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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu MALTÉZSKÝ KŘÍŽ 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

historické drama 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu1 

2.818.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.400.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

14% 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  SCREENPLAY BY s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  60469412 

žadatel je plátcem DPH2  

(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 

 V mezihoří 1212/17 

obec, PSČ, stát  Praha 8 Libeň, 18000, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu

6bszijj 

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  

 

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

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

 

 

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

žadatel je podnikem4 

(označte křížkem) 

NE 

ANO x 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

žadatel je podnikem (velikost podniku5) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký 

II.D Informace o daňovém rezidenství

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

(označte křížkem) 

Ne 

Ano x 

III. Informace o projektu

harmonogram projektu6 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 01.09.2020-30.10.2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) - je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

02.11.2020 

realizace projektu vývoje (od-do) 01.02.2021-30.09.2023 

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje 

(dd/mm/rrrr) 

30.9.2023 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

ANO x 

NE 

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

uveďte konkrétní státy 

Slovensko, Ukrajina, Polsko/Německo 

Umístění projektu 

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

Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Polsko/Německo 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

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

















Státní fond kinematografie
Veletržní palác

 Dukelských hrdinů 47
  170 00 Praha 7

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu

název projektu Děti Nagana - vývoj

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika 
projektu
(stručný popis projektu)

Literární příprava a vývoj 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1

891.000,- CZK

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400.000,- CZK

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

55,11 %

II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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název nebo obchodní firma žadatele  Visual Riders s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  08859108

žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem)

NE x

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Branická 213/53

obec, PSČ, stát Praha 4, 147 00, ČR

identifikátor datové schránky, 
má-li ji žadatel o podpor kinemato rafie zřízen

yzcndiq

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

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Kříženeckého náměstí 322 (Barrandov Studios – Nové haly)

obec, PSČ, stát  Praha 5, 152 00, ČR

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 DPH3 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
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číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem4 
(označte křížkem)

NE

ANO x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední x

Velký 

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

Ne

Ano x

4
 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod.
5
 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu

harmonogram projektu6

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 2. listopadu 2020 – 31. ledna 2021

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

2. listopadu 2020

realizace projektu vývoje (od-do) 1. února 2021 – 30. června 2021

další (možno přidat další řádky)

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr)

31. srpna 2021

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

ANO

NE x

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

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

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

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

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

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

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

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

6
 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
7
 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti.
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f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,

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

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

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

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

podpis

Jan Lengyel Jednatel 2. listopadu, 2020,
Praha

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

II. Informace o žadateli 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Noc pod kamenným mostem

název dotačního 
okruhu

Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

číslo výzvy 2021-1-1-3

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

Historické drama podle knihy povídek Lea Perutze Noc pod kamenným mostem

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

484 000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 404 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

80 000,-
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II.A. Žadatel právnická osoba 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Up&Up production s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby IČO: 05339226

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

Rybná 716/24

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00

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

s9i2avt

číslo bankovního ú

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

ulice a číslo popisné/
orientační

Kostelní 12

obec, PSČ, stát Praha 7, 170 00, Česká Republika

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  
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II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

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, 

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

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 15.1.2019 - 2.11.2020

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

3.11.2020

realizace projektu vývoje (od-do) 3.11.2020 - 1.5.2022

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

1.5.2022

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

ANO X

NE

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

Německo, Slovensko

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

Německo, Slovensko
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

Monika Schwarcz žadatel/jednatel 27.10.2020

 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 1

entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

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

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu ŠATY OD PODOLSKÉ

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografockého díla

číslo výzvy 2021-1-1-3

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

„Šaty od Podolské” je filmové životopisné romantické drama, o životě a 
profesní kariéře nejvýznamnější majitelky módního salonu 20. století 
století v Praze, Haně Podolské, ve kterém bojovala marně s nepřízní 
osudu.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1.040.615..-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500.000.- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

52 %
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II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

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

II.B. Žadatel fyzická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  MGA GREIF s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  27434141

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

 Na rozhledu 868/10

obec, PSČ, stát 147 00, Praha 4, Braník

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

9km2wr

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  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem)

NE
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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.   

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

(označte křížkem)
ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

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

ale u tohoto projektu 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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO  X
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II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

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

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 

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední  X

 Velký  

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

Ne

Ano  X

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 1.11. 2019 - 15.10. 2020

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

03/11/2020 

realizace projektu vývoje (od-do) 3.11. 2020 - 15.10. 2022

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

01/11/2022

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) 
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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 , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Karel Greif jednatel 2.11.2020

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

II. Informace o žadateli 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu O srdce člověka

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2021-1-1-3

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

Kompletní vývoj celovečerního debutu Jakuba Felcmana na motivy klasika české 
literatury Karla Klostermanna.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1843400

výše požadované podpory kinematografie v Kč 970000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

5,72 %
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II.A. Žadatel právnická osoba 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Masterfilm, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 248 41 358

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH   X

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

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

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

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

adresa sídla

ulice a číslo popisné/
orientační

Hošťálkova 392/1c

obec, PSČ, stát Praha 6 - Břevnov

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

Af72i5j

číslo bankovního

adresa pro doru at (pokud se liší od adresy sídla a pokud 
nemá zřízenou datovou schránku)

ulice a číslo popisné/
orientační

Šumavská 13

obec, PSČ, stát Praha 2, 120 00, ČR

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  
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II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

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, 

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

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 02-10/2020

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

11/11/2020

realizace projektu vývoje (od-do) 11/2020 - 02/2023

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

31/03/2023

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

ANO  X

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

Slovensko, ve fázi vývoje bez finančního vstupu.

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

Slovensko
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

Tomáš Michálek jednatel 28/10/2020

 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 1

entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

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

II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu MARYŠA

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1.302.007,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

53,92 %

název nebo obchodní firma žadatele CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby 45792046
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2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako plátce/neplátce 
DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost do vyúčtování 
promítnout. 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

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

JANKOVCOVA 1587/8

obec, PSČ, stát PRAHA 7, 17000, ČR

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

wpn2jtj

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  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 
2  

Ne
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III. Informace o projektu 

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

5 Příloha č. 1 GBER  
6 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 

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, 

2  
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 
Sb.,  
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

Ano X

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 10.12.2019-30.10.2020

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

3.11.2020

realizace projektu vývoje (od-do) 3.11.2020-30.12.2021

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

30/12/2021

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

ANO X

NE

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

SLOVENSKO

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

ČR, SLOVENSKO

Strana +  4



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 , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum
podpis

VIKTOR SCHWARCZ JEDNATEL PRAH
18.10.

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

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

II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu HVĚZDA

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1.403.911,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

21,65 %

název nebo obchodní firma žadatele CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby 45792046
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2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako plátce/neplátce 
DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost do vyúčtování 
promítnout. 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

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

JANKOVCOVA 1587/8

obec, PSČ, stát PRAHA 7, 17000, ČR

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

wpn2jtj

číslo bankovního účt

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  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 
2  

Ne
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III. Informace o projektu 

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

5 Příloha č. 1 GBER  
6 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 

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, 

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

Ano X

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 14.8.2019-30.10.2020

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

3.11.2020

realizace projektu vývoje (od-do) 3.11.2020-30.12.2021

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

30/12/2021

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

ANO X

NE

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

SLOVENSKO, ITÁLIE, SRN

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

ČR, SLOVENSKO, ITÁLIE, SRN
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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 , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

VIKTOR SCHWARCZ JEDNATEL PRAHA 
18.10.202

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

1 pro účely Fondu se za krátkometrážní kinematografické dílo považuje dílo o délce do 60 minut 

 2 pro účely Fondu se za celovečerní kinematografické dílo považuje dílo o délce 60 minut a delší  

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu VLASTA

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1.349.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

33 %
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II. Informace o žadateli 

II.A. Žadatel právnická osoba 

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. 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby 45792046

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

JANKOVCOVA 1587/8

obec, PSČ, stát PRAHA 7, 17000, ČR

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

wpn2jtj

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  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE
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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 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

(označte křížkem)
ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

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

ale u tohoto projektu 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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X
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II.D Informace o daňovém rezidenství 

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  
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. 

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. 

(označte křížkem)
Velký  

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

Ne

Ano X

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 2.3.2020 - 30.10.2020

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

07/11/2020

realizace projektu vývoje (od-do) 7.11.2020 - 30.12.2022

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

SLOVENSKO

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

VIKTOR SCHWARCZ JEDNATEL PRAHA 
18.10.2020

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

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

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu KŘEHKÁ KRÁSA MUŽSTVÍ 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

O definici mužství a ženství se často vedou vášnivé spory. Projekt Křehká krása 

mužství konfrontuje tyto tradiční role s podmínkami a očekáváním dnešního světa. 

Stále častěji dnes mluvíme o krizi mužství a ženství, a proto má projekt 

celospolečenskou relevanci a potenciál zaujmout i v širším evropském kontextu.  

V rámci vývoje se soustředíme zejména na vývoj scénáře (prohloubení práce autora 

a dramaturga), na výrobu pilotu/ukázky (včetně mezinárodního castingu), obhlídky v 

ČR, na Slovensku a v Norsku a přípravu financování a koprodukce se Slovenskem a 

Norskem. Důležitým cílem je i hledání cest k udržitelnosti následné produkce. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu1 

1 830 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

7% 

 

                                                        
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Duracfilm, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  269 83 958 

žadatel je plátcem DPH2  

(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 

 Primátorská 1009/45 

obec, PSČ, stát  Praha 8, 180 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

bqncn8k 

číslo bankovního 

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  

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

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

 

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

 

žadatel je podnikem4  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku5) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 

 

III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu6 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) říjen 2019 - říjen 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) - je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

2. listopadu 2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  listopad 2020 - prosinec 2022 

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  

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

uveďte konkrétní státy 

Slovensko, Norsko 

Oba partneři - slovenská Silverart a norský Chezville se budou na projektu finančně 

podílet až ve fázi výrobní. S jejich aktivním zapojením ovšem počítáme už i v průběhu 

vývoje. A to jednak konzultacemi (jedná se o poměrně zkušené producenty na poli 

hraného filmu, se kterým naopak tolik zkušeností nemáme my), a jednak asistencí při 

zajišťování obhlídek v Norsku i na Slovensku, kde rovněž proběhne casting. 

Umístění projektu 

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

Česká republika, Slovenská republika, Norsko 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

 

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

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

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

 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Miroslav Novák 

 

předseda představenstva 2. 11. 2020 

 

 

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
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název projektu Město otců 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Treatment celovečerního hraného filmu „Město otců“ vypráví o 
pětatřicetiletém svářeči Richardovi, který žije se svým otcem, 
intelektuálem. Hrdina se jednoho dne dozví, že onen intelektuál není jeho 
biologickým otcem. Vydá se na cestu do vzdáleného města s cílem najít 
svého pravého otce mezi členy bývalé punkové kapely Kokoti. Pátrá po 
vlastní identitě a kořenech. Příběh autenticky a zároveň s humorem 
poukazuje na důležitost prostředí a lidí, kteří nás formují a vychovávají. A 
zároveň si klade otázku, do jaké míry je zásadní genetický základ, který se 
každému z nás dostane v momentě našeho narození. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

1.235.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

19% 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 DPH2  
(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 

 

 
 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
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  165 00 Praha Suchdol, Česko 

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

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 DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
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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číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

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

NE  

ANO 
 

x 

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

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

 

 
 
4 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 
služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
5 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 
žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  
odst. 2 nebo § 17 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  
(označte křížkem) 

Ne  

Ano 
 

x 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) Leden 2020-říjen 2020 

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

10.11.2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  10.11.2020-31.12.2021 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

31.12.2021 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovensko 

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

Česko, Slovensko 

 
 
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, 

 
 
6 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
7 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a míst
podpisu 

 
Alice Zárubová Tabery 

Jednatelka  20.10.2020 

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

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

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Krasosmutnění 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

V rámci projektu proběhne vývoj celovečerního filmu Krasosmutnění podle předlohy 

Bohumila Hrabala, se scénářem Marka Epsteina a v režii Ivana Zachariáše. 

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu
1
 

3.277.785 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.130.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

25,17 % 

 

 

 

 

 

                                                        

 
1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel je plátcem DPH
2
  

(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 

Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

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  ANO  

                                                        

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

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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(označte křížkem) NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
3
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

                                                        

 
3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

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

 

žadatel je podnikem
4
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
5
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
6
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 1. 3. 2013 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

- je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

3. 11. 2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  3. 11. 2020 - 30. 9. 2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 

(dd/mm/rrrr) 

30. 9. 2022 

projekt je/bude realizován se zahraniční ANO  

                                                        

 
4
 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 

služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
5
 Příloha č. 1 GBER 

6
 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 

motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
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účastí  

(označte křížkem) 

 

NE X 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

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

7  

ČR 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem
8
, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

                                                        

 
7
 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 

V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
8
 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 

entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  
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tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli 

datum a místo pod

 

 

Jiří Konečný 

 

 

 

jednatel 

 

 

2. 11. 2020, Prah

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žada
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Malý Tesla a vykradači nápadů 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

V rámci projektu proběhne vývoj celovečerního filmu režiséra Petara Oreškoviće Malý 

Tesla a vykradači nápadů. Film je plánován jako paritní koprodukce s Chorvatskem 

s účastí dalších zemí a měl by vzniknout s výraznou českou kreativní účastí – tvůrci, 

herci, významná část natáčení a postprodukce v ČR. 

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu
1
 

2.753.707 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 325.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

88,20 % 

 

 

 

                                                        

 
1
 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel je plátcem DPH
2
  

(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 

Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

číslo bankovního

adresa pro doru ručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou sc r n u)

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

                                                        

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

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
3
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

                                                        

 
3
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 



 

 

Strana 4 

 

 

 

 

 

 

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
4
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
5
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
6
 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 1. 3. 2017 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

- je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

3. 11. 2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  3. 11. 2020 - 30. 9. 2023 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 

(dd/mm/rrrr) 

30. 9. 2023 

projekt je/bude realizován se zahraniční ANO X 

                                                        

 
4
 Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení výrobků a 

služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). Příklady entit naplňující znaky podniku jsou 
podnikatelé, spolky (občanská sdružení), neziskové organizace (příspěvkové organizace, o.p.s., ústavy aj.), 
nadace, veřejné instituce, nejrůznější právnické osoby apod. 
5
 Příloha č. 1 GBER 

6
 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 

motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
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účastí  

(označte křížkem) 

 

NE  

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Chorvatsko, ČR, Srbsko, Makedonie, Holandsko 

Umístění projektu 

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

7  

Chorvatsko, ČR, Srbsko, Makedonie, Holandsko 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem
8
, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

                                                        

 
7
 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 

V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
8
 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 

entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).  
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tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli 

datum a místo podpisu 

 

 

Jiří Konečný 

 

 

 

jednatel 

 

 

2. 11. 2020, Praha 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele n
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Na druhé straně léta 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Vývoj celovečerního kinematografické díla s názvem Druhá strana léta (scénář a 

režie Vojtěch Strakatý). 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu1 

880 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

32% 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27154271 

žadatel je plátcem DPH2  

(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 

 Jirečkova 1008/8 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

pynjgjs 

číslo bankovní

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 

 Milady Horákové 383/79 

obec, PSČ, stát  170 00 Praha 7, Česká republika 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

                                                        

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

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

 

                                                        

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

 

žadatel je podnikem4  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

x 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku5) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

x 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu6 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) leden 2020 – říjen 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) - je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

03.11.2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  listopad 2020 – duben 2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 

(dd/mm/rrrr) 

30.04.2022 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO  

NE x 

                                                        

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

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

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

 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

                                                        

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

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum 

podpis

 

Ivo Andrle 

 

jednatel Aerofilms 2.11.20

 

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



Státní fond kinematografie
Veletržní palác

 Dukelských hrdinů 47
  170 00 Praha 7

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu

název projektu TAMAŘINO SOUHVĚZDÍ

název dotačního 
okruhu

Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2021-1-1-3

charakteristika 
projektu
(stručný popis projektu)

Filmová adaptace stejnojmenné knihy autenticky zachycující strasti dospívání.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1

1.556.150,-Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 775.000,-Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50,2%

II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba
1

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

IČO – identifikační číslo osoby  24808938  

žadatel je plátcem DPH2 
(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

  Zelinářská 601/22

obec, PSČ, stát  Praha 4, 147 00, ČR

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

v7

ánku)

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 DPH3 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

2

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

 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout.
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vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem 
ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 
nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem4 
(označte křížkem)

NE

ANO X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký 

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

Ne

Ano X

4

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

 Příloha č. 1 GBER
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III. Informace o projektu

harmonogram projektu6

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) únor 2020 – listopad 2020

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

2.11. 2020 

realizace projektu vývoje (od-do) listopad 2020 – prosinec 2022

další (možno přidat další řádky)

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr)

1.12. 2022

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

ANO X

NE

v případě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy

Toto je v jednání, preferujeme státy EU.

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

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

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

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

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

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

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

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

6

 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
7

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

I. Obecné informace o projektu 

II. Informace o žadateli 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Zápisník alkoholičky

název dotačního 
okruhu

Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

číslo výzvy 2021-1-1-3

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

Příběh boje ženy se závislostí na alkoholu podle skutečného příběhu a stejnojmenné 
knihy a blogu Michaely Duffkové oceněného cenou Magnesia Litera

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu

1 208 000,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 720 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

40 %
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II.A. Žadatel právnická osoba 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Holiday Films s. r. o. 

IČO – identifikační číslo osoby 28543688

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

 Křenova 438/7

obec, PSČ, stát  16200 Praha 6 - Veleslavín, ČR

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

eigqd4u

číslo bankovního účt

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

ulice a číslo popisné/
orientační

Spolupráce 1232/6

obec, PSČ, stát  Praha 4, 14000, ČR

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

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

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO X

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký  
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II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

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, 

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

harmonogram projektu 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 1. 12. 2019 - 2. 11. 2020

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

2. 11. 2020

realizace projektu vývoje (od-do) 2. 11. 2020 - 1. 5. 2021

další (možno přidat další řádky) 

dokončení projektu vývoje (dd/mm/
rrrr)

1. 5. 2021

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

ANO X

NE

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

Slovensko

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

Česká republika, Slovensko
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d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 1

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
po

podpis

Daniel Svátek 
jednatel 2. 

Pr

 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými je žadatel propojen ve smyslu jedné hospodářské 1

entity („jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost spočívající v nabízení 
výrobků a služeb, bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER). 
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác

 Dukelských hrdinů 47
  170 00 Praha 7

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách.

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti.

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

I. Obecné informace o projektu

název projektu Zlom

název dotačního 
okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika 
projektu

(stručný popis 
projektu)

Celovečerní filmový thriller o závažném aktuálním společenském problému - 
obchodu s dětmi. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1

2.714.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.350.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu 
podání žádosti

15,25%

II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

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

IČO – identifikační číslo osoby   036 33 624

žadatel je plátcem DPH2 NE X

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

2 � V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost 
uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost do vyúčtování promítnout.
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(označte křížkem) ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

adresa sídla  
ulice a číslo popisné/orientační Jaselská 30

obec, PSČ, stát Praha 6, 160 00 

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

adresa pro doručování, na kterou žadatel poža
doručovat (pokud se liší od adresy sídla a poku
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 DPH3 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

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.



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 podnikem4 
(označte křížkem)

NE

ANO X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku5)
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký 

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

Ne

Ano X

III. Informace o projektu

harmonogram projektu6

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři
realizačního harmonogramu (Příloha B.12)

přípravné práce (od-do) 15.7.2020

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

2.11.2020

realizace projektu vývoje (od-do) 31.12.2021

další (možno přidat další řádky)

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr)

31.12.2021

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

ANO X

NE

v případě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy

Slovensko, Německo, Lucembursko předběžný předpoklad

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

Česká republika

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

5 Příloha č. 1 GBER

6 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. 
Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce.
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně
prohlašuje, že:
a)neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory kinematografie, 
v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl 
jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního 
předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky 
ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u 
kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž byla 
podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 
který dosud nebyl splacen,
g) není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER. 

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

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a míst
podpisu

Martin Šmok
Jednatel 2.11.2020

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

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
 
název projektu Chica Checa 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Melancholická komedie o boji se samotou, stárnutím a nadějí na lepší zítřky. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

1.180.000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 750.000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

20,34 % 

 
 
 
 
 
 

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



 
 

Strana 2 
 
 

 
 
II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  Silk Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  05066115 

žadatel je plátcem DPH2  
(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 

 Rokycanova 983/8 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

k4svysv 
 

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  

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

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 
 
 

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

NE  

ANO 
 

x 

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

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

x 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 1.1.2020 – 31.12.2020 

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

1.1.2021 

realizace projektu vývoje (od-do)  1.1.2021 – 30.8.2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

30.8.2022 

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

ANO x 

NE  

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

Slovenská republika 

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

Česká republika, Slovenská republika 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

 
Alžběta Janáčková 
 

jednatelka 1.11.2020 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele ne
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
 
název projektu Metropolitan 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Autorský špionážní thriller zasazený v Libyi v 70. letech dvacátého století. Příběh se 
točí okolo československé ambasády v Tripolisu, kde se československá 
kontrarozvědka snaží zjistit, kdo vynáší zprávy o tajném československém obchodu 
se zbraněmi západním mocnostem. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

1 494 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 150 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

23,03 % 

 
 
 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby  01753703 

žadatel je plátcem DPH2  
(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 bankovní

adresa pro do t (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   

ANO  

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

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 

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

NE  

ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 01/04/2020 - 01/11/2020 

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

02/11/2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  02/11/20 - 31/12/2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

31/12/2022 
 

ANO  

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

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

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

Česká republika 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

da
po

MgA. Michal Kráčmer jednatel 1.1

Bc. Veronika Kührová jednatelka 1.1

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



























 
 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

 Dukelských hrdinů 47 
  170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
 
název projektu Poberta 

název dotačního 
okruhu 

1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Žánrový komediální příběh z kategorie tzv. heist filmů.  
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

1 880 000 Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 850 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

3,19 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby  28959191 

žadatel je plátcem DPH2  
(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 

 Umělecká 618/7 

obec, PSČ, stát  170 00, Praha 7, ČR 

identifikátor datové schránk   
má-li ji žadatel o po

8z8ebk2 

číslo bankovního úč

adresa pro doručo oručovat (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  

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

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

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

NE  

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 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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ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 1. 6.2020 - 1.11.2020 

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

1.12.2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  1.12.2020 - 1.3.2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

1.8.2022 

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

ANO  

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

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

 

 
 
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 

5 Příloha č. 1 GBER 
6 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
7 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné 
nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 
prohlašuje, že: 

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Tomáš Hrubý 
 
 

jednatel 2. 11. 20

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
 
název projektu Porcelina 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Před-apokalyptická road-movie o lásce, přátelství a krásném konci světa. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

1 072 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 850 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

20,71 % 

 
 
 
 
 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby  01753703 

žadatel je plátcem DPH2  
(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 banko

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  

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

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 
 
 

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

NE  

ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 01/04/2019 - 01/11/2020 

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

02/11/2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  02/11/20 - 31/12/2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

31/12/2022 
 

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

ANO  

NE X 

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

 

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

Česká republika 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a mís
podpisu 

MgA. Michal Kráčmer jednatel 1.11.2020 

Bc. Veronika Kührová jednatelka 1.11.2020 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žad
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 

nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 

(GBER). 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 

2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 

kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 

Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 

případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

I. Obecné informace o projektu 

 

název projektu Všechna její jména 

název dotačního okruhu  
1. vývoj českého kinematografického díla 

 

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 
 

dobrodružný fantasy film pro děti 10+  
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu1 

2 210 300 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 890 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

24 % 

 

 

 

 

 

 

 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele 8Heads Productions s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

žadatel je plátcem DPH2  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH ☒ 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

☐ 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

☐ 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

☐ 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

☐ 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Bílkova 868/10 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

f9fjwun 

číslo bankovního 

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   

ANO  

 

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

(označte křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  

(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

nárok na odpočet krácený koeficientem 

 

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 

kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na 

vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem  

 

ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn 

nárokovat na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

 

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

 

žadatel je podnikem4  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO 

 

☒ 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku5) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední ☒ 

Velký  

 

☐ 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne ☐ 

Ano 

 

☒ 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu6 

musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) březen – říjen 2020 

zahájení prací na projektu 

(dd/mm/rrr) - je možné nejdříve 

dnem podání žádosti 

2.11.2020 

realizace projektu vývoje (od-do)  listopad 2020 - červen 2023 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 

(dd/mm/rrrr) 

30.09.2023 

ANO ☐ 

 

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

účastí  

(označte křížkem) 

 

NE ☒ 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

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

 

 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

h) nezahájil práce na projektu nebo činnosti před podáním této žádosti ve smyslu čl. 6 odst. 2 GBER.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

 

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

Julietta Sichel jednatelka 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob j
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj první verze scénáře může být součástí projektu na kompletní vývoj kinematografického díla pouze v 
případě, že žadatel již neobdržel na tuto fázi podporu v minulosti. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 
I. Obecné informace o projektu 
 

název projektu Ztracený král 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2021-1-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Ztracený král je filmová pohádka o hledání dědice trůnu, odehrávající se během 
renesance v roce 1589. Projekt si klade za cíl oživit žánr pohádky ve výpravném duchu 
a nabídnout film současným divákům moderním způsobem jak vizuálním, tak 
vypravěčským. Režie Tomáš Mašín, scénář Benjamin Tuček, producenti Matěj 
Chlupáček a Maja Hamplová. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu1 

2 025 000,- kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

31% 

 
 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby  24180742 

žadatel je plátcem DPH2  
(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 

 Kubelíkova 1258/43 

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

7

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   

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

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 

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

NE  

ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu6 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

přípravné práce (od-do) 10/2019 - 10/2020 

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

03/11/2020 
 

realizace projektu vývoje (od-do)  11/2020 - 09/2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

03/10/2022 
 

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

ANO   X 

NE  

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

Slovensko 

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

Česká republika, Slovensko 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem8, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum 
podpisu

 
Matěj Chlupáček 
 
 

 
jednatel 

 
2.11. 2
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