nejd íve
dnem podání ádosti

15/12/2019

14/12/2018

dal í (mo no p idat dal í ádky)
dokon ení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)
projekt je/b de reali o
ast
(ozna te k í kem)

31.1. 2021
n se ahrani n

ANO
NE

X

v p ípad , e ANO,
uve te konkrétní státy
Umíst ní projektu

esk republika

Podnikem se rozumí ka d subjekt vykonávající hospodá skou innost spo ívající v nabízení v robk a
slu eb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p íloha . I. GBER). P íklady entit napl ující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (ob anská sdru ení), neziskové organizace (p ísp vkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, ve ejné instituce, nejr zn j í právnické osoby apod.
6 P íloha . 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou b t zahájeny d íve ne dnem podání ádosti, a to z d vodu dodr ení podmínky
motiva ního ú inku ve smyslu l. 6 GBER. P ed podáním ádosti je mo né provád t pouze p ípravné práce.
5
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(uve te stát nebo státy,
ve kterých má
adatel/koproducenti
sídlo) 8

Podpisem této ádosti adatel souhlasí se za azením údaj o sob a této ádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejn ním této ádosti
a dal ích údaj o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této ádosti adatel stvrzuje
správnost a pravdivost údaj uveden ch v této ádosti a ve v ech jejích p ílohách a je si v dom následk
p ípadné nepravdivosti uveden ch údaj .
Podpisem této ádosti adatel ve smyslu 34 odst. 4 zákona a v souladu s p íslu n m ustanovením GBER estn
prohla uje, e:
a) neprobíhá insolven ní ízení, ve kterém se e í úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolven ního návrhu
proto, e jeho majetek neposta uje k úhrad náklad insolven ního ízení, nebo o zru ení konkurzu proto,
e 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 poji t 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 obdobn ch orgán státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trval pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno pose kání jeho úhrady nebo rozlo ení 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 podnikem9, v i n mu je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní p íkaz, jím
byla podpora obdr ená od poskytovatele z eské republiky prohlá ena za protiprávní a neslu itelnou
s vnit ním trhem, kter dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtí ích ve smyslu l. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo innosti p ed podáním této ádosti ve smyslu l. 6 odst. 2 GBER.
adatel sou asn prohla uje, e v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepova uje ten, kdo byl pravomocn odsouzen pro majetkovou nebo
hospodá skou trestnou innost, v etn p ípad , kdy jde o p ípravu, pokus nebo ú astenství na takové
trestné innosti, pokud se na n ho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo ka d len statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie i lenem statutárního orgánu
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo ka d len statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem
podpory kinematografie zahrani ní právnická osoba prost ednictvím své organiza ní slo ky, musí
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uveden ch osob rovn vedoucí této organiza ní slo ky;
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.

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.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podnik , se kter mi je adatel propojen ve smyslu jedné hospodá ské
entity ( jeden podnik ) a je jím ka d subjekt vykonávající hospodá skou innost spo ívající v nabízení
v robk a slu eb, bez ohledu na jeho právní formu (viz p íloha . I. GBER).
8
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Osoba, která tuto ádost podepisuje, prohla uje, e bu je adatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo len statutárního orgánu oprávn na jednat jménem adatele-právnické osoby nebo je oprávn na
jednat za adatele jako jeho zmocn nec.
daje o podepisující osob a podpis:
jméno a p íjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k adateli

datum a místo
podpisu

Mat j Chlupá ek

jednatel

25.11. 2019

(tabulku zkopírovat vícekrát v p ípad , e je více osob jednajících jménem adat
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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

PSO

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní 1 kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 2

465 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

300 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

24,7%

X

1 Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2 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

Analog Vision s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

01753703

žadatel je plátcem DPH 3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

Kaprova 42/14

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR

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

cnh6xat

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

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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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH 4
(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

4 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem 5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu 7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

01/06/2019 – 24/11/2019

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

25/11/2019

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

30/06/2022

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.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 8

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 9, 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.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
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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

MgA. Michal Kráčmer

jednatel

24.11.2019

Bc. Veronika Kührová

jednatelka

24.11.2019

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

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

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

Remek

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního filmu
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

1.381.400,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

500.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

28%

1

X

Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2
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

Piranha Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

26904951

žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

Spálená 96/27

obec, PSČ, stát

Praha, 110 00, Česká republika

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

rmntepq

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

Brtnice 61

obec, PSČ, stát

Velké Popovice, 251 69, Česká republika

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

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO

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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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH4
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

4

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

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

Malý nebo střední

X

Velký

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

Ne
Ano

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

06/2019 – 11/2019

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 25.11.2019
- je možné nejdříve dnem podání
žádosti
další (možno přidat další řádky)
dokončení projektu vývoje
(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,

5

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.),
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
6
Příloha č. 1 GBER
7
Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)8

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

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

8

Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo.
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
9
Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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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

Yachak

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2020-1-2-6

charakteristika projektu V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní 1 kinematografické dílo.
(označte křížkem)
V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu 2

1 005 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

500 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40,3%

X

1 Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní.
2 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

Analog Vision s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

01753703

žadatel je plátcem DPH 3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

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

Kaprova 42/14

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR

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

cnh6xat

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

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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v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH 4
(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

4 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti
žadatel je podnikem 5
(označte křížkem)

NE
ANO

X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku
žadatel je podnikem (velikost podniku 6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední

X

Velký

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

X

III. Informace o projektu
harmonogram projektu 7
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12)
přípravné práce (od-do)

01/01/2019 – 24/11/2019

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

25/11/2019

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

30/06/2022

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.
6 Příloha č. 1 GBER
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
5
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(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo) 8

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 9, 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.
9 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské
entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
8
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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

MgA. Michal Kráčmer

jednatel

24.11.2019

Bc. Veronika Kührová

jednatelka

24.11.2019

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

