Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7 • Holešovice

telefon: 725 818 467
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 319/2014
ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"),
v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 písm. C) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora") ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
Přijemce podpory (název/ Jméno a přijmení)
1.2. IČ/datum narození
1.1.

Asociace českých filmových klubů

1.3. Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „přljemce podpory")

1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

9.2. V souladu s§ 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje Informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 26.9.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 12.9.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 14/2013.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Jiří Králík, Jaroslav Sedláček, Jiří Flígl, David Čeněk. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání
dne 14. listopadu 2013.
Dne 17.10.2013 byl vylosován obsahový expert Hodoušková, Markéta, který svůj posudek řádně odevzdal a
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 39 body. Dne 17.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl,
který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 20.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 25.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti nemohlo být co do výše podpory vyhověno v plném rozsahu. Rada při stanovování výše podpory přihlédla
k celkové finanční alokaci v dané výzvě, k počtu bodů, které projekt obdržel přl hodnocení, jak se daný projekt
umístil mezi ostatními projekty přijatými v dané výzvě, k celkovému rozpočtu projektu, k přiměřenosti jeho
žádosti a na základě takového posouzení stanovila udělenou výši podpory.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením§ 35 odst. 5 zákona dále odvolat.
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 320/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Aerofilms

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

1

2.1. Evidenční číslo projektu

50/2013

2.2. Název dotačního okruhu

filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie

2.3. Číslo výzvy

2013-9-1-12
Premiérové uvedení retrospektivy Jana Němce ,,INDEPENDENT OF REALITY,
The Films of Jan Němec" v USA

2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

přehlídka - retrospektiva
New York – Brooklyn Academy of Music (BAM) v rámci
3.2. Místo konání
programu BAMcinématek
3.3. Datum konání
8.11. - 14.11.2013
12 a z toho 9 českých (9 celovečerních filmů a 3
3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice
krátkometrážní)
3.5 Ozvěny:
Severní Amerika do 30.4.2014
(dále jen „definice projektu“)
3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.7. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

173 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 45%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5

2

5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
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7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1.
Uznatelné
hrazené z podpory

náklady Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
8.2. Neuznatelné náklady
 pohoštění;
hrazené z podpory
 dary;
 vyškolení personálu;
8.3.
Časové
uznatelné
Od 1. 1. 2013
náklady hrazené z podpory
8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
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9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 50/2013.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Radim Habartík, Petr Vítek. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 14. listopadu
2013.
Dne 29. 10. 2013 byl vylosován obsahový expert Pechánková, Milica, která svůj posudek řádně odevzdala a
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 60 body. Dne 17.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba,
Přemysl, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke
zpracovaným posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 21.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 oo Praha 7 - Holešovice

telefon: 725 818 467
e-mail: katerina.voikuvkova@fondkinematografie.cz

V Praze

dne

23. le dna 2014
tj.: 321/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOAE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie ( dále jen u Fond u),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákon ů (zákon o audiovizi) (d ále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále Je n „p odpora") ve výši a formě, jak Je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití pod pory při realizaci projektu, jenž Je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostat ních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Přijemce podpory lnázev / jméno a přijmenl}

Akademie múzických umění v Praze

1.2. lf/datum narozeni
1.3. Adresa sldla / trvalého pobytu/ mlsta podnikáni
1.4. Bankovnl spojeni
(dále jen „přijemce podpory")
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evid enci v oblasti audiovize ve d ené Fondem po dle§30 zákona;
1.5.2. přijemce nebo členové jeho statutárnlho orgánu Oe-11 příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řešl úpadek nebo hrozící úpa dek přijemce; v posledních třech
letech nebylo rozhodnuto o Jeho úpa dku, o zamítnuti insolvenčnlho návrhu proto, že Jeho majetek
nepostačuje k úhradě nákla dů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, !e pro uspokojení
věřitelů byl Jeho majetek zcela nepostačuj/cf, nebo nebyla vůči příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v llkvldacl;
1.5.5. př/Jemce nemá ne doplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to Jak v c!R,
tak ve státě sfdla, místa po dnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci dani u orgán ů Fi nanční správy CR ani orgánů Celní správy CR ani v evid enci
daní nebo obdobných peněiltých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sldlo, místo podn ikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to Jak v fR, tak ve státě síd la, místa podnikáni nebo trvalého pobytu;
1.5.8. přljemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory Je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončeni projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajll uve dených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není mož né převést na jiný subjekt.
Článek 2.
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Státní fond kinematografie
telefon: 725 818 467
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz

Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7 - Holešovice

V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 322/2014
ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"),
v souladu s ustanoven(m § 13 odst. 1 písm. C) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuáln/ch dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podporau ) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to přljemci, jenž je specifikován nlže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použiti podpory při realizaci projektu, jenž je definován nlže v článclch 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnuti a
za ostatn/ch podm(nek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Přijemce podpory (název/ jméno a př/jmení)
1.2. IČ/datum narození

Občanské sdružení Education Talent Culture

1.3. Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „př(jemce podpory")
1.5. Příjemce podpory mus( až do doby dokončeni projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle§30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenčnf řízeni, ve kterém se řeš( úpadek nebo hrozíc/ úpadek př/jemce; v posledn/ch třech
letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčnlho návrhu proto, že jeho majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčn/ho řízeni, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojen(
věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačuj/cf, nebo nebyla vůči příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce nenl v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištěni, a to jak v ČR,
tak ve státě sfdla, m(sta podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finančn( správy c'.'.R ani orgánů Celn/ správy c'.'.R ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plněni u př/slušných orgánů státu, ve kterém má sldlo, mlsto podnikáni
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v <".:R, tak ve státě sídla, mlsta podnikáni nebo trvalého pobytu;
1.5.8. přljemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmlnek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu p/semně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

•
postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s§ 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravldlech a o změně některých souvlsejídch zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnuti, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnuti.
9.1.9.

Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 2.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 73/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Bilík, Petr, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 52 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pošta, Martin, který svůj posudek
řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 32 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém
projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením§ 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
ního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 323/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

FILMFEST

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

1

2.1. Evidenční číslo projektu

81/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy
2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-9-1-12
53. ZLÍN FILM FESTIVAL - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

Festival

3.2. Místo konání

Zlín

3.3. Datum konání

27.5. - 1.6.2013

3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice 299 a z toho 43 českých; filmová tvorba pro děti a mládež
Odborný blok ČT, Digitální éra ve Slovenském filmovém ústavu,
3.5 Industry program
Dítě v krizi
(dále jen „definice projektu“)
3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.7. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

500 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 3%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.

Článek 5

2

5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.
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7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1.
Uznatelné
hrazené z podpory

náklady Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
8.2. Neuznatelné náklady
 pohoštění;
hrazené z podpory
 dary;
 vyškolení personálu;
8.3.
Časové
uznatelné
Od 1.1.2013
náklady hrazené z podpory
8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;
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9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 24.9.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 81/2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Slováková, Andrea, která svůj posudek řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 40 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Slavík, Petr, který svůj
posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti nemohlo být co do výše podpory vyhověno v plném rozsahu. Rada při stanovování výše podpory přihlédla
k celkové finanční alokaci v dané výzvě, k počtu bodů, které projekt obdržel při hodnocení, jak se daný projekt
umístil mezi ostatními projekty přijatými v dané výzvě, k celkovému rozpočtu projektu, k přiměřenosti jeho
žádosti a na základě takového posouzení stanovila udělenou výši podpory.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 324/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Fresh Films

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

2.1. Evidenční číslo projektu

82/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy
2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-9-1-12
10.Fresh Film Fest - Mezinárodní festival debutů a studentských filmů

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

Festival

3.2. Místo konání

Praha

3.3. Datum konání

28.8. - 1.9. 2013
145 filmů a z toho 13 českých; první a druhé celovečerní filmy a
3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice
studentská tvorba
(dále jen „definice projektu“)
3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.6. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

700 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 29%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5

5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.

7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1.
Uznatelné
hrazené z podpory

náklady Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
8.2. Neuznatelné náklady
 pohoštění;
hrazené z podpory
 dary;
 vyškolení personálu;
8.3.
Časové
uznatelné
Od 1.1.2013
náklady hrazené z podpory
8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 2.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 23.9.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 82/2013.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Martin Pošta. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 14. listopadu 2013.
Dne 4.10.2013 byl vylosován obsahový expert Hendrich, Vladimír, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 57 body. Dne 4.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Hodoušková, Markéta,
která svůj posudek řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 36 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7 • Holešovice

telefon: 725 818 467
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 328/2014
ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále Jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora") ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Přijemce podpory (název/ jméno a přijmenij
1.2. IČ/datum narození

Mezipatra

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu/ místa podnikání
1.4. Bankovní spojení

(dále jen „příjemce podpory")
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenčnl řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnuti 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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištěni, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl.1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s§ 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2. ;9.1.4. ;9.1.5.; 9.1.6. ;9.1.7.
9.S.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V přfpadě, že k zaplaceni odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 130/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Čeněk, David, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Hodoušková, Markéta,
která svůj posudek řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 35 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

předsed

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 725 818 467
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkínematografie.cz
V Praze dne 23. ledna 2014
t.j.: 330/2014
ROZHODNUTÍ O PODPOAE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"),
v souladu s ustanovením§ 13 odst. 1 písm. C) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora") ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové částí rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
Příjemce podpory (název/ jméno a příjmení)
1.2. IČ/datum narození
1.1.

Jihlavský spolek amatérských filmařů

1.3. Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory")

1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle§30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčnlho návrhu proto, že jeho majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení
věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
čí bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v tR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státnlho rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s§ 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotaci a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušeni povinností přljemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnuti.
Odůvodněni

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla přljemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 135/2013.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Andrea Slováková. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 14. listopadu 2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Slavík, Petr, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0·60 bodů ohodnotil 60 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Habartík, Radim, který
svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0·40 bodů ohodnotil 38 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti nemohlo být co do výše podpory vyhověno v plném rozsahu. Rada při stanovování výše podpory přihlédla
k celkové finanční alokaci v dané výzvě, k počtu bodů, které projekt obdržel při hodnocení, jak se daný projekt
umístil mezi ostatními projekty přijatými v dané výzvě, k celkovému rozpočtu projektu, k přiměřenosti jeho
žádosti a na základě takového posouzení stanovila udělenou výši podpory.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením§ 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
du kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 331/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Pastiche Filmz

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

2.1. Evidenční číslo projektu

139/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy

2013-9-1-12

2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

12.Přehlídka animovaného filmu / PAF 2013

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

Přehlídka

3.2. Místo konání

Olomouc

3.3. Datum konání

5.12. - 8.12.2013

3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice 125 filmů a z toho 70 českých; animované a experimentální
(dále jen „definice projektu“)
3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.6. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

500 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

90%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 48%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5
5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.

7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1. Uznatelné náklady
hrazené z podpory
8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory
8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 pohoštění;
 dary;
 vyškolení personálu;
Od 1.1.2013

8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 3.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 139/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Bendová, Helena, která svůj posudek řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 60 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který
svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 31 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 6.11.2013, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 15.11.2013. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti nemohlo být co do výše podpory vyhověno v plném rozsahu. Rada při stanovování výše podpory přihlédla
k celkové finanční alokaci v dané výzvě, k počtu bodů, které projekt obdržel při hodnocení, jak se daný projekt
umístil mezi ostatními projekty přijatými v dané výzvě, k celkovému rozpočtu projektu, k přiměřenosti jeho
žádosti a na základě takového posouzení stanovila udělenou výši podpory.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 332/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Kamera OKO

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

2.1. Evidenční číslo projektu

167/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy
2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-9-1-12
5.MFF Ostrava Kamera Oko

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

Festival

3.2. Místo konání

Ostrava

3.3. Datum konání

27.9. - 3.10.2013
42 filmů a z toho 21 českých; zaměřeno na kameramanskou
3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice
tvorbu
3.5 Industry program
Works in Progress
(dále jen „definice projektu“)
3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.7. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

600 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

85%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 81%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5

5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.

7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1. Uznatelné náklady
hrazené z podpory
8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory
8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 pohoštění;
 dary;
 vyškolení personálu;
Od 1.1.2013

8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 1.10.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 167/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Klusáková, Veronika, která svůj posudek řádně odevzdala a
projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 40 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Slavík, Petr,
který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 33 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 725 818 467
e-maiI: katerina. vojkuvkova@fondkinematografie.cz
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 333/2014
ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora") ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnuti.
Článek 1
1.1. Přijemce podpory (název/ Jméno a přijmenl)
1.2. IČ/datum narozeni

Občanské sdruženi pro podporu animovaného filmu

1.3. Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání
1.4. Bankovní spojeni
(dále jen „příjemce podpory")
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle§ 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle§30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčnfho návrhu proto, že jeho majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušeni konkurzu proto, že pro uspokojeni
věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce nenf v likvidaci;
1.5.S. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištěni, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 334/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Dominik centrum

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

2.1. Evidenční číslo projektu

176/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy
2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

2013-9-1-12
26. festival českých filmů Finále Plzeň

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

Festival

3.2. Místo konání

Plzeň

3.3. Datum konání

21.4. - 27.4.2013

3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice 167 filmů a z toho 139 českých
Industry Days: Prezentace připravovaných filmových projektů,
workshop Spolupráce regionálních filmových kanceláří s filmaři,
3.5 Industry program
workshop Jak psát pro filmový magazín, Location Tour,
Německo-český Industry Hub, Případová studie o filmu Česká
vesnice – Böhmische Dörfer, prezentace filmových institucí
(dále jen „definice projektu“)
3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.7. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

600 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

65%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 9%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5

5.1. Počet splátek

1

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.

7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1. Uznatelné náklady
hrazené z podpory
8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory
8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 pohoštění;
 dary;
 vyškolení personálu;
Od 1.1.2013

8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;

9.1.9.

postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění

Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 25.9.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 176/2013.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Petr Bilík, David Čeněk, Jiří Flígl, Veronika Klusáková, Jiří Králík, Martin Pošta, Tomáš Prášek, Jaroslav Sedláček,
Petr Slavík, Andrea Slováková, Daniela Staníková, Vladislav Škach, Daniel Vadocký, Jan Kastner. Rada o podjatosti
jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání dne 14. listopadu 2013.
Dne 25.10.2013 byl vylosován obsahový expert Šír, Ondřej, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 17.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, která svůj
posudek řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 36 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 19.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

Státní fond kinematografie
Dukelských hrdinů 530/47
telefon: 725 818 467
170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: katerina.vojkuvkova@fondkinematografie.cz
__________________________________________________________________________________________
V Praze dne 23. ledna 2014
Č.j.: 335/2014

ROZHODNUTÍ O PODPOŘE KINEMATOGRAFIE
Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“),
v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. C) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a
podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon“) vydává toto
rozhodnutí:
Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v čl. 4 této
výrokové části rozhodnutí, a to příjemci, jenž je specifikován níže v čl. 1 této výrokové části rozhodnutí, za účelem
použití podpory při realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části rozhodnutí a
za ostatních podmínek uvedených níže v této výrokové části rozhodnutí.
Článek 1
1.1. Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

Eurofilmfest

1.2. IČ/datum narození
1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání
1.4. Bankovní spojení
(dále jen „příjemce podpory“)
1.5. Příjemce podpory musí až do doby dokončení projektu dle čl. 7.1. splňovat předpoklady podle § 39 zákona,
a to tyto:
1.5.1. příjemce je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona;
1.5.2. příjemce nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce právnickou osobou) jsou bezúhonní;
1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce; v posledních třech
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 příjemci zavedena nucená správa;
1.5.4. příjemce není v likvidaci;
1.5.5. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v ČR,
tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.6. příjemce nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR ani v evidenci
daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
či bydliště, evidovány nedoplatky;
1.5.7. příjemce nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu;
1.5.8. příjemce nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
1.6. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou
z podmínek dle čl. 1.5.
1.7. Příjemce podpory je povinen do doby dokončení projektu Fondu písemně oznamovat změnu všech svých
identifikačních údajů uvedených v tomto rozhodnutí, a to do 14 dnů od této změny.
1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt.
Článek 2.

1

2.1. Evidenční číslo projektu

178/2013

2.2. Název dotačního okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
2.3. Číslo výzvy

2013-9-1-12

2.4. Název projektu
(dále jen „projekt“)

20.dny evropského filmu

2.5. Pokud není možné projekt realizovat, je příjemce podpory povinen o této skutečnosti informovat Fond a
současně je povinen bezodkladně vrátit na účet Fondu již čerpané prostředky podpory, nejpozději však do
skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
2.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
Článek 3
Definice projektu:
3.1. Typ projektu

přehlídka

3.2. Místo konání

Praha, Brno

3.3. Datum konání

11.4. - 18.4.2013, 19.4. - 25.4.2013

3.4. Počet uvedených filmů a jejich definice 48 evropských filmů a z toho 1 český
3.5 Industry program
(dále jen „definice projektu“)

Kino 2013, Director’s Cut (22.4.2013, kino Aero)

3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.7. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

200 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 11%
4.6. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky
podpory ve výši, která přesahuje:
4.6.1. maximální limit intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
Intenzitou veřejné podpory se rozumí celkový podíl prostředků majících povahu veřejné podpory
poskytnutých projektu (a zahrnujících podporu poskytovanou podle tohoto rozhodnutí) na celkových
nákladech projektu.
4.6.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až
v rámci vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.7. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.7.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.7.2. rozhodnutí, že projekt je kulturně náročný dle čl. 4.3. ;
4.7.3. o změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.7.4. o změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5.
Článek 5
5.1. Počet splátek

1

2

1. splátka
5.2. Výše splátky

100 %
Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad o tom, že
příjemce podpory:
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a
to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, není-li tímto
státem Česká republika;
5.3. Podmínky vyplacení - nemá nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky, ani
v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;
- nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění
potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
Článek 6
Filmovým festivalem a přehlídkou v oblasti kinematografie se rozumí činnosti směřující k
6.1. Účel podpory
uspořádání festivalu a přehlídky včetně jejich dramaturgické přípravy, získání licenčních
kinematografie
oprávnění, technického a organizačního zajištění a propagace.
6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu
7.3. Povinnosti v průběhu realizace

28/02/2014
Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu
-------------Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu
je příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- katalog a všechny tiskové materiály ve dvou
vyhotoveních.
-----------------

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2., přičemž použitím podpory se
rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory v hotovosti nebo bezhotovostně. Je-li příjemcem podpory
fyzická osoba, považuje se za použití podpory vlastní honorář nebo odměna za služby dle čl. 8.4.;
7.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování
podpory dle čl. 7.6.4.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování podpory projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně koproducentů
projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné, Fond
písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle této výzvy
doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu,
nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
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7.9. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s dokončením projektu podle
čl. 7.1. a 7.6.1. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.10. Příjemce podpory je oprávněn pořádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení
vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.11. V případě, že Rada takové žádosti nevyhoví, příjemce podpory není v prodlení s předložením vyúčtování
projektu podle čl. 7.2 a 7.6.4. ode dne podání žádosti do doby uplynutí 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým Rada žádost žadatele zamítla.
7.12. V případě, že je příjemce podpory plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady projektu uplatnil nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí být částka odpovídající dani z přidané hodnoty zahrnuta do
vyúčtování projektu a použití podpory.
Článek 8
8.1. Uznatelné náklady
hrazené z podpory
8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory
8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

Náklady spojené s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např.
na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.)
Neuznatelné náklady jsou náklady dle čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 pohoštění;
 dary;
 vyškolení personálu;
Od 1.1.2013

8.4. Uznatelnými jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky, které si
příjemce podpory ponechal na úhradu režijních nákladů ve výši 7% poskytnuté podpory, nikoli však ve vyšší
výši než v jaké jsou režijní náklady obsaženy v rozpočtu, který byl přílohou žádosti o podporu. Uznatelnými
jako náklady projektu pro účely vyúčtování poskytnuté podpory jsou též prostředky z podpory, které si
příjemce podpory, je-li fyzickou osobou, ponechal jako svůj vlastní honorář nebo odměnu za své služby
v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu.
Článek 9
9.1. Příjemce podpory je povinen:
9.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na
formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném, nejpozději k 10. lednu za předchozí kalendářní rok. Tato
povinnost se nevztahuje na kalendářní rok, v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování
projektu;
9.1.2. uvádět na všech materiálech vytvořených v rámci projektu nebo souvisejících s jeho realizací identifikaci
Fondu jakožto poskytovatele podpory formou loga Fondu a textu poskytujícího informaci o tom, že
projekt byl realizován s podporou Fondu ve formě, která bude zveřejněna na webu Fondu.
9.1.3. používat podporu hospodárně, účelně a efektivně;
9.1.4. na základě výzvy Fondu předložit písemnou zprávu o stupni rozpracovanosti projektu, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.5. vést řádné a oddělené sledování příjmů a nákladů projektu v účetnictví nebo evidenci, umožnit kontrolu
vyúčtování projektu a příjmů, z nichž byly kryty ostatní náklady projektu a používat podporu na základě
účetních dokladů obsahujících náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění;
9.1.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to do 15 dnů
ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu;
9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit fotokopie dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši
zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva
Fondu;
9.1.8. umožnit Fondu provedení kontroly dodržování podmínek stanovených tímto rozhodnutím a poskytnout
mu k tomu nezbytnou součinnost;
9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.

4

9.2. V souladu s § 38 zákona a čl. 7.10.1 Statutu Fondu zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu.
9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva financí č. 286/2007, v platném znění, je
Fond povinen zaznamenat v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté
podpoře a jejím příjemci.
9.4. Fond je osobou, na níže se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které může
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.
9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce dotace se považuje porušení nebo nesplnění podmínek
stanovených čl. 1.7. ; 7.3. ; 7.7.; 9.1.1. ; 9.1.2. ; 9.1.4. ; 9.1.5. ; 9.1.6. ; 9.1.7.
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly předepsán
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného penále za
nesplnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, dnem zaplacení odvodu zanikají příjemci podpory
všechny povinnosti vyplývající mu z tohoto rozhodnutí. V případě, že k zaplacení odvodu nedojde
z důvodu, že byl příjemci podpory takový odvod prominut nebo částečně prominut, je příjemce podpory
povinen plnit všechny povinnosti vyplývající z této výrokové části rozhodnutí.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila dne 2. září 2013 výzvu č. 2013-9-1-12 Filmové festivaly a přehlídky konané v roce 2013
k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie.
Žádost byla příjemcem podpory podána dne 3.10.2013, správní poplatek byl zaplacen dne 26.9.2013. Žádosti
bylo přiděleno evidenční číslo 178/2013.
Dne 11.10.2013 byl vylosován obsahový expert Pošta, Martin, který svůj posudek řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 41 body. Dne 11.10.2013 byl vylosován ekonomický expert Bilík, Petr, který svůj
posudek řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 34 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání přihlédla.
Žadateli byly expertní posudky zaslány dne 11.11.2013, aby se s nimi seznámil.
Dotace je poskytnuta na základě rozhodnutí Rady Státního fondu kinematografie ze dne 28. listopadu 2013.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Na podporu kinematografie není právní nárok.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona dále odvolat.

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie

5

