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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

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

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

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

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

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

(GBER). 

 

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

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

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

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

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

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

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

Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 CAMEЯRAMAN 

název dotačního okruhu Výroba dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 

Celovečerní dokumentární film o 

kameramanovi Robertu Richardsonovi, držiteli 

tří Oscarů, pohledem režisérky a 

kameramanky Jany Hojdové. 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu výroby2 9 744 958 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci vývoje + výroby3 10 598 386,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 2 500 000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 20,66 % 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

název nebo obchodní firma žadatele  Lonely Production s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  04665104 

žadatel je plátcem DPH5  

(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  

 

 

 
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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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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ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat 

na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 Horní 1474 / 1 

obec, PSČ, stát  Praha 4 – Nusle, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

tmyeupr 

číslo bankovního účtu 

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

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

 - 

obec, PSČ, stát  - 

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  

(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  

 

 
6 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 podnikem7  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(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 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

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

vývoj (od-do) Prosinec 2018 – Červenec 2019 

přípravné práce (od-do) Červenec 2019 – Květen 2020  

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

- je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

07/05/2020 

produkce (od-do)  Květen 2020 – Srpen 2021 

postprodukce (od-do) Leden 2021 – Listopad 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  

 

07/05/2020 

počet natáčecích dní 40 dní 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 

kombinovaná kopie/master 

30/11/2021 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  21/01/2022 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 Indie (v jednání) 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)10 

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, 

 

 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem11, 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 

 

Michal Sikora 

 

Producent, jednatel 5. 4. 2020 

 

 

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

 

 
11 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).  















' Stetni fond kinematografie
VeletrZnipal6c

Dukelsklch hrdinfi 47
170 00 PrahaT

ZeOost o podporu kinematografie
podan6 podfe z6konaE.496t2012 Sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 n6ktenich

z6kon0 (z6kon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zn6ni Statutu St6tniho fondu kinematografie po nabyti

ri6innosti zm6ny Statutu St6tniho fondu kinematografie ze dne 3.5.2017 a v souladu s pravidly obsaZenimi v

naiizeni Evropsk6 komise e.651t2014 ze dne 17. 6ervna 2014, kteriim se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy

prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim trhem, tzv. obecn6ho nafizeni o blokovfch vlijimk6ch

(GBER).

V Zddosti o podporu kinematografie a vSech formulAlich piiloh se slovem ,,Z6dost" rozumi Z5dost o podporu

kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumiZadatel o podporu kinematografie, slovem,,podpora" se rozumi

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumi naiizeni Evropsk6 komise 6.65112014 ze dne 17' dervna

2014, kterym se v soutadu s 6t6nky 107 a 108 Smlouvy prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim

trhem, tzv. obecneho naiizenio blokovfch vfjimkdch.

V 26dosti i ve v$ech souvisejicich formul6iich piiloh je slovem ,,projekt" my5lena konkr6tnif6ze produkce

kinematografick6ho dila (kompletni v!'voj nebo vlroba kinematografick6ho dila), pokud neni vlslovn6 urdeno jinak.

Vlvoj mirie bft souddsti projektu na vlrobu kinematogiafick6ho dila pouze v piipad6, 2e 2adateljiZ neobdrZel na

tuto fdzi podporu v minulosti.

evidendni dislo projektu (vyplnuje St6tni fond kinematografie)

l. Obecn6 informace o Projektu
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It:'.
*a
l}t

nezev projektu Jako letni snih (historick6 ddku drama)

n6zev dotadniho okruhu 2.vyroba desk6ho kinematografick6ho dila

6islo vizvy 2020-2-6-17

charakteristika projektu V rdmci projektu bude vyrdb6no krdtkometr1lnil kinematografick6 dilo.
(strudn! popis projektu)

V r6mci projektu bude vyr6b6no celovedernikinematografick6 dilo.
Historick6 doku drama. d6lka

celkovf pl6novanf rozpodet n6klad0 na reatizaci {0 829 000 Kd
projektu v'iroby2

celkovri pl6novani rozpo6et n6kladri na realizaci 10 829 000 Kd
vivoje + v'iroby3

vi5e po2adovan6 podpory kinematografie v K6a - I 500 000 Ke

vi5e finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu pod6ni 85o/o

26dosti

ll. Informace o Zadatel

ll.A. Zadatel privnick6 osoba

81

min.

ndzev nebo obchodnifirma Zadatele

leO - identifikadnf dislo osoby

Zadatelje pldtcem DPHs
(oznadte kiiZkem)

VISTAFILM s.r.o.

27410617

NE

ANO s riplnlm ndrokem na odpodet DPH X

s 65stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplatfiuje
pom6rnou ddst odpodtu dan6 na vstupu

s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplathuje
n6rok na odpodet krSceni koeficientem

s d6stednim n6rokem na odpodet DPH a uplatfruje
kombinaci uplatn6ni pom6rn6 66sti odpodtu dan6 na
vstupu a n6roku na odpodet kr6cenf koeficientem

ale u tohoto projektu si Zadatel neni opr6vndn n6rokovat

1 Kr6tkometr62nim kinematograficklm dilem se pro [dely St6tniho fondu kinematografie rozumldilo krat5i
neZ 60 minut, vSechna ostatni kinematografick6 dila jsou celove6erni.
2 Je stanoven jako soueet sloupce A ve formul6ii rozpodtu, kteni je piilohou t6to 26dosti.
3 Je stanoven jako soudet sloupce B ve formuldii rozpodtu, ktenf je piilohou t6to Z5dosti. Jeho vf5e je stejn6,
nebo vy55i neZ celkovy pl6novanf rozpodet ndklad[r na realizacivyiroby. SlouZi pro stanoveni maxim6lni
intenzity veiejne podpory v rozhodnutio poskytnuti podpory (v souladu s dl. 54 odst. 8 GBER).
a Projekty podpofene 66stkou 2 miliony korun a vy55i budou povinny zpilstupnit kinematografick6 dilo
v kinodistribuciv eesk6 republice div6k0m se sluchovlim postiZenim prostiednictvim skryt'ich titulkfl a
div6krlm se zrakovim postiZenim popisnou audio stopou.
5 V piipad6, 2e se v pr&bdhu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepl6tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy0dtovSni projektu a n6slednd tuto skutednost
do vy0dtov6ni promitnout.
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I

, identifik6tor datov6 schr6nky,

I m6-liji 2adatel o podporu kinematografie zfizenu

..'
, eb4xna

i dislo bankovniho ri6tu
:

I adresa pro doruEovini, na kterou Zadatel po2aduje dorudovat (pokud se liSi od adresy sidla a pokud nem6 
i

i zlizenou datovou schr6nku) 
i
l

iulice a 6islo ; VISTAFILM s.r.o., Bezrudova 1 
i

popisn6/orientadni _l
iobec, PSC, st6t , Sumperk, 787 01, Cesk6 republika i

il

ll.B. Zadatel fyzicki osoba

jm6no a piijmeni Zadatele

Zadatel je podnikatelem
(oznadte kiiZkem)

;- - ---'*
iv piipadd ANO uvedte leO

iv piipadd NE uvedte datum narozeni .

Zadatelje plAtcem DPH6
(oznadte kiiZkem)

ANO ,s 0plnlim n6rokem na odpodet DPH

;s 66stednim n6rokem na odpo6et DPH a uplatiluje
i pomErnou ddst odpodtu dan6 na vstupu

s c6stecnlm narokem na odpodet DPH a uptatiuje
n6rok na odpodet kr6cenf koeficientem

i vstupu a n6roku na odpodet kr6ceni koeficientem I
ale u tohoto projektu siZadatel neniopr6vn6n
riArokovat na vstupu odpodet DPH u sprdvce dand

6 V plipad6, 2e se v prfrb6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl5tce/nepl6tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy0dtov6ni projektu a n6sledn6 tuto skute6nost
do vy0dtovAni promitnout.
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misto trval6ho pobytu
I

j ulice a 6islo

L??ry:i61:lgntaixl
i-
lobec, PSC, st6t

I

j

I' - '."' *" -'l
j

i
....,-....*j

i

identifi k6tor datov6 schr6nky, md-li ji Zadatel
zllzenu

_:..- _*_* - _*_'.._ _ 
1

I
1

1

i

;'-_ '_ _ - i.. _ -.. -__*_'**: _-'_i

adresa mista podnikini, je-li Zadatel podnikatelem

ulice a dislo

9og]_;n6/origntacni

obec, PSe, st6t

identifi k6tor datov6 schrdnky, m6-li ji Zadatel
zlizenu

adresa pro doru6ov6ni, na kterou Zadatel poZaduje doruCovat (pokud se li5l od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnik6ni a pokud nemi ziizenu datovou schrinku)

ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSC, st6t

I

i

ll.G. lnformace o podniku a jeho velikosti

r****---"----
iZaOatetje podnikemi
!(ozna6te kiiZkem)
i
I
I

I

V piipad6, Ze ANO, uvedte velikost podniku

-*--- -*
jZaOatetje podnikem (velikost podnikus) i Maty nebo stiedni

i(oznadte kiiZkem)

; - . Velkf
I +i

;

ll.D Informace o dafiov6m rezidenstvi

il
ti

. r-. ..-...... ...j

ixi

{

]NE

I" " -
i ANO
]

-1.
I
I

J

7 Podnikem se rozumi kaldtl subjekt vykon6vajici hospoddiskou Cinnost spodivajiciv nabizeni rnlrobkir a
sluZeb, bez ohledu na jeho prevni formu (viz piiloha 6. l. GBER). Piiklady entit napliujici znaky podniku jsou
podnikatel6, spolky (obdanskd sdruZeni), neziskov6 organizace (pfisp6vkov6 organizace, o.p.s., 0stavy aj.),
nadace, veiej n€ instituce, nej r&zn6j5i prdvnickd osoby apod.
8 Pffloha e. 1 GBER
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Zadatelje daiovym rezidentem CR ve smyslu $ 2 Ne'

odst. 2 nebo $ '17 odst. 3 z6kona e. 586/1992 Sb.,
o danich z piijmu, ve zndni pozddjSich piedpis0 Ano
(oznadte kiiZkem)

lll. Informace o projektu

harmonogram projektus
musi bft v souladu s daty uvedenyimi ve formul6ii realizadniho harmonogramu (pfilof a B,12)

vlvoj (od-do) 1.1.2019 -31.1.2020

piipravne pr6ce (od-do) 1 .2 2O2O - 30.5.2020

zah€rjeni praci na projektu (dd/mm/rrr) 1.6.2020
- je moZn6 nejdiive dnem pod6ni
26dosti

produkce (od-do) 30.4.2020 - 30J0.2020

postprodukce (od-do) 1 1O.2O2O

prvni nat6ceci den (dd/mm/rr) 6.6.202Q

pocet natdrcecich dni 25

dokonceni projektu (dd/mm/rrrr) - 30.1 .2021
kombinovan6 kopie/master

pldnovand premiera (dd/mm/rr) 30.3.2021

projekt je/bude realizov6n se zahranicni ANO
0dasti

NE
(oznacte kiiZkem)

v piipad6, Ze ANO,
uved'te konkretni st6ty

Umisteni prolektu eeska republika
(uved'te stdt nebo stdty,
ve kterych md
Zadatel/koproducenti
sidlo)10

Podpisem t6to 2ridosti Zadatel souhlasi se zaiazenim 0daj0 o sob6 a teto 26dosti do evidence v oblasti podpory

kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejn6nim teto Ztidosti

a dalSich idajir o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem teto Z6dosti Zadatel stvrzuje

e Pr6ce na projektu nemohou bft zah6jeny diive neZ dnem pod6ni Zddosti, a to z dOvodu dodrZenI podminky

motivadniho 0dinku ve smyslu el. 6 GBER Pied pod6nim Zddostije moZne proved6t pouze pifpravn6 pr5ce.
10 elirnek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umistdnfm pro.lektu se rozumi st6t, ve kterem m6 piijemce podpory sidlo.
V piipadd koprodukce vice stdtfr uved'te st6ty, ve kter6m maji sidla jednotlivi koproducenti.
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spravnost a pravdivost 0daj0 uvedenyich v t6to Z6dosti a,ve vSech jejlch piiloh6ch a je si v6dom n6sledk0
pifpadnd nepravdivosti uvedenfch (daj0.

Podpisem t6to 26dosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zAkona a v souladu s piislu5nfm ustanovenim GBER destne
prolrla5uje, Ze:

a) neprobih6 insolvendni iizeni, ve kter6m se ieSi 0padek nebo hrozici ripadek pi'rjemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnuti insolvendniho ndvrhu
proto, 2e jeho majetek nepostaduje k f hrad6 n6klad0 insolvendnihb iizeni, nebo o zru5eni konkuzu proto,
2e pro uspokojeni v6iitel& byl jeho majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla vrlrdi n6mu zavedena nucen6
sprdva podle jin6ho prdvniho piedpisu,

b) neni v likvidaci,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotni poji5t6ni, a to jak v Cesk6

republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnikAni nebo trvaleho pobytu,
d) nemS evidovdn nedoplatek u orgdn0 Finandni spr6vy eeske republiky a org6n0 Celni spr6vy Cesk6

republiky ani u obdobnfch org6n0 st6tu, ve kter6m m6 sfdlo, misto podnik6ni nebo trvalf pobyt s vljimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno posedk6nijeho 0hrady nebo rozloZenijeho 0hrady na splStky,

e) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen5le na soci6lnizabezpedenia piispEvku na st6tni politiku
zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak ve stbt6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu.

f) neni podnikemll, v06i n6muZ je v n6vaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasni piikaz, jim2
byla podpora obdrZen6 od poskytovatele z eesk6 republiky prohl65ena za protipr5vni a nesluditelnou
s vnitinim trhem, kteqi dosud nebyl splacen,

g) neni podnikem v obtiZich ve smyslu dl. 2 bod 18 GBER.
h) nezah6jil pr6ce na projektu nebo cinnosti pied poddnim t6to 26dosti ve smyslu dl. 6 odst. 2 GBER.

Zadatelsoudasn6 prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zdkona o audiovizije osoba, kter6:
a) je bez0honn(t; za bezthonn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocnd odsouzen pro majetkovou nebo

hospod5iskou trestnou dinnost, vdetn6 piipad&, kdyjde o piipravu, pokus nebo 0dastenstvi na takov6
trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o pr6vnickou osobu, musi tento
piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick6 osoba, tak jeji statut6rrni org6n nebo kaZdf dlen statut6rniho
org6nu, a je-li statut6rnim org5nem pi'tjemce podpory kinematografie di dlenem statut6rniho org6nu
piijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad splfrovat jak tato pr6vnickd
osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kaZdf dlen statut6rniho org6nu t6to pr6vnick6 osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranidni pr5vnick6 osoba prostiednictvim sv6 organizadnisloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenlich osob rovn6Z vedouci t6to organizadni sloZky;
tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splfiovat jak ve vztahu k Uzemi eeske republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikeini nebo trval6ho pobytu,

b) nem6 nespln6n6 splatn6 zfvazky vfrdi Fondu.

Osoba, kterd tuto Z6dost podepisuje, prohla5uje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
orgdn nebo 6len statut5rniho org5nu oprdvndna jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je opr6vn6na
jednat za Zadatele jako jeho zmocndnec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jm6no a piijmeni
podepisujici osoby

lva Hlavsov6

vztah podepisujici osoby
k Zadateli

statut6r

datum a misto
podpisu

1.4.2020

11 Podnikem se rozumi cel6 skupina podnikfr, se ktenimije Zadatel propojen ve smyslu jedn6 hospod6isk6 entity
(,jeden podnik") a je jim kaZdf subjekt vykon6vajici hospod6iskou 6innost spodivajici v nabizeni vlrobkfi a sluZeb,
bez ohledu na jeho prdvni formu (viz piiloha 6. l. GBER).
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 
  170 00 Praha 7  

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

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

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak. 
Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 Pohodlné století 

název dotačního okruhu Výroba dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo. 

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

5.445.800,- 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

6.045.124,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1.357.500,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

50,58%

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. 
3 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
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II. Informace o žadateli

II.A. Žadatel právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele  Love Trouble s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  01464051 

žadatel je plátcem DPH4 
(označte křížkem) 

NE 

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X 

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

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

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

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

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Zahradní 173/2 

obec, PSČ, stát  Plzeň, 326 00, Česko 

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

89tsfz7 

číslo bankovního účtu 7

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Zahradní 173/2 

obec, PSČ, stát  Plzeň 326 00, Česko 

II.B. Žadatel fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

v případě ANO uveďte IČO 

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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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 

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 

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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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 s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) 1.6.2017 – 30.6.2018 

přípravné práce (od-do) 1.7.2018 – 30.11.2019 

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

1.07.2020 

produkce (od-do) 1.11.2020 – 1.3.2021 

postprodukce (od-do) 1.4.2021 – 31.7.2021 

první hlavní natáčecí den (dd/mm/rr) 01.01.2021 

počet natáčecích dní 30 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

30.9.2021 

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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plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 30.6.2021 

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

ANO X 

NE 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Francie 

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

Francie 

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: 
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

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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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 

Ing. Jaroslav Bláha Jednatel 5.4.2020, Pra

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



Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

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

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.  
Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Obnažené vztahy (Love Exposed)

název dotačního okruhu Výroba dokumentárního filmu

číslo výzvy 2020-2-6-17

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu)

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní kinematografické dílo.

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. x

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby

5 052 000,- Kč

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby

5 052 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 1 800 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti

28,74 %

název nebo obchodní firma žadatele  Hypermarket Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby  270 62 171

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH x

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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II.B. Žadatel fyzická osoba 

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

Křemencova 178/10

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, ČR

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

ez7a8fi

číslo bankovního účtu

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel je plátcem DPH 
(označte křížkem)

NE

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH

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

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

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  
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II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

II.D Informace o daňovém rezidenství 

III. Informace o projektu 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu

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

ulice a číslo popisné/
orientační

 

obec, PSČ, stát

žadatel je podnikem  
(označte křížkem)

NE

ANO x

žadatel je podnikem (velikost podniku) 
(označte křížkem)

Malý nebo střední x

Velký  

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

Ne

Ano x

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

vývoj (od-do) leden 2019 - březen 2020

přípravné práce (od-do) duben 2020 - květen 2021
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4/7/2020

produkce (od-do) květen 2020 - srpen 2021

postprodukce (od-do) září 2021 - duben 2022

první natáčecí den (dd/mm/rr)  4/14/2020

počet natáčecích dní 40

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master

6/30/2022

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 10/28/2022

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

ANO x

NE

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy

Dánsko

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

1
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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 neb

jméno a příjmení 
podepisující osoby

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

datum a místo 
podpisu

podpis

Filip Remunda jednatel
6.4.2020 
Praha
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

název dotačního okruhu 2. Výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo. x 

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

750.000.- 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

750.000.- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 500.000.- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

20% 

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

IČO – identifikační číslo osoby  01753703 

žadatel je plátcem DPH5  
(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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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 sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Kaprova 42/14 

obec, PSČ, stát Praha 1, 110 00, ČR 

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

cnh6xat 

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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 

  

                                                        
 
6 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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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 podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(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 

                                                        
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) Září 2019 – unor 2020 

přípravné práce (od-do) 1.3. 2020 – 9.4. 2020 

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

10.4.2020 

produkce (od-do)  10.4.2020 – 31.8.2021 

postprodukce (od-do) 1.9.2021 – 31.12.2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

10.7.2020 

počet natáčecích dní 7 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

31.12.2021 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  15.2.2022 

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)10 

 

 
 
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: 

                                                        
 
9 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. 
10 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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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 podnikem11, 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 

Bc. Veronika Kührová 
 
MgA. Michal Kráčmer 
 
 

Žadatelka, jednatelka 
 
jednatel 

6.4.2020 
Praha 
 
6.4.2020 
Praha 

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

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

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

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

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

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

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

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

(GBER). 

 

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

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

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

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

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

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

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

Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 Tady Havel, slyšíte mě? 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní
1
 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu výroby
2
 

9.334.680 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

vývoje + výroby
3
 

9.334.680 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč
4
 1.450.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

34,61 % 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 27187918 

žadatel je plátcem DPH
5
  

(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
 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 

nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4
 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 

v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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. 



 

 

Strana 3 

 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Přímětická 1187/4 

obec, PSČ, stát Praha 4, 140 00, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

qm636ye 

číslo bankovního účtu 

uje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 

II.B. Žadatel fyzická osoba 

 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH
6
  

(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 

  

                                                        

 
6
 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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obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 

 

žadatel je podnikem
7
  

(označte křížkem) 

NE  

ANO 

 

X 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku
8
) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  

 

 

 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne  

Ano 

 

X 

 
 
III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu
9
 

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

                                                        

 
7
 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. 
8
 Příloha č. 1 GBER 
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vývoj (od-do) 1. 2. 2009 - 31. 1. 2016 

přípravné práce (od-do) 1. 2. 2016 – 31. 6. 2020 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

- je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

1. 7. 2020 

produkce (od-do)  15. 9. 2020 - 20. 9. 2020 

postprodukce (od-do) 1. 7. 2020 - 30. 9. 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  

 

15. 9. 2020 

počet natáčecích dní 5 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 

kombinovaná kopie/master 

30. 9. 2021 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)   

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

Slovensko 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)
10

 

ČR, Slovensko 

 

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

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

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

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

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

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

prohlašuje, že: 

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

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

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

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 

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

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

                                                                                                                                                                                        

 
9
 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. 
10

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

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

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

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

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

f) není podnikem
11

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

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

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 

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

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

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli 

datum a místo podpisu 

 

 

Jiří Konečný 

 

 

 

jednatel 

 

 

2. 4. 2020, Praha 

 

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

                                                        

 
11

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. x 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

2 523 000 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

3 063 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 1 700 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

10% 

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

název nebo obchodní firma žadatele Mimesis Film s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 243 18 833  

žadatel je plátcem DPH5  
(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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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 sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

Donská 168/19  

obec, PSČ, stát 101 00 Praha 10  

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

4200349141/6800 

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 DPH6  
(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 

  

                                                        
 
6 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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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 podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(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 

 
 
 
 
 

                                                        
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) 01/2019 - 03/2020 

přípravné práce (od-do) 04 - 05/2020 

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

01/06/2020 

produkce (od-do)  06/2020 - 09/2021 

postprodukce (od-do) 10/2021 - 03/2022 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

01/06/2020 

počet natáčecích dní 45 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

30/04/2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  01/07/2022 

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)10 

Česká republika 

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

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

                                                        
 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 
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že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

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

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

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

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

f) není podnikem11, 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 mí
podpisu 

 
Jan Macola 

 

 
jednatel 

 
3.4.2020, P

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

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. x 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

2 990 000 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

3 296 913 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 1 250 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

12% 

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

IČO – identifikační číslo osoby  05988900 

žadatel je plátcem DPH5  
(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 

 

                                                        
 
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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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 sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Rybná 716/24 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 11000, Česká republika 

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

8j7gqzk  
 

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 DPH6  
(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 

  

                                                        
 
6 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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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 podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(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 

                                                        
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) 1. prosince 2018 - 31. května 2020 

přípravné práce (od-do) 1. června 2020 - 14. června 2020 

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

15/06/2020 
 

produkce (od-do)  1. srpna 2020 - 31. května 2021 

postprodukce (od-do) 1. června 2021 – 30. září 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

01/08/2020 

počet natáčecích dní 30 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

14/10/2021 
 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  20/02/2022 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovensko 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)10 

Česká republika, Slovensko 

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

                                                        
 
9 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. 
10 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. 



 
 

Strana 6 
 
 

 



St6tni fond kinematografie
VeletrZnipal5c

Dukelskfch hrdinrl 47
170 00 PrahaT

Zedost o podporu kinematografie
podan6 podle zdkona e.49612012 Sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 n6kteqfch

zAkon0 (z6kon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zn6ni Statutu StAtniho fondu kinematografie po nabyti

0dinnosti zm6ny Statutu St6tniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017 a v souladu s pravidly obsaZenlmi v
nallzeniEvropsk6 komise e.65112014 ze dne 17.dervna 2014,kterym se v souladu s dldnky'107 a 108 Smlouvy
prohla5uji urdit6 kategorie podpory za slu6iteln6 s vnitinim trhem, tzv. obecn6ho naiizeni o blokovlfch vyijimk6ch

(GBER).

V Z6dosti o podporu kinematografie a v5ech formul6iich piiloh se slovem ,,25dost" rozumi ZSdost o podporu

kinematografie, slovem ,,Zadatel" se rozumiZadatelo podporu kinematografie, slovem,,podpora" se rozumi
podpora kinematografle a slovem GBER se rozumi naiizeni Evropsk6 komise e .65112014 ze dne 17. dervna
2014, kteryim se v souladu s 6l6nky 107 a 108 Smlouvy prohla5uji urdit6 kategorie podpory za slueiteln6 s vnitinlm
trhem, tzv. obecn6ho naiizenio blokovlch vyijimk6ch.

V ZSdosti i ve v5ech souvisejicich formul6iich piiloh je slovem ,,projekt" mySlena konkr6tni fSze produkce
kinematografick6ho dila (kompletni vlvoj nebo vliroba kinematografick6ho dila), pokud neni vfslovn6 urdeno jinak.

Vlivoj mfrZe bft soud6sti projektu na vlirobu kinematografick6ho dila pouze v piipad6, 2e Zadatel jiZ neobdrZel na
tuto f6zi podporu v minulosti.

evidendni dislo projektu (vypliiuje St6tni fond kinematografie)

l. Obecn6 informace o projektu

r n6zev projektu

nizev dota6niho okruhu

i 6islo vizvy

charakteristika projektu
(strudnV popis projektu)

Kdo tu dnes chybi?

2. vlroba cesk6ho kinemaiografick6ho dila

2020-2-6-17

V rdmci projektu bude vyr5b6no kr6tkomelrAlnil kinematografick6 dilo.

V rdmci projektu bude vyr6b6no celovecernl kinematograficke dilo.

celkovi pl6novani rozpodet n6kladt na realizaci
projektu vfroby2

celkovi pl6novani rozpodet n6klad0 na realizaci
vfvoje + viroby3

2 782 500Kc

3 337 500

1 KrdtkometrAZnim kinematograficklim dllem se pro 0dely St6tniho fondu kinematografie rozumldilo krat5i
neZ 60 minut, vSechna ostatnI kinematografickd dila jsou celovederni.
2 Je stanoven jako sou6et sloupce A ve formul6ii rozpodtu, kteni je piilohou teto Zdrdosti.
3 Je stanoven jako soudet sloupce B ve formul6ii rozpodtu, kteni je piilohou teto Z6dosti. Jeho vfSe je stejnd,
nebo vy55i ne2 celkovii pl6novanii rozpodet nSklad0 na realizaci vliroby. SlouZI pro stanoveni maxim6lnl
intenzity veiejn6 podpory v rozhodnuti o poskytnuti podpory (v souladu s 61. 54 odst. 8 GBER).
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v'.iSe poZadovan6 podpory kinematografie v KEa

vf5e finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu podini
Z6dosti

ll. lnformace o iadateli

ll.A. Zadatel privnicki osoba

2 041 000

0

n6zev nebo obchodnlfirma Zadatele GPO Platform s.r.o.

le O - identifika6ni dlslo osoby 04889657

Zadatelje pldtcem DPHs NE
(oznacte kiiZkem)

ANO s 0plnfm n6rokem na odpodet DPH x

s d6stednim nerokem na odpodet DPH a uplathuje
pom6rnou d6st odpodtu dan6 na vstupu

s d5stedniim n5rokem na odpodet DPH a uplatriuje
n6rok na odpodet kr6cen! koeficientem

s ddstednfm n6rokem na odpodet DPH a uplatfluje
kombinaci uplatn6ni pom6rn6 66sti odpodtu dan6 na
vstupu a n6roku na odpodet krSceni koeficientem

ale u tohoto projektu si Zadatel neni opr6vn6n ndrokovat
na vstupu odpodet DPH u spr6vce dan6

adresa sidla

ulice a 6[slo Dukelskfch hrdin& 500125a
popisn6/orientacni

obec, PSe , st6t Praha, 170 00, e R

identifik5tor datov6 sch16nky, ycxqnf9
md-li ji Zadatel o podporu kinematografie zilzenu

cislo bankovniho rictu 
adresa pro doru6ov6ni, na kterou 2adatel poZaduje dorudovat (pokud se liSi od adresy sidla a pokud nemd
ziizenou datovou sch16nku)

ulice a cislo
popisne/orientadni

obec, PSe , stiit

a Projekty podpoiene d6stkou 2 miliony korun a vy55i budou povinny zpiistupnit kinematograficke dilo
v kinodistribuciv eesk6 republice divSkr}m se sluchovim postiZenlm prostiednictvim skryllch titulkrl a
div6k0m se zrakovfm postiZenim popisnou audio stopou.
5 V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepl6tce DPH, je povinen tuto skute6nost uv6st v celkov6m vyridtov6ni projektu a n6sledn6 tuto skute6nost
do vyri6tov6ni promitnout.
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ll. B. Zadatel tyzickit osoba

jm6no a piijmeni Zadatele

Zadatel je podnikatelem
(oznacte kii2kem)

v pilpad6 ANO uvedte leO

v piipad6 NE uved'te datum narozenl

Zadatelje pl6tcem DPH6

(oznacte kiiZkem)

ANO

NE

NE

ANO s rlplnlm narokem na odpodet DPH

s 66stednlm n6rokem na odpodet DPH a uplatiiuje
pomErnou 66st odpodtu dan6 na vstupu

s dAstednl/m n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
n6rok na odpodet kr6cen! koeficientem

s d6stednlim n6rokem na odpodet DPH a uplathuje
kombinaci uplatnEni pom6rn6 66sti odpodtu dan6 na
vstupu a n6roku na odpodet kr6cenf koeficientem

ale u tohoto projektu si Zadatel neni opr6vn6n
nirokovat na vstupu odpodet DPH u sprSvce dan6

cfslo bankovnlho 0dtu

misto trval6ho pobytu

ulice a dislo
popisn6/orientacnl

obec, PSe , stdt

identifik6tor datov6 sch16nky, md-li ji Zadatel
ziizenu

adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

ulice a dislo
popisn6/orientacni

obec, PSe , st6t

identifik6tor datove sch16nky, mii-li ji 2adatel
ziizenu

adresa pro dorudov6ni, na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnik6ni a pokud nem6 zFizenu datovou schrinku)

ulice a cislo
popisne/orientadni

6 V piipad6, 2e se v pr0b6hu realizace projektu zm6nl postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pl6tce/nepldtce DPH, je povinen tuto skuteenost uvest v celkovem vyUetovani projektu a n6sledn0 tuto skutednost
do vyridtov6ni promitnout.
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obec, PSC, st5t

ll.C. lnformace o podniku a jeho velikosti

Zadatel je podnikemT

(oznadte kiiZkem)

ANO

V piipad6,2e ANO, uved'te velikost podniku

Zadatel je podnikem (velikost podnikus) Malli nebo stiednl
(oznacte kiiZkem)

Velkf

ll.D lnformace o dafiov6m rezidenstvi

Zadatelje dariovlim rezidentem eR ve smyslu $ 2 Ne

odst. 2 nebo S 17 odst. 3 z6kona c. 586/'1992 Sb.,

o danlch z piijmu, ve zn6n[ pozd6j5ich piedpis0 Ano
(oznadte kilZkem)

lll. lnformace o projektu

harmonogram projektus
musl blit v souladu s daty uvedenlmi ve formul6ii realizadnfho harmonogramu (piiloha B.12)

vlvoj (od-do) OD:26.11.2018 - DO.20.12.2019

piipravn6 pr6ce (od-do) OD: 26.1 1.2018 - DO:20.12. 2019

zah6jenl praci na projektu (dd/mm/rrr) 30.11.2020
- je mo2n6 nejdiive dnem pod6ni

Z6dosti

produkce (od-do)

postprodukce (od-do)

listopad 2020 - listopad 2021

prosinec 2021- zAii 2022

prvni nat6deci den (dd/mm/rr) 30.11.2020

podet nat6decich dni

7 Podnikem se rozumi kaZdf subjekt vykon5vajici hospod6iskou dinnost spodivajici v nabizeni vfrobk& a
sluZeb, bez ohledu na jeho prdvni formu (viz piiloha e. L GBER). Piiklady entit naplf,u jici znaky podniku jsou
podnikatel6, spolky (ob6ansk6 sdruZenl), neziskov6 organizace (piisp6vkov6 organizace, o.p.s., 0stavy aj.),
nadace, veiejne instituce, nejr0zndj5i pr6vnick6 osoby apod.
I Piiloha d. 1 GBER
e Pr6ce na projektu nemohou blit zah6jeny diive ne2 dnem pod6ni Z6dosti, a to z d0vodu dodrZeni podminky
motivadniho 06inku ve smyslu 61. 6 GBER. Pied pod6nim Zddostije mo2ne provid6t pouze piipravn6 prdce.
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dokondeniprojektu(dd/mm/rrrr)- 15.10.2022

kombinovan6 kopie/master

pl6novan6 premiera (dd/mm/rr) 10.11.2022

projekt je/bude realizov6n se zahranidni
i6asti
(oznadte kiiZkem)

v piipad6, Ze ANO,
uvedte konkretni st6ty

Umist6ni projektu
(uved'te st6t nebo st6ty,
ve ktenj'ch mdr

Zadatel/koproducenti
sldlo)10

Podpisem t6to Z6dosti Zadatel souhlasi se zaiazenim 0dajrl o sob6 a t6to 26dosti do evidence v oblasti podpory

kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejn6nim t6to 26dosti

a dal5ich (daj0 o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem t6to Z5dosti Zadatel stvrzuje

spr6vnost a pravdivost 0dajfr uvedenich v t6to 26dosti a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si v6dom n6sledkfi
piipadne nepravdivosti uvedenlich [daj[r.

Podpisem teto 26dosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 z1kona a v souladu s pilslu5niim ustanovenim GBER destn6

prohlaSuje, 2e:

a) neprobih6 insolvendni ilzen[, ve kter6m se ieSi ripadek nebo hrozlci Upadek piijemce podpory

kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnutl insolvendniho n6vrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k (hrad6 n6klad& insolvendniho iizeni, nebo o zruSeni konkurzu proto,

Ze pro uspokojenl v6iitel0 byljeho majetek zcela nepostadujlci, nebo nebyla v&di n6mu zavedena nucenS

spr6va podle jin6ho pr6vniho piedpisu,
b) neni v likvidaci,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na veiejne zdravotnl poji5t6ni, a to jak v eesk6

republice, tak ve st6t6 sidla, mlsta podnik6nl nebo trval6ho pobytu,

d) nem6 evidov6n nedoplatek u org6n0 Finandni spr6vy eeske republiky a org6n0 Celni spr6vy eesk6
republiky ani u obdobnfch org6nr} st6tu, ve kter6m m6 sidlo, misto podnik6ni nebo trvalli pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedk5ni jeho 0hrady nebo rozlo2enijeho Ihrady na spl6tky,

e) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na soci6lnl zabezpe6enl a piisp6vku na st6tni politiku

zam6stnanosti, a to jak v eeske republice, tak ve st5t6 sidla, mlsta podnik6ni nebo trval6ho pobytu.

f) neni podnikemll, v06i n6muZ je v n6vaznosti na rozhodnuti Evropsk6 komise vystaven inkasnl piikaz, iimZ
byla podpora obdr2en6 od poskytovatele z eesk6 republiky prohl65ena za protipr6vni a nesluditelnou

s vnitinim trhem, kteqf dosud nebyl splacen,
g) nenipodnikem v obtiZich ve smyslu dl.2 bod 18 GBER.
h) nezah6jil pr6ce na projektu nebo dinnosti pied pod6nim t6to Z6dosti ve smyslu 61. 6 odst. 2 GBER.

Zadatel sou6asn6 prohlaSuje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 z6kona o audiovizije osoba, kter6:

a) je bez0honn€rizabez1honn6ho se nepova2uje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo

hospod6iskou trestnou dinnost, vdetn6 piipad0, kdyjde o piipravu, pokus nebo 06astenstvi na takov6

trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o pr5vnickou osobu, musl tento
piedpoklad spl6ovat jak tato pr5vnick6 osoba, tak jeji statut6rni orgdn nebo kaZdli dlen statut6rnlho

10 el6nek 6 odst. 2 plsm. c GBER. Umist6nim projektu se rozumi st6t, ve kter6m m6 pi'tjemce podpory sidlo.
V piipad6 koprodukce vice st6t[r uved'te st6ty, ve kter6m maji sidla jednotlivi koproducenti.
11 Podnikem se rozumi cel6 skupina podnik0, se ktenlimije Zadatel propojen ve smyslu jedn6 hospod6isk6 entity
(,jeden podnik") a je jim kaZdii subjekt vykon6vajici hospod6iskou dinnost spodivajici v nabizeni vfrobktlt a slu2eb,
bez ohledu na jeho pr6vni formu (viz piiloha 6. l. GBER).
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orgenu, a je-li statut6rn[m org6nem piijemce podpory kinematografie ci clenem statut6rniho orgdnu

prijemce podpory kinematografie prdvnict<6 osoba, musi tento piedpoklad splnovat jali tato pravniCKa

osoba, tak jeji statut6rnI org6n nebo kaZd! dlen statut6rniho orgdrnu t6to pr5vnick6 osoby; je-li piijemcem
podpory kinematografie zahranicni pravnicka osoba prostiednictvlm sv6 organizacni slo2ky, musi
piedpoklad podle tohoto plsmene splirovat vedle uvedenyich osob rovn62 vedoucl t6to organizacni sloZky;

tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splnovat jak ve vztahu kuzemi eeske republiky,

tak k zemi sveho sldla, mista podnik6nl nebo trvaleho pobytu,

b) nem6 nespln6n6 splatn6 zlvazky v&di Fondu.

Osoba, kter6 tuto Zadost podepisuje, prohlasuje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutarni

org6n nebo dlen statut6rniho orgdnu opr6vndna jednat jmenem Zadatele-pr6vnicke osoby nebo je opr6vn6na

jednat za ladalele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jmeno a piijmeni
podepisujici osoby

Martin Kohout

Jan Rendl

Jan Strejcovsk!

Jakub Wagner

vztah podepisujici osoby
k Zadateli

jednatel GPO Platform

jednatelGPO Platform

jednatel GPO Platform

jednatel GPO Platform

datum a mlsto
podpisu

6.4.2020, Praha

6.4.2020, Praha

6.4.2020, Praha

6.4.2020, Praha

(tabulku zkopirovat vicekrdt v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

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

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

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

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

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

(GBER). 

 

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

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

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

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

trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 

 

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

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

Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 Nástroj války 

název dotačního okruhu Výroba dokumentárního filmu 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo. ☐ 

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. ☒ 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

projektu výroby2 

2 976 400 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 

vývoje + výroby3 

2 976 400 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 1 150 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

50% 

 

II. Informace o žadateli 

 

II.A. Žadatel právnická osoba 

 

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

IČO – identifikační číslo osoby 290 25 346 

žadatel je plátcem 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 

☐ 

 

 
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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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 sídla 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Bílkova 868/10 

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

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

f9fjwun 

číslo bankovního 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 DPH6  

(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 

  

 

 
6 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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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 podnikem7  

(označte křížkem) 

NE ☐ 

ANO 

 

☒ 

 

V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 

 

žadatel je podnikem (velikost podniku8) 

(označte křížkem) 

Malý nebo střední ☒ 

Velký  

 

☐ 

 
 
II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

žadatel je daňovým rezidentem ČR ve smyslu § 2  

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

o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů  

(označte křížkem) 

Ne ☐ 

Ano 

 

☒ 

 

 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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III. Informace o projektu 

 

harmonogram projektu9 

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

vývoj (od-do) srpen 2013 – prosinec 2016 

přípravné práce (od-do) leden 2017 – březen 2020 

zahájení prací na projektu (dd/mm/rrr) 

- je možné nejdříve dnem podání 

žádosti 

7.4.2020 

produkce (od-do)  červenec 2020 

postprodukce (od-do) říjen 2020 – únor 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  

 

10.7.2020 

počet natáčecích dní 15 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 

kombinovaná kopie/master 

31.3.2021 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  1.11.2021 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

 

ANO ☐ 

NE ☒ 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 

(uveďte stát nebo státy, 

ve kterých má 

žadatel/koproducenti 

sídlo)10 

 

 

 

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: 

 

 
9 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. 
10 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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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 podnikem11, 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  

Julietta Sichel jednatelka 

 

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

 

 
11 Podnikem se rozumí celá skupina podniků, se kterými j  
(„jeden podnik“) a je jím každý subjekt vykonávající hosp b, 
bez ohledu na jeho právní formu (viz příloha č. I. GBER).
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 a v souladu s pravidly obsaženými v 
nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách 
(GBER). 
 
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie, slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie a slovem GBER se rozumí nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlena konkrétní fáze produkce 
kinematografického díla (kompletní vývoj nebo výroba kinematografického díla), pokud není výslovně určeno jinak.  
Vývoj může být součástí projektu na výrobu 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 
 Dokumentární observační drama o fenoménu jednoho z nejnebezpečnějších sportů - roadracingu. Do 
tohoto světa nahlížíme skrze postavu Kamila Holána, dnes jednoho z nejůspěšnějších českých závodníku a v 
motorkářském světě světovou legendu.  
 Co vše jsou lidé ochotni obětovat své vášni? Proč to dělají? Filmařsky atraktivní látka má řadu 
přesahujících dimenzí. Snažíme se proniknout za fasádu pouhé senzačnosti extrémního sportu. Otevíráme téma 
sebereflexe, nahlížíme na kraj lidských i technických limitů, zabýváme se rodinou, smrtí, prvenstvím, pokorou... 
Vše se odehrává v dynamických kontrastech výkonů na hranici smrti v krásné a lhostejně věčné krajině 
roadroacingových tratí na ostrově Isle of Man nebo Pikes Peak v Americe. Slyšíme burácení motorů v 
kontrapunktu s meditativním tíchem přírody. Zaznamenáváme a zkoumáme zbystření těla a výkony na hranici 
možností člověka i techniky, zároveň cítíme v pozadí lásku k dětem, které v mžiku nešťastné náhody mohou přijít 
o tátu.  
 Žádost je podávána podruhé, přičemž na základě zpětné vazby expertních analýz a řady konzultací je 
téma hlouběji a detailněji rozvinuto. Velkým přínosem a impulsem je pro nás vstup silného koprodučního partnera 
do projektu, společnosti FreeSam.   
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název projektu Plná 6 

název dotačního okruhu Výroba dokumentárního filmu 
 

číslo výzvy 2020-2-6-17  

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

2.718.500 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

2.718.500 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 1.300.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

52% 

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

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

IČO – identifikační číslo osoby  03576680 

žadatel je plátcem DPH5  
(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  

 

                                                        
 
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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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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ale u tohoto projektu si žadatel není oprávněn nárokovat 
na vstupu odpočet DPH u správce daně 

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Pod Kavalírkou 486/32 

obec, PSČ, stát  Praha 5 

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

pqysk9z 

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 DPH6  
(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  

                                                        
 
6 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 podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

 
 
 
 
 
                                                        
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
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II.D Informace o daňovém rezidenství 
 

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

Ne  

Ano 
 

x 

 
 
 
III. Informace o projektu 
 

harmonogram projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) 1.9.2018 - 6.4.2020 

přípravné práce (od-do) 1.9.2018 - 6.4.2020 

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

15.7.2020 

produkce (od-do)  15.7.2020 - 1.9.2021 

postprodukce (od-do) 1.9.2021 - 1.3.2022 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

1.8.2020 

počet natáčecích dní 30 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

1.3.2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  5.6.2022 

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)10 

 

 
 
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 
                                                        
 
9 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. 
10 Článek 6 odst. 2 písm. c GBER. Umístěním projektu se rozumí stát, ve kterém má příjemce podpory sídlo. 
V případě koprodukce více států uveďte státy, ve kterém mají sídla jednotliví koproducenti. 















 
 

Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

 Dukelských hrdinů 47 
  170 00 Praha 7  

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-6-17 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní  kinematografické dílo. 1  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. X 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby  2

6 236 500 Kč 
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby  3

7 181 600 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  4 1 800 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

20,72% 

1 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
2 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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. 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  nutprodukce, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  28959191 

žadatel je plátcem DPH   5

(označte křížkem) 
NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X 

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

 

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

 

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

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Umělecká 618/7 

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

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 

  

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  

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

(označte křížkem) 
NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH X 

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu  

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
 
 
 
 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 
žadatel je podnikem   7

(označte křížkem) 
NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 

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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žadatel je podnikem (velikost podniku ) 8

(označte křížkem) 
Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
 
 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu  9

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

vývoj (od-do) červen 2018 - listopad 2019 

přípravné práce (od-do) prosinec 2019 - červen 2020 

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

10.4. 2020 

produkce (od-do)  červenec 2020 - červen 2021 

postprodukce (od-do) červen 2021 - leden 2022 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

1.7. 2020 
 

počet natáčecích dní 45 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

28.2. 2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  1.4. 2022  

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

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovensko 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)  10

Česká republika, Slovensko 

 

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).  
10 
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Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné 
nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona a v souladu s příslušným ustanovením GBER čestně 
prohlašuje, že: 

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

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

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

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

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

f) není podnikem , vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, 11

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 

Pavla Janoušková 
Kubečková 
 
 

jednatelka 6.4. 2020
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy Výroba dokumentárního filmu 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

V rámci projektu bude vyráběno krátkometrážní1 kinematografické dílo.  

V rámci projektu bude vyráběno celovečerní kinematografické dílo. x 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby2 

7.225.000,- 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby3 

7.225.000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč4 1.500.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

37,37 % 

 
 

 
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 Je stanoven jako součet sloupce B ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. Jeho výše je stejná, 
nebo vyšší než celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci výroby. Slouží pro stanovení maximální 
intenzity veřejné podpory v rozhodnutí o poskytnutí podpory (v souladu s čl. 54 odst. 8 GBER). 
4 Projekty podpořené částkou 2 miliony korun a vyšší budou povinny zpřístupnit kinematografické dílo 
v kinodistribuci v České republice divákům se sluchovým postižením prostřednictvím skrytých titulků a 
divákům se zrakovým postižením popisnou audio stopou. 
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II. Informace o žadateli 
 
II.A. Žadatel právnická osoba 
 
název nebo obchodní firma žadatele  Hypermarket Film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27062171 

žadatel je plátcem DPH5  
(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 

 Křemencova 178/10, Nové Město 

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

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

ání, 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  

 
 
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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v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH6  
(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  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 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 podnikem7  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku8) 
(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 projektu9 
musí být v souladu s daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (příloha B.12) 

vývoj (od-do) Březen – duben 2020 

přípravné práce (od-do) Duben – květen 2020 

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

06. 04. 2020 

produkce (od-do)  Červen 2020 – říjen 2020 

postprodukce (od-do) Listopad 2020 – Duben 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr)  
 

01. 06. 2020 

počet natáčecích dní 50 

dokončení projektu (dd/mm/rrrr) - 
kombinovaná kopie/master 

01. 06. 2022 

 
 
7 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. 
8 Příloha č. 1 GBER 
9 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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plánovaná premiéra (dd/mm/rr)  22. 04. 2021 ? 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovenská republika 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 
žadatel/koproducenti 
sídlo)10 

Slovenská republika 

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

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

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

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

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

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

f) není podnikem11, 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 

 
 
10 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. 
11 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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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 

po

 
Vít Klusák 
 

 
Jednatel 

 
04. 04. 2020 

 

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




