
St6tni fond kinematografi,e
VeletrZni paliic

Dukelskfch hrdinfi,47
170 00 PrahaT

Zfudost o podporu kinematografie
podan6 podle zdkona e.49612012 Sb., o audiovizuSlnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 n6ktenich

zdkon[r (z5kon o audiovizi), v platn6m zn6ni, podle zndni Statutu St6tnlho fondu kinematografie po nabyti

rldinnosti zm6ny Statutu StZrtniho fondu kinematografte ze dne 3. 5.2017 a v souladu s pravidly obsaZenyimi v

naiizenl Evropsk6 komise t,.651t2014 ze dne 17. dervna 2014,kIerym se v souladu s dl6nky 107 a 108 Smlouvy

prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinim trhem, 2v. obecn6ho naiizeni o blokovlch vlijimk5ch

(GBER)

V Z6dosti o podporu kinematografie a v5ech formuldiich piiloh se slovem ,,Z6dost" rozumi Zddost o podporu

kinematografie, slovem,,Zadatel" se rozumiZadatelo podporu kinematografie, slovem,,podpora" se rozumi

podpora kinematografie a slovem GBER se rozumI naiizeni Evropske komise d.65112014 ze dne 17. dervna

2014,Rterym se v souladu s dlanky 107 a 108 Smlouvy prohla5uji urdit6 kategorie podpory za sluditeln6 s vnitinirn

trhem, tzv, obecn6ho naifzeni o blokovfch vlijimkSch.

V Z6dosti i ve v$ech souvisejicich formul5iich piiloh je slovem ,,projekt" my5lena konkr6tnl f6ze produkce

kinematografick6ho dila (kompletnl v5ivoj nebo v!'roba kinematografickeho dlla), pokud neni v}islovnd ur6eno jinetk

Vfvoj mfiZe bft souddstiprojektu na vyirobu kinematografickeho dila pouze v piipad6, 2eZadateljiZ neobdrZel na

tuto f6zi podporu v minulosti.

i evidendni elslo nrotektu (vypliuje Statnlfond kinematografie)

L Obecn6 informace o pr-oj-eltu

nflzev projektu ZlatA r6na

n6zev dotadniho okruhu ) 2. vyroba desk6ho kinematografickeho dlla

6islo vizvy 2020-2-8-26

charakteristikaprojektu eerndgangsterskS komedie

(stru6nf popis projektu) :

cef kovf pl6novani rozpo6et n6klad0 na realizaci 29 026 700,- Kd

projektu virobyl

celkovi plAnovanf rozpodet n6klad0 na realizaci 29 026 700,- Kd

vfvoje + vfroby2

vf5e poZadovan6 podpory kinematografie v Kd3 2 000 000,- Kc

, vyse finanCniho zaji5t6ni projektu v % k datu podini ,71 
'41 

o/o

; Z6dosti

1 Je stanoven jako soucet sloupce A ve formuldii rozpodtu, kteni ie piilohou t6to Z6dosti.
2 Je stanoven jako soucet sloupce B ve formul6ii rozpodtu, kteni ie piilohou teto Z6dosti. Jeho vlSe je stejn6,

nebo vy5sinei celkov! pl6novanf rozpodet ndkladrh na realizaciv!roby. SlouZi pro st_anoveni maxim6lnl

intenziiy veiejne podpory v rozhodnutio poskytnuti podpory (v souladu s dl. 54 odst. 8 GBER).
3 proje(ty poOpofene eaittou 5 mition0 korun a vy55i budou povinny zpiistupnrt kinematografick6 dilo

v kinodisiribuciv fleske republice div6kirm se sluchovlim postiZenim prostiednictvim skrytfch titulkt a

divSk0m se zrakovfm postiZenim popisnou audio stopou.
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ll. lnformace o Zadateli

ll.A. Zadatel pr6vnick6 osoba

nazev neOo oOcfroOni firma Zadatele Flamesite

leo - identifikadnl dislo osoby : 27572111

s.r.o.

Zadatelje pl5tcem DPH4
(oznadte kiiZkem)

NE

ANO : s 0plnfm ndrokem na odpodet DPH

r s d6stednlm ndrokem na odpodet DPH a uplatiuje

, 
qom_6rn_ou d?:l"dq?:y oaf n1 ":l"pi

rs d5stednyim n6rokem na odpodet DPH a uplatfruje

, la,:! 11 
oonglgt tf-.:nY 

foefigienigm

, s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplattiuje
:kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpodtu dan6 na

i 
*lyqu 

" lfrot<y "? 99q:*1 frScglV 
toengiellem

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

adresa sidla

ulice a dislo
popisn6/orienta6ni

obec, PSe , stSt

Pernerova 635157

Praha 8 Kadin 186 00

I identifik6tor datov6 schr6nkY,
I m5-li ji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu

Wbb6j5s

; dlslo bankovniho tidtu

i adresa pro doru6ovini, na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se liSi od adresy sidla a pokud

; nem6 ziizenou datovou schr6nku)

:

r ulice a 6islo

, ?oPPryl?l-""t{li
:obec, PSe , stSt

ll.B. Zadatel fyzicki osoba

:jmeno a piijmeni 2adatele

; 2adatel je podnikatelem
(oznadte kiiZkem)

ANO

NE

,- 
'.. -' ' '- ." -' ' l

:v piipadd ANO uved'te ldO

a V piipad6, Ze se v pr0b6hu realizace projektu zmdni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako

pl6tcelnepl6tce DpH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vyrl6tov6ni projektu a n6slednd tuto skute6nost

do vyrldtov6ni promltnout.
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v pfipaOe Uf uveO'te Oatum narozeni

1, Zadatelje pldtcem DPHs

,(oznadte kiiZkem)

;6islo bankovniho 0dtu

' 
misto trval6ho pobytu

iNE

:ANO , s 0plnVm n6rokem na odpodet DPH

', : s d5stednfm ndrrokem na odpodet DPH a uplathuje

; ;p?'6T:y !a:lodpogty lane 11vsfy?u

. : s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplatfruje

, in?!ok T odqod:lll?.:lY b:ficientem

i i s d6stednfm n6rokem na odpodet DPH a uplatiuje
. : kombinaci uplatn6ni pom6rn6 d6sti odpodtu dan6 na,, 

,y:ly?y 11a1ofu 
na olnolelkfe:ely kg"f'll:T

; i ale u tohoto projektu si Zadatel neni oprdvndn
: , ndrokovat na vstupu odpodet DPH u sprSvce dan6

, ulice a dislo
, popisn6/orientadni 

,

,obec, PSe, st6t
: -.. .. -. ."

;identifik6tordatov6schr5nky,m5-|ijiZadatel

ilrz-:n' . .

: adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

, ulice a dislo

, 
p9pl,'n910'i:l!?!ni

, 

oo".: ese, stal

: identifik6tor datov6 schr6nky, m6-li ji Zadatel
: ziizenu

: adresa pro dorudov6ni, na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu

i nebo mista podnik5ni a pokud nem6ziizenu datovou schr6nku)

: ulice a dlslo

, 
nog5nelolentadnr

:obec, PSe , st6t

5 V piipad6, Ze se v prr]bdhu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako

pldtbelnepl6tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vy0dtovdni projektu a ndslednd tuto skutednost

do vy0dtov6nl prom itnout.
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ll.C. Informace o podniku a jeho velikosti

"-' ';
, Zadatelje podnikemu . *=
(oznadte kilZkem)

ANO

V piipad6, Ze ANO, uved'te velikost podniku

Zadatel je podnikem (velikost podnikuT)

(oznadte kiiZkem)

Mal! nebo stiedni

Velkf

ll.D Informace o dafiov6m rezidenstvi

I Zadatelje dafrovyim rezidentem CR ve smyslu $ 2 . Ne

,odst.2 nebo $ 17 odst. 3zAkona6.58611992 Sb , , .

: o danich z piijmu, ve zn6ni pozddj5lch piedpisil jAno
(oznadte kiiZkem)

lll, lnformace o projektu

r harmonogram projektus

; musi bft v souladu se daty uvedenyTmi ve formuldii realizadniho harmonognamu (Piiloha B.'12)

;vyivoj (od-do) 01.01.2019 - 30.05.2020

X

X

1X

; piipravn6 pr6ce (od-do)

i zah6jeni pracl na projektu

; (dd/mm/rrr) - je moZne nejdiive
: dnem podSni ZSdosti

0 1 .06.2020 - 1 4.08.2020

15.08.2020

i produkce (od-do)

, postprodukce (od-do)

: prvnl nat6declden (dd/mm/n)

, podet natddecich dni

; dokondeni projektu (dd/mm/rrrr) -

, xglbinov_a,1a,t9gi9lm1st"t . .

i pl6novandr premi6ra (dd/mm/rr)

: 11.09.2020 - 23.10.2020

t 25.10.2020 - 31 .01.2021

ll.,g.zozo

:27

g1.01.202.1

', 11.03.2021

6 Podnikem se rozumi kaZdf subjekt vykon6vajfcl hospodaiskou dinnost spodlvajici v nabizenI vfrobk& a

sluZeb, bez ohledu na jeho pr6vni formu (viz pilloha d. l. GBER). Piiklady entit naplnulici znaky podniku jsou

podnikatel6, spolky (ob6ansk6 sdruZeni), neziskov6 organizace (piisp6vkov6 organizace, o.p.s.,0stavy aj.,t,

nadace, veiejne instituce, nejrftzn6jSi prdvnicke osoby apod.
7 Piiloha d. 1 GBER
I Prdce na projektu nemohou blit zah6jeny diive neZ dnem pod6ni Zddosti, a to z dfrvodu dodrZeni podmlnky

motivadniho ri6inku ve smyslu dl. 6 GBER. Pied pod6nim 26dostije mo:Zn6 provad6t pouze piipravn6 prdce.
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projekt je/bude realizov6n se zahranidni
[6asti
(oznacte kiiZkem)

ANO X

NE

v piipad6, Ze ANO, Slovensko
uved'te konkr6tni st6ty

Umist6ni projektu Ceskii republika, Slovensko
(uved'te stdt nebo stdty,
ve kteryich m5
2adatelikooroducenti
sidlo)s

Podpisem t6to Z5dosti Zadatel souhlasl se zaiazenim 0daj0 o sob6 a t6to Zdrdosti do evidence v oblasti podpory

kinematografie, kterou vede StStnl fond kinematografie podle $ 30 zdkona o audiovizi a s uveiejn6nlm teto Z6dot;ti

a dalSich 0dajfi o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpiserm t6to Z6dosti Zadatel stvrzuje

spr6vnost a pravdivost [dajir uvedenlich v teto ZSdosti a ve v5ech jejlch piiloh6ch a je si v6dom n6sledkfi
piipadn6 nepravdivosti uvedenlich Udaj[t.

Podpisem t6to Zddosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 z6kona a v souladu s pifslu5nlm ustanovenim GBER destn6
prohlaSuje, Ze:

a)neprobihS insolvendni iizen[, ve kter6m se ieSi 0padek nebo hrozici upadek pi'tlemce podpory

kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho fpadku, o zamitnuti insolvendniho n6vrhu
proto, 2e jeho majetek nepostaduje k 0hrad6 n6klad& insolvendniho iizenl, nebo o zru5eni konkurzu proto,

2e pro uspokojeni vdiitel0 byljeho majetek zcela nepostacujlci, nebo nebyla v0di n6mu zavedena nucenA

spr6va podle jineho prdvniho piedpisu,

b) neni v likvidaci,
c) nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na veiejne zdravotni pojiSt6ni, a to jak v Cesk6

republice, tak ve stdt6 sidla, mista podnik6ni nebo trvaldho pobytu,

d)nemd evidov6n nedoplatek u org6n& Finandnisprdvy desk6 republik'y a org6ntr Celnisprdvy eesk6
republiky ani u obdobnlich orgSn& st6tu, ve kter6m md sidlo, misto podnik6ni nebo trvalli pobyt s vyijimkou

nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedk6nljeho rihrady nebo rozloZenljeho 0hrady na splStky,

e) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na sociSlnizabezpedenla piisp6vku na stdtni politiku

zam6stnanosti, a to jak v deske republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik5ni nebo trval6ho pobytu.

f1 neni podnikeml0, vtrdi n6muZ je v n6vaznosti na rozhodnutl Evropsk6 komise vystaven inkasnl piikaz, iim:,t-

byla podpora obdrZen6 od poskytovatele z eeske republiky prohl65ena za protipr6vni a nesluditelnou

s vnitinim trhem, kten! dosud nebyl splacen,
g) neni podnikem v obtiZich ve smyslu cl. 2 bod 18 GBER.
h) nezahdjil pr5ce na projektu nebo dinnosti pied poddnim teto Z5dosti ve smyslu dl. 6 odst. 2 GBER.

Zadatel soudasnd prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenlm $ 39 odst. '1 zflkctna o audiovizi je osoba, kterd:

a) je bezfhonn6; zabez0honn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocnd odsouzen pro majetkovou nebct

hospod6iskou trestnou dinnost, vdetnd piipad0, kdy jde o pilpravu, pokus nebo fdastenstvi na takov6

trestn6 dinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzerr; jde-li o pr6vnickou osobu, musi tento
piedpoklad splfrovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jeji statut6rni o196n nebo kaZdf dlen statut6rniho
org6nu, a je-li statut6rnim orgSnem piijemce podpory kinematografie di dlenem statut6rniho o196nu

piijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musitento piedpoklad splriovat jak tato pr6vnick6

osoba, tak jejl statut5rni orgdn nebo kaZd1i dlen statut6rniho orgdnu t6to pr6vnicke osoby; je-li piijemcern

s e lanek 6 odst. 2 pism. c GBER. Umlst6nim projektu se rozuml st6t, ver kter6m md piljemce podpory sidlo
V piipadd koprodukce vice st6tfi uved'te staty, ve kter6m maji sldla jednotlivi koproducenti.
1o Podnikem se rozum[ celd skupina podnik0, se kteni mije Zadatel propojen ve smyslu jedn6 hospoddiske
entity (,,jeden podnik") a je jim kaZdf subjekt vykondvajici hospoddiskou dinnost spocivajicl v nablzeni
vlrobk0 a sluZeb, bez ohledu na jeho pr6vniformu (viz piiloha d. L GBER).
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podpory kinematografie zahranidnf prdvnick6 osoba prostiednictvirn sv6 organizadni sloZky, musl
piedpoklad podle tohoto pismene splfiovat vedle uvedenlich osob rovn6Z vedouci t6to organizadni sloZky;
tento piedpoklad musipiijemce podpory kinematografie splfiovat jerk ve vztahu k 0zemiCesk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikdni nebo trvaleho pobytu,

b) nem6 nesplndn6 splatn6 zAvazky v0di Fondu.

Osoba, kter6 tuto 26dost podepisuje, prohla5uje, 2e bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut5rni
org6n nebo dlen statutdrnlho orgdnu opr5vn6na jednat jm6nem Zadatele-prrAvnick6 osoby nebo je opr6vn6na
jednat za 2adatele jako jeho zmocn6nec,

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

,jm6no a piijmeni
podepisujicl osoby

vztah podepisujlci osoby
k Zadateli

datuma
podpis

12.08.2020, Ing. Robert Hohne ;jednatel

(tabulku zkopirovat vicekrSt v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem z"
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

       Dukelských hrdinů 47 
         170 00 Praha 7  

 

Žádost o podporu kinematografie 
podanápodle 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. 2017a 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 kinematografiea 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 Somewhere over the Chemtrails 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-8-26 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Absurdní komedie ze současné vesnice, ve kterém místní obyvatele ohrožují globální 
témata. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby1 

13000000Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby2 

13150000Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč3 4500000Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

31,15% 

 
II. Informace o žadateli 

                                                        
 
1Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2Je 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). 
3Projekty podpořené částkou 5 milionů 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.A. Žadatel právnická osoba 
 

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

IČO – identifikační číslo osoby  28374061 

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 

Bílkova 132/4  

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, ČR 

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

zudsqn4 

číslo bankovního účtu 2

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  

žadatelje podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

                                                        
 
4V 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  

 
 
 
 
 
 

                                                        
 
5V 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 se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

vývoj (od-do)  2018-31.12.2020 

přípravné práce (od-do) 1.10.2020-31.1.2021 

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

žádosti 

 
 

 1.9.2020 

produkce (od-do) 1.2.2021-31.3.2021 

postprodukce (od-do) 1.4.2021-31.10.2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 1.2.2021 

počet natáčecích dní  24 

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

31.10.2021 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) Červenec 2022 

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

(označte křížkem) 
 

ANO  

NE x 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo 

státy,ve kterých má 
žadatel/koproducenti 

sídlo)9 

 

 
 
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 

                                                        
 
9Článek 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 mís
podpisu 

Pavel Vácha 
 
 

jednatel 14/8/2020

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla / Výroba celovečerního hraného debutu 

číslo výzvy 2020-2-8-26 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Romantickou komedii HOTEL tvoří tři navzájem propojené příběhy odehrávající se 
na jednom místě, v jeden den. Díky této specifické dramaturgické struktuře 
dokážeme originálně pracovat s pozorností diváka a současně tak chytře prohlubovat 
humorné situace. Cílem filmu je rozvíjet žánrovou tvorbu v České republice, 
konkrétně v oblasti „chytrých komedií“, neboť díky úspěchům několika málo titulů 
z posledních let nemůžeme ignorovat diváckou poptávku po tomto žánru. Současně 
se jedná o debut, který je realizačně jednoduchý, což se odráží jak v rozpočtu, ale 
zejména v časovém plánu. Díky tomu jsme schopni dodat kvalitní film, který má 
vzhledem ke svému žánru jistou diváckou základnu, a to v poměrně krátkém 
časovém horizontu. Cítíme, že je potřeba reagovat na současnou situaci (nejen) 
české kinematografie a myslíme si, že Hotel je ideální projekt, který může velmi 
rychle opět přilákat návštěvníky do kin a být tak jedním z dalších projektů, které 
pomohou opět rozhýbat český filmový průmysl. 
Film vzniká v koprodukci se slovenskou společností Bright Sight Pictures.  

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby1 

12 726 300 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby2 

12 986 300 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč3 2 700 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

55, 34 % 

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

IČO – identifikační číslo osoby  05320941 

žadatel je plátcem DPH4  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH x 

 
 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 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). 
3 Projekty podpořené částkou 5 milionů 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. 
4 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje 
poměrnou část odpočtu daně na vstupu 

 

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

 

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

 

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

 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

 Kabátníkova 219/7 

obec, PSČ, stát  Brno 602 00, Česká republika 

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

42czy35 
 

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 

 Řeznická 1 

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

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DPH5  
(označte křížkem) 

NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

 
 
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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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 podnikem6  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 

 
 
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. 
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žadatel je podnikem (velikost podniku7) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední x 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

x 

 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu8 
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

vývoj (od-do)  Září 2019 – červenec 2020 

přípravné práce (od-do) Srpen 2020 – prosinec 2020 

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

01/09/2020 
 

produkce (od-do) Leden 2021 – únor 2021 

postprodukce (od-do) Březen 2021 – červen 2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 11.01.2021 

počet natáčecích dní  20 

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

31.07.21 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 04.11.2021 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Slovensko 

Umístění projektu 
(uveďte stát nebo státy, 
ve kterých má 

Slovensko 

 
 
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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žadatel/koproducenti 
sídlo)9 

 
 
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 
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.  
 

 
 
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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Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 
jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Kateřina Buzková 
 

Jednatelka, producentka 11.8.2020, Prah

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla  

číslo výzvy 2020-2-8-26 Výroba celovečerního hraného debutu 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Road movie love story na pozadí ekologického aktivismu.  
 
Během stopování se potkají dva mladí lidé. Rebeka je ekologická aktivistka a Xavery je 
na cestě ukončit svůj život. Začnou společně cestovat a zamilují se do sebe. Její 
způsob života a filozofie inspiruji (infikují) Xavera, který za pomocí duchovního průvodce 
v podobě toulavého psa Salvatora odkrývá svůj dar soucítění se zvířaty. Dochází to tak 
daleko, že ekologický aktivismu se pro Xavera stává existencionální otázkou života a 
smrti. Dělá vše pro to tak zoufale, že začíná být slepý vůči světu kolem sebe. Přestává 
vnímat rozdíl mezi skutečností a tím, co je pouze v jeho hlavě a dostává se tak na 
křižovatku života, kdy se musí rozhodnout, jestli se demonstrativně obětovat pro vyšší 
ideály anebo důvěřovat svému srdci a začít nový život.   

 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby1 

18 524 668 Kč 

 

 
 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
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celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby2 

19 087 168 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč3 4 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

26,82 % 

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

IČO – identifikační číslo osoby  28315707 

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 

 Moravní 958 

obec, PSČ, stát  Otrokovice, 765 02, ČR 

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

mkfcxf3 

číslo bankovního účtu 

 
 
2 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). 
3 Projekty podpořené částkou 5 milionů 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. 
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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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 

 Tř. T. Bati 4091/32 

obec, PSČ, stát  Zlín, 760 01, ČR 

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem 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 

  

 
 
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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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 podnikem6  
(označte křížkem) 

NE  

ANO 
 

X 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku7) 
(označte křížkem) 

Malý nebo střední X 

Velký  
 

 

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

Ne  

Ano 
 

X 

 
III. Informace o projektu 
 
harmonogram projektu8 
musí být v souladu se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

vývoj (od-do)  03.01.20 – 31.05.21 

přípravné práce (od-do) 29.06.20 – 31.05.21 

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

15.08.2020 

produkce (od-do) 01.04.21 – 30.09.21 

postprodukce (od-do) 01.10.21 – 01.12.21 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 05.07.21 

počet natáčecích dní  22 

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

01.05.2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 01.07.22 

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

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Polsko 

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

Polsko 

 
 
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. 

 
 
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. 
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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 
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 

p

Martin Gazda 
 

jednatel 10.8.2020  

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

 
 
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).  



 
 

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 Brutální vedro 

název dotačního 
okruhu 

2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-8-26 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Hraný debut dokumentaristy Alberta Hospodářského je iniciační road-movie s prvky 
magického realismu a lehkého sci-fi. Vyprávění vychází ze skutečných událostí 
vsazených do fantaskního světa ohroženého srážkou s odlomeným fragmentem 
slunce. Horkou letní cestu mladého Vincenta z Prahy za kamarádem na chatu za 
Pardubicemi nečekaně komplikují překážky v podobě náhodných setkání s různými 
postavami v situacích, které Vincentovi nakonec pomohou od prvotní zmatené 
existence dospět k přijetí svého vlastního já. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby  1

7 435 000 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby  2

7 435 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč  3 4 000 000 Kč 

1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 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). 
3 Projekty podpořené částkou 5 milionů 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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výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

15,93% 

 
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   4

(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

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   
 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

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

(označte křížkem) 
NE  

ANO s úplným nárokem na odpočet DPH  

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

 

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

 

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

 

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

 

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
 
 
 
 
 
 
II.C. Informace o podniku a jeho velikosti 
 

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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žadatel je podnikem   6

(označte křížkem) 
NE  

ANO 
 

x 

 
V případě, že ANO, uveďte velikost podniku 
 
žadatel je podnikem (velikost podniku ) 7

(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  8

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

vývoj (od-do)  červenec 2018 - červenec 2020 

přípravné práce (od-do) duben 2021 - červenec 2021 

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

20/11/2020  

produkce (od-do) srpen 2021 - září 2021 

postprodukce (od-do) říjen 2021 - leden 2022 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 10/08/2021 

počet natáčecích dní  20 

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

28/02/2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 4/07/2022 

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

ANO  

NE x 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

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

 

 
 
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, 10

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: 

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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jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

Tomáš Hrubý 
 

jednatel 14.8.2020, Praha 

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

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 

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

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2020-2-8-26 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Lyrický film o odpuštění a novém začátku. 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby1 

16 111 770 Kč 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby2 

16 111 770 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč3 5 000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

11,51 % 

 

 
 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 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). 
3 Projekty podpořené částkou 5 milionů 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  COMPANY F s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby 24147729 

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 

 Marešova 643/6 

obec, PSČ, stát Praha 14 – Černý Most, 198 00, Česká republika 

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

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

 
II.B. Žadatel fyzická osoba 
 
jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

 
 
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 se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

vývoj (od-do)  1/2018 – 11 / 2020 

přípravné práce (od-do) 12/2020 – 9/2021 

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

1.12.2020 

produkce (od-do) 10/2021 – 12/2021 

postprodukce (od-do) 1/2022 – 6/2022 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 1.10.2021 

počet natáčecích dní  20 

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

30.6.2022 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 15.9.2022 

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

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Česká republika, Slovenská republika 

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

Česká republika, Slovenská republika 

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

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

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

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

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

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

f) není 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  

 
Filip Čermák 
 

jednatel 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jed
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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 Můžem i s mužem 

název dotačního okruhu Výroba celovečerního hraného debutu 

číslo výzvy 1.2020-2-8-26 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Výroba celovečerního hraného filmu na motivy úspěšné divadelní hry 
v režii Vandy Hybnerové 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
projektu výroby1 

16,175.000,- Kč 
 

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci 
vývoje + výroby2 

16,175.000,- Kč 
 

výše požadované podpory kinematografie v Kč3 4,000.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu 
podání žádosti 

60% 

 

 
 
1 Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti. 
2 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). 
3 Projekty podpořené částkou 5 milionů 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  SENTENTIA Praga spol.s r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  654 16 686 

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 

 Lyčkovo náměstí 472/8 

obec, PSČ, stát  186 00  Praha 8, Česká republika 

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

Ia9e6p 

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 

 Roztylská 1/1860 

obec, PSČ, stát  Praha 4, 140 00, Česká republika 

 
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 se daty uvedenými ve formuláři realizačního harmonogramu (Příloha B.12) 

vývoj (od-do)  1/9/2019 - 30/6/2020 

přípravné práce (od-do) 1/7/2020 - 11/8/2020 

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

12/08/20 
 

produkce (od-do) 12/8/2020 - 31/8/2020 

postprodukce (od-do) 1/9/2020 - 15/02/2021 

první natáčecí den (dd/mm/rr) 12/08/20 
 

počet natáčecích dní  15 

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

15/02/21 

plánovaná premiéra (dd/mm/rr) 11/03/21 

 
 
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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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)9 

 

 
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 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

 
 
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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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 

 
Pavel Fürst 
 

 
Jednatel 

12.8.2020 
Praha 

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