
StStni fond kinematografie
Veletrzni palSc

Dukelsk ch hrdin0 47
170 00 Praha 7

Kompletni vfvoj animovan6ho filmu
Z6dost o podporu kinematografie
podan6 podle 26kona e. 49612012 Sb., o audiovizuelnich dilech a podpoie kinematografie a o zmenC n6kterych
zakonr:r (26kon o audiovizi), v platn6m znCni, podle znenl Statutu Statniho fondu kinematografie po nabyti
Ueinnosti zmeny Statutu St6tniho fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaZenymi v
naiizeni Evropsk6 komise e. 65112014 ze dne 17 . eeNna 2014, ktenim se v souladu s dlanky 107 a 108 Smlouvy
prohlasuji urdite kategorie podpory za slueiteln6 s vnitinim trhem, tzv. obecneho nalizeni o blokovich v,ijimkech
(GBER),

V Zadosti o podporu kinematografie a vsech formul6lich piiloh se slovem ,zadosl" rozumi zedost o podporu
kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumi Zadatel o podporu kinematografie, slovem ,podpora" se rozumi
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumi nafizeni Evropsk6 komise e. 65112014 ze dne 17. eervna
2014, Kerim se v souladu s elenky 107 a 108 Smlouvy prohlasuji ureite kategorie podpory za sluditelne s vnitinim
trhem, tzv. obecn6ho nalizeni o blokovich vyjimk6ch.

V Zadosti i ve vsech souvisejicich formula ch pfiloh je slovem ,,projekt' myslena konkretni faze produkce
kinematografick6ho dila (kompletni v,.ivoj nebo vyroba kinematografickeho dila), pokud neni vyslovn6 urdeno jinak
Vyvoj prvni veze scendie m0ze byt soucesti projektu na kompletni vyvoj kinematografickeho dila pouze v
pfipad6, 2e Zadateljii neobdrzel na tuto fazi podporu v minulosti.

evidendni 6islo projektu (vyplnuje StAtni fond kinematografie)

L Obecn6 informace o projektu

nazev projektu

nazev dotadniho
okruhu

eislo vyzvy

charakteristika proiektu
(oznaate kiizkem)

(S)MYSL

'1. vwoj 6esk6ho kinematografick6ho dila

2021-12-2-20

V 16mci projektu bude vyvijeno kratkometreznil kinematograflck6 dilo

V 16mci projektu bude vyv0eno celoveeerni kinematograficke dilo.

x

celkow planovany rozpoeet nekladi na realizaci
projektu'

WSe poradovan6 podpory kinematografie v KC

vfSe finan6niho zaji5t6ni projektu v % k datu pod6ni
Zadosti

220 000 Kd

100 000 Ke

55%

1 Kretkometraznim kinematografickym dilem se pro Ueely StAtniho fondu kinematografie rozumi dilo kratsi
nez 60 minut, vsechna ostatnI kinematograficka d a jsou celoveeerni.
' Je stanoven jako soudet sloupce A ve formul6ii rozpoetu, kteni je pfilohou teto Zadosti.
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ll. lnformace o Zadateli



nazev nebo obchodni firma Zadatele

ICO - identifikadni dislo osoby

Zadatel je pletcem DPH3
(oznadte kfiZkem)

jmeno a piijmeni Zadatele

zadatel je podnikatelem
(oznadte kiizkem)

v piipade ANO uvedte leo

v plipade NE uvedte datum narozeni

Zadatel je platcem DPH4

PPOP VISUALS s.r.o.

'10696831

NE

ANO s 0plnym narokem na odpoeet DPH

X

s dasteonym nerokem na odpodet DPH a uplatiuje
pomCrnou 6ast odpoetu danC na vstupu

s Casbenlim n6rokem na odpocet DPH a uplatiuje
narok na odpoiet kreceny koeficientem

s cSstednym narokem na odpodet DPH a uplatiule
kombinaci uplatneni pomarne eesti odpodtu dane na
vstupu a naroku na odpodet kr6ceny koeliclentem

ale u tohoto projeKu si Zadatel neni opravnen
nArokovat na vstupu odpoeet DPH u spravce dane

adresa sidla

ulice a 6islo luozni 320
popisn6/0rientaeni

obec, PSe, st6t Jistebnice, 39133, eesk5 republika

identifikator datove schranky, Sj2egxg
meliji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu

dislobankovniho0dt

adresa pro dorueovanl, na Kerou iadatel pozaduje doruEovat (pokud se lisi od adresy sidla a pokud
nema zfizenou datovou schranku)

ulice a eislo
popisn6/0rientaCni

obec, PSC, st6t

ll.B. 2adatel fyzick6 osoba

ANO

NE

NE

3 V piipadC, Ze se v pr&behu realizace projektu zmeni postaveni tadatele o podporu kinematografie iako
pletce/neplatce DPH, je povinen tuto skutednost uvest v celkovem vyufioveni projektu a naslednC tuto skuteenost
do vyudtovAni promitnout.
4 V piipad6, Ze se v pr&b6hu realizace projektu zmeni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
platce/neplatce DPH, je povinen tuto skuteenost uv6st v celkov6m vy0dtoveni projektu a nasledne tuto skutednost
do vyuetovani promitnout.

ll.A. Zadatel pravnicka osoba
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(oznaCte kiiZkem) ANO s oplnym nerokem na odpoeet DPH

s dastednim nerokem na odpoeet DPH a uplatnuje
pomemou Cest odpoetu danC na vstupu

s 6estednym nerokem na odpoeet DPH a uplatnuje
nerok na odpoeet kraceny koeficientem

s 6a$een:im narokem na odpodet DPH a uplatiuje
kombinaci uplatn6ni pomern6 a6sti odpoetu danC na
vstupu a naroku na odpodet krAcenli' koeficientem

ale u tohoto projektu si Zadatel neni opravnen
nerokovat na vstupu odpoeet DPH u spravce dan6

dislo bankovniho Udtu

misto trval6ho pobytu

ulice a dislo
popisn6/0rientaCni

obec, PSe, st6t

identifikator datove schrAnky, me-li ji Zadatel
zlizenu

adresa mista podnikeni, je-li iadatel podnikatelem

ulice a 6islo
popisne/orientaeni

obec, PSC, st6t

identifikator datov6 schrAnky, m6liji Zadatel
zfizenu

adresa pro doruEovani, na Kerou Zadatel poraduje dorueovat (pokud se lisi od mista trval6ho pobytu
nehd misfa noalnikini r n6kr.l nemt TiiTanlt .|al.rv.rll schrlnklll
ulice a 6islo
popisn6/0rientaCni

obec, PSe, stet

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

Zadatel ie podnikems
(oznaCte klizkem)

X

5 Podnikem se rozumi kazdy subjekt vykonavajici hospodaiskou dinnost spocivajici v nabizeni Wrobkt a
sluzeb, bez ohledu na jeho pravni formu (viz piiloha e. L GBER). Pfiklady entit napliujici znaky podniku jsou
podnikate16, spolky (obeanskS sdruzeni), neziskov6 organizace (pfispdvkove organizace, o.p.s., rlstavy aj.),
nadace, veFejne instituce, nejrtlznejsi pravnicke osoby apod.

NE

ANO
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V piipad6, ie ANO, uvedte velikost podniku

Zadatel je podnikem (velikost podniku6)
(oznaCte kiiZkem)

MalY nebo stiedni

Velky

X

ll.D lnformace o daiov6m rezidenstvi

Zadatel je daiovim rezidentem CR ve smyslu g 2 Ne

Ano xodst. 2 nebo S 17 odst. 3 z6kona d. 58611992
sb.,
o danich z piijmu, ve zneni pozdCjsich piedpisir
(oznadte kiiZkem)

harmonogram projektuT
musi b]y't v souladu se daty uvedenymi ve formulaii realizadniho harmonogramu (piiloha 8.13)

piipravne prace (od-do) 1.10.2020

zahajeni praci na projektu 1.7.2021
(dd/mmino - je mozn6 nejdiive
dnem pod6ni ZAdosti

realizace projektu vyvoje (od-do) 1.7.2021 - 31.12.2021

dalSi (mozno piidat dalsi fadky)

dokoneeni projektu Wvoje 31.12.2021
(dd/mm/nrr)

proiektie/bude realizovan se zahranieni ANO
06asti
(oznaete kiizkem) NE

v pfipad6, 2e ANO,
uvedte konkretni staty

Umisteni protektu
(uved'te stet nebo staty,
ve ktenich m6
Zadatel/koproducenti
sidlo)B

Podpisem teto Zadosti Zadatel souhlasi se zaiazenim Udaj& o sobe a t6to zadosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Statni fond kinematografie podle S 30 zekona o audiovizi a s uvefeinenim t6to Zadosti
a dalsich Uda,0 o projektu v rozsahu podle $ 38 zekona o audiovizi. Podpisem t6to Zadosti Zadatel stvzuje

6 Piiloha d. 1 GBER
7 Prece na projektu nemohou blit zahajeny dfive nez dnem pod6ni Zedosti, a to z dtvodu dodrzeni podminky
motiva6niho Udinku ve smyslu el. 6 GBER. Pfed podanim ZSdostije mozn6 provedet pouze pfipravne prace.
" Cl6nek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umistenim projektu se rozumi stet, ve kterem me piijemce podpory sidlo.
V piipade koprodukce vice st6tt uvedte staty, ve kterem maji sidla jednotlivi koproducenti.

X
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Podpisem teto zedosti Zadatel ve smyslu S 34 odst. 4 zakona a v souladu s plislusnym ustanovenim GBER 6estn6
prohlasuje, Ze:

a) neprobiha insolveneni iizeni, ve kterem se iesi ipadek nebo hrozici opadek piijemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho Upadku, o zamitnuti insolvendn[ho n6vrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaou.ie k Uhrade nakladt insolvendniho iizeni, nebo o zruseni konkuzu proto,
Ze pro uspokojeni veiitelt byljeho majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla viei nCmu zavedena nucene
spreva podle jin6ho prevniho piedpisu,

b) neni v likvidaci,
c) nema splatne nedoplatky na pojistnem a na penale na vefejne zdravotni pojiitdni, a to jak v eeske

republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnikAni nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidovan nedoplatek u o196n[r Finandni sprevy Cesk6 republiky a o196nr) Celni sprevy eeske

republiky ani u obdobnych org6nfi statu, ve kter6m m6 sidlo, misto podnikani nebo trvaly pobyt s vijimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno posedkani jeho ljhrady nebo rozlozenijeho Uhrady na splatky,

e) nema splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na penale na socielni zabezpeeeni a piispAvku na statni politiku
zamCstnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak ve stat6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu.

f) neni podnikeme, v[rei n6muz je v nevaznosti na rozhodnuti Evropske komise vystaven inkasni piikaz, jimz
byla podpora obdrzena od poskytovatele z eesk6 republiky prohlasena za protiprAvni a nesluditelnou
s vnitinim trhem, kteni dosud nebyl splacen,

g) neni podnikem v obtizich ve smyslu dl.2 bod 18 GBER.
h) nezahajil pr6ce na projektu nebo dinnosti pied podanim t6to Zddosti ve smyslu 61. 6 odst.2 GBER.

Zadatel soudasn€ prohlasuje, Ze v souladu s ustanovenim S 39 odst. 'l zekona o audiovizije osoba, ktera:
a) je bezUhonna; za bezuhonneho se nepovazuje ten, kdo byl pravomocnC odsouzen pro majetkovou nebo

hospodafskou trestnou dinnost, vdetn6 pfipadi, kdy jde o pfipravu, pokus nebo 0eastenstvi na takove
trestne dinnosti, pokud se na ndho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o pravnickou osobu, musi tento
pfedpoklad spliovat,ak tato pravnicke osoba, tak jeji statutemi orgAn nebo kazdy dlen statutarniho organu,
a je-li statut6rnim organem piiiemce podpory kinematografie ei dlenem statutamiho organu piijemce
podpory kinematografie prevnicka osoba, musi tento piedpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji
statutarni org6n nebo kaZd! 6len statutarniho orgenu teto pravnick6 osoby; je{i piijemcem podpory
kinematografie zahranidni prevnicka osoba prostfednictvim sve organizadni slozky, musi piedpoklad podle
tohoto pismene spliovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci t6to organizaeni sloZky; tento pfedpoklad
musi pFijemce podpory kinematografie splilovatjak ve vztahu k [zemi eeske republiky, tak k zemi sveho
sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu,

b) nem6 nesplnen6 splatn6 z6vazky v[rei Fondu.

Osoba, ktera tuto Zadost podepisuje, prohlasuje, Ze bud je zadatelem-ryzickou osobou, nebo je iako statutarni
organ nebo elen statutarniho org6nu opravn6na jednat jmenem Zadatele-pravnicke osoby nebo je opr6vnAna
jednat za zadatele jako jeho zmocnenec.

Udaje o podepisujlci osobe a podpis

jmeno a piilmeni
podepisujici osoby

vztah podepisujici osoby
k Zadateli

Jednatel

datum a misto
podpisu

podpis

Ondtej Podzimek

(tabulku zkopirovat vlcekret v piipadC, Ze je vice osob jednajicich jmenem zadatele nebo za Zadatele)

e Podnikem se rozumi cela skupina podnikt, se ktenimi je Zadatel propojen ve smyslu jedne hospodalske
entity (,,jeden podnik") a je jim kazdy subjekt vykonevajici hospodaFskou einnost spodivajici v nabizeni
Wrobkt a sluzeb, bez ohledu na jeho pravni formu (viz piiloha d. l. GBER).

25.6.2021,
Jistebnice
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 

Kompletní vývoj animovaného filmu 
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 Strach 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2021-12-2-20  

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo. X 

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu2 

896.500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 370.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

30,4% 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby  03984117 

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X 

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

 

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

 

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

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 U Druhé baterie 1671/27 

obec, PSČ, stát  Praha 6, 162 00, ČR 

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

pzq2iqb 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

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. 
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v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH4  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 
 
 

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

NE  

ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu7 
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13) 

přípravné práce (od-do) 1.4.2021 – 30.9.2021 

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

1.10.2021  

realizace projektu vývoje (od-do)  1.10.2021 – 30.6.2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

30.6.2022 

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

ANO X 

NE  

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

Francie  

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

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 podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

 
Vladimír Lhoták 
 

Jednatel, producent 28.6.2021 

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















Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Kompletní vývoj animovaného filmu
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 9 milionů barev

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy 2021-12-2-20

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo. X

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

1 520 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 100 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

20, 72 %

II. Informace o žadateli

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.

1 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.A. Žadatel právnická osoba

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

IČO – identifikační číslo osoby  61248037

žadatel je plátcem DPH3

(označte křížkem)
NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X

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

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

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

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

adresa sídla

ulice a číslo
popisné/orientační

 Dělnická 503/47

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

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

rinrtag

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH4

(označte křížkem)
NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

4 Příloha č. 1 GBER

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

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

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

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

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem5

(označte křížkem)
NE

ANO X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký

II.D Informace o daňovém rezidenství

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

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

Ne

Ano X

III. Informace o projektu

harmonogram projektu7

musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13)

přípravné práce (od-do) březen 2021 - červen 2021

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

28.06.2021

realizace projektu vývoje (od-do) červen 2021 - červen 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

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

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

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

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

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

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

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

8

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

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

f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a míst
podpisu

Vratislav Šlajer jednatel 28. 6. 2021

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

9
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Kompletní vývoj animovaného filmu
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 O čápech

název dotačního okruhu Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

číslo výzvy 2021-12-2-20

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo.
X

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

935 001,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 490 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

16,58 %

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

II.A. Žadatel právnická osoba

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

název nebo obchodní firma žadatele MAUR film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby 27075508

žadatel je plátcem DPH3

(označte křížkem)
NE žadatel

je
plátcem
DPH4

(označte
křížkem)

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X ANO

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 Revoluční 1403/28

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00

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

K7kq8ih

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo popisné/orientační Kolínská 729

obec, PSČ, stát Nymburk, 288 02, Česká republika
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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 DPH5

(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

5 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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adresa 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 podnikem6

(označte křížkem)
NE

ANO x

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku7)
(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 projektu8

musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13)

přípravné práce (od-do) duben 2020 - červen 2021

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

28.06.2021

6 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.
7 Příloha č. 1 GBER
8 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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realizace projektu vývoje (od-do) červen 2021 - prosinec 2022

další (možno přidat další řádky)

dokončení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)

30.12.2022

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

ANO

NE - v rámci vývoje ne X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Umístění projektu
(uveďte stát nebo státy,
ve kterých má
žadatel/koproducenti
sídlo)9

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 podnikem10, 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:

9 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.
10 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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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

Martin Vandas

Jednatel 28.6.2021

(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

Kompletní vývoj animovaného filmu
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 Koroljovův sen

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy 2021-12-2-20

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo. X

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu2

478.174,- Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

5.89%

II. Informace o žadateli

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.

1 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.A. Žadatel právnická osoba

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

IČO – identifikační číslo osoby  28959191

žadatel je plátcem DPH3

(označte křížkem)
NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X

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

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

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

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

adresa sídla

ulice a číslo
popisné/orientační

 Píseckého 333/15

obec, PSČ, stát  Praha 5, 150 00, ČR

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

8z8ebk2

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

 Na Struze 7

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 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 DPH4

(označte křížkem)
NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

4 Příloha č. 1 GBER

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

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

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

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

číslo bankovního účtu

místo trvalého pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

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

ulice a číslo
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti

žadatel je podnikem5

(označte křížkem)
NE

ANO X

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku

žadatel je podnikem (velikost podniku6)
(označte křížkem)

Malý nebo střední X

Velký

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

5 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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II.D Informace o daňovém rezidenství

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

Ne

Ano X

III. Informace o projektu

harmonogram projektu7

musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13)

přípravné práce (od-do) 1.7.2021 - 1.9.2021

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

1.7.2021

realizace projektu vývoje (od-do) 1.7.2021-1.7.2022

finalizace storyboardu říjen 2021

finalizace animatiku únor 2022

dokončení projektu vývoje
(dd/mm/rrrr)

1.7.2022

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

ANO X

NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovensko (až ve fázi výroby)

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

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

8

7 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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proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena
nucená správa podle jiného právního předpisu,

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

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

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

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

f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen,

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Tomáš Hrubý jednatel 28. 6. 2021, Praha

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

9
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Státní   fond   kinematografie   
Veletržní   palác   

    Dukelských   hrdinů   47   
              170   00   Praha   7   

  

Kompletní   vývoj   animovaného   filmu   
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   
  

II.A.   Žadatel   právnická   osoba   
  

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

název   projektu   James   &   Margaret   

název   dotačního   okruhu  1.   vývoj   českého   kinematografického   díla   

číslo   výzvy   2021-12-2-20   

charakteristika   projektu   
(označte   křížkem)  

V   rámci   projektu   bude   vyvíjeno   krátkometrážní 1    kinematografické   dílo.     

V   rámci   projektu   bude   vyvíjeno   celovečerní   kinematografické   dílo.   X   

celkový   plánovaný   rozpočet   nákladů   na   realizaci   
projektu 2   

3   400   000   

výše   požadované   podpory   kinematografie   v Kč   1   100   000   

výše   finančního   zajištění   projektu   v   %   k datu   podání   
žádosti   

20,6   %   



  
  

  
II.B.   Žadatel   fyzická   osoba  
  

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

IČO   –   identifikační   číslo   osoby    107   63   902   

žadatel   je   plátcem   DPH 3     
(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   

 Korunní   2569/108   

obec,   PSČ,   stát    Praha   10   -   Vinohrady,   101   00,   Česká   republika   

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

  

číslo   bankovního   účtu   

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

ulice   a   číslo   
popisné/orientační   

    

obec,   PSČ,   stát       

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 4     
(označte   křížkem)  

NE     

ANO   s   úplným   nárokem   na   odpočet   DPH     

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

  



  
  

  
  

II.C.   Informace   o   podniku   a   jeho   velikosti   
  

  
V případě,   že   ANO,   uveďte   velikost   podniku   
  

  
II.D   Informace   o   daňovém   rezidenství   
  

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

  

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

  

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

  

číslo   bankovního   účtu     

místo   trvalého   pobytu   

ulice   a   číslo   
popisné/orientační   

    

obec,   PSČ,   stát       

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 5     
(označte   křížkem)  

NE     

ANO   
  

X   

žadatel   je   podnikem   (velikost   podniku 6 )   
(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.,   

Ne     



  
  

  
  

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,   
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,   

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

Ano   
  

X   

harmonogram   projektu 7   
musí   být   v souladu   se   daty   uvedenými   ve   formuláři   realizačního   harmonogramu   (příloha   B.13)   

přípravné   práce   (od-do)   1/1/2020   -   6/7/2021   

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

6/7/2021   

realizace   projektu   vývoje   (od-do)   6/7/2021   -   30/6/2022   

další   (možno   přidat   další   řádky)     

dokončení   projektu   vývoje   
(dd/mm/rrrr)   

30/6/2022   

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

ANO   X   

NE     

v   případě,   že   ANO,     
uveďte   konkrétní   státy  

Německo   

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

  



  
  

e) nemá   splatné   nedoplatky   na   pojistném   a   na   penále   na   sociální   zabezpečení   a   příspěvku   na   státní   politiku   
zaměstnanosti,   a   to   jak   v   České   republice,   tak   ve   státě   sídla,   místa   podnikání   nebo   trvalého   pobytu.   
f) není   podnikem 9 ,   vůči   němuž   je   v návaznosti   na   rozhodnutí   Evropské   komise   vystaven   inkasní   příkaz,   jímž   
byla   podpora   obdržená   od   poskytovatele   z České   republiky   prohlášena   za   protiprávní   a   neslučitelnou   s vnitřním   
trhem,   který   dosud   nebyl   splacen,   
g) není   podnikem   v obtížích   ve   smyslu   čl.   2   bod   18   GBER.   
h) nezahájil   práce   na   projektu   nebo   činnosti   před   podáním   této   žádosti   ve   smyslu   čl.   6   odst.   2   GBER.     
  

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

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)   
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jméno   a   příjmení   
podepisující   osoby   

vztah   podepisující   osoby   
k žadateli     

datum   a   místo   
podpisu   

podpis   

Jiří   Novák   jednatel   28.6.2021   
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 

Kompletní vývoj animovaného filmu 
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 Animami 

název dotačního okruhu 1. Vývoj českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2021-21-2-20 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo. X 

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu2 

721.000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

24 % 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby  29306337 

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X 

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

 

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

 

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

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Lubina 103 

obec, PSČ, stát  Kopřivnice, 742 21, Česká republika 

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

r4f9dax 

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 

 Štefánikova 658 

obec, PSČ, stát  Zlín, 760 01, Česká republika 

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

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. 
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v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH4  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 
 
 

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

NE  

ANO 
 

X 

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

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu7 
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13) 

přípravné práce (od-do) 01/2021 – 06/2021 

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

27/06/2021 

realizace projektu vývoje (od-do)  07/2021 – 06/2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

30/06/2022 

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

ANO  

NE X 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

po

 
MgA. Petr Babinec, Ph.D. 
 

jednatel, Kouzelná animace, s.r.o. 27. 6. 2021, Zlín 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 

Kompletní vývoj animovaného filmu 
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 First 365 Days 

název dotačního okruhu Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu  
 

číslo výzvy 2021-12-2-20 

charakteristika projektu 
(označte křížkem) 

V rámci projektu bude vyvíjeno krátkometrážní1 kinematografické dílo. x 

V rámci projektu bude vyvíjeno celovečerní kinematografické dílo.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu2 

590 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 500 000 Kč 

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  Frame Films s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  01725963 

žadatel je plátcem DPH3  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH x 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 
1 Krátkometrážním kinematografickým dílem se pro účely Státního fondu kinematografie rozumí dílo kratší 
než 60 minut, všechna ostatní kinematografická díla jsou celovečerní. 
2 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Nad Bílými vršky 959 

obec, PSČ, stát  Kladno-Rozdělov, 272 04, Česká republika 

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

g5cvekc 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH4  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

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

NE  

ANO 
 

x 

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

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

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

Ne  

Ano 
 

x 

 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu7 
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.13) 

přípravné práce (od-do) leden 2020–červen 2021 

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

1. 7. 2021 

realizace projektu vývoje (od-do)  červenec 2021–září 2022 

další (možno přidat další řádky)   

dokončení projektu vývoje 
(dd/mm/rrrr) 

30. 9. 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)8  

 

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

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

 
 
7 Práce na projektu nemohou být zahájeny dříve než dnem podání žádosti, a to z důvodu dodržení podmínky 
motivačního účinku ve smyslu čl. 6 GBER. Před podáním žádosti je možné provádět pouze přípravné práce. 
8 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

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

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

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

f) není podnikem9, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 
byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

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

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

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Jitka Kotrlová 
 
 

Jednatelka 27.6.2021, 
Mandelieu 

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

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