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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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)  DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu 

1.2. IČ/datum narození 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa 

podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

DOC.DREAM - Spolek pro podporu 

Č.j.: 6974/2015 
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1.5.6. příjemce podpory 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 podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu  947/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy  2015-8-2-22 

2.4. Název projektu  Jihlava Industry 2016-2017 

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 – Jihlava 

2017 – Jihlava 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 červenec, říjen 2016 

červenec, říjen 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 Čeští i zahraniční profesionálové: režiséři, 

producenti, pořadatelé filmových festivalů, 

distributoři, sales agenti, comissioning editoři, 

studenti filmových škol, zástupci filmových institucí a 

další decision makeři (2016 i 2017) 

3.4. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 2016 

1. Emerging Producers

2. Inšpirační fórum

3. Festival Identity

4. Visegrad Accelerator

5. Konference Fascinace

6. Docu Talents from the EAST
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7. DOC.STREAM

2017 

1. Emerging Producers

2. Inšpirační fórum

3. Festival Identity

4. Visegrad Accelerator

5. Konference Fascinace

6. Docu Talents from the EAST

7. DOC.STREAM

 (dále jen „definice projektu“) 

3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.6. Příjemce podpory je o 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  1 200 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt  ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory  80% 

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu  23% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 
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5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;

- 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.

Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 

5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 



Strana 5 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 

7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

31.1. 2018 

7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 

7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 žádosti dle čl. 7.8. 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. 
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7.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 

podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

24. 9. 2015

8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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 kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, a to 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu; 
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9.1.7. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 

rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. 8. 2015  výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 24. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 24. 9. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 947/2015. 

Dne 27. 10. 2015  byl vylosován obsahový expert Hodoušková, Markéta, která svou analýzu řádně odevzdala a 

projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 54 body. Dne 15.10. 2015 byl vylosován ekonomický expert Fiedler, 

Rudolf, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 38 body. Rada ke 

zpracovaným posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 23.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 

k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 23.11.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 

při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 90,5 

bodů. 

Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 
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„Projekt je pokračováním osvědčeného a komplexního systému síťování a vzdělávání evropských filmových 

profesionálů v oblasti dokumentárního filmu. Cenná je jak provázanost s mezinárodním kontextem, tak i 

komplementární součinnost s MFDF Jihlava. Žádost prokazuje hlubokou znalost problematiky a schopnost 

dlouhodobě přínosného řešení zkvalitňujícího (nejen) tuzemský dokumentární film. Rada je v pozitivním 

hodnocení v souladu s experty Fondu.“ 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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)  Akademie múzických umění 

1.2. IČ/datum narození 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

1.5.6. příjemce podpory 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

Akademie múzických umění 

 

Č.j.: 6976/2015 
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1.5.7. příjemce podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu  950/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy  2015-8-2-22 

2.4. Název projektu  MIDPOINT: Centrum středoevropské scénáristické tvorby 

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 –  Praha, Poněšice, Plzeň, Trenčianske Teplice, 

Lillehammer, Reykjavík, Lodž 

2017 – Praha, Poněšice, Plzeň, Trenčianske Teplice, 

Lodž 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 1.1. – 31.12. 2016 

1.1. – 31.12. 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 Mladí talentovaní profesionálové: scenáristé, 

producenti, režiséři 

Zkušení filmoví profesionálové z ČR a SR 

Filmoví a televizní dramaturgové, pracovníci filmových 

center v TV, experti filmových fondůi (2016 i 2017) 

3.4. Počet projektů pro rok 2016 a 2017 2016 – min. 8 workshopů 

2017 – min. 5 workshopů 

3.5. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 2016 

1. Česko-norský workshop 1

2. Česko-norský workshop 2

3. Česko-islandský workshop

4. Workshop pro české a slovenské filmové

profesionály 1
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 (dále jen „definice projektu“) 

3.6. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.7. Příjemce podpory je o 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 1 000 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory 60% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

5. Mezinárodní dramaturgický workshop MIDPOINT 1

6. Workshop Training the Trainers pro filmové a

televizní dramaturgy, mladé pedagogy scenáristiky,

kreativní producenty a experty filmových fondů

7. Workshop pro české a slovenské filmové

profesionály 2

8. Mezinárodní dramaturgický workshop MIDPOINT 2

a Follow-up platforma

2017 

1. Workshop pro české a slovenské filmové

profesionály 1

2. Mezinárodní dramaturgický workshop MIDPOINT 1

3. Workshop Training the Trainers pro filmové a

televizní dramaturgy, mladé pedagogy scenáristiky,

kreativní producenty a experty filmových fondů

4. Workshop pro české a slovenské filmové

profesionály 2

5. Mezinárodní dramaturgický workshop MIDPOINT 2

a Follow-up platforma
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Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;

- 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.

Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 
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5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 

7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

31. 1. 2018

7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 

7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 
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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 žádosti dle čl. 7.8. 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 požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 

podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

25. 9. 2015

8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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; 
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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 kopie 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 kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 

rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. 8. 2015  výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant)  podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie). Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 3. 9. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 950/2015. 

Dne 15.10. 2015  byl vylosován obsahový expert Prokopová, Alena, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 56 body. Dne 15.10. 2015 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, 

která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 34 body. Rada ke zpracovaným 

posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 20.11. 2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 

k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 23.11. 2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 

při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 90 

bodů. 
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Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 

„Vzdělávací program Midpoint má přes svou poměrně krátkou historii již nyní prestiž a pověst prospěšné aktivity, 

kterou dokazuje výsledky řady titulů, které byly vyvíjeny s jeho pomocí. Rozsáhlý vzdělávací cyklus přesahuje do 

celé Střední Evropy a umožňuje prolínání scenáristické teorie s praxí nad konkrétními látkami. Hodnocení Rady 

plně respektuje znění obsahového posudku.“ 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

Veletržnl palác 
Dukelských hrdinů 47 
17000Praha7 

+420 224 301 287
monika.kapralikova@
fondkinematografie.cz

Asociace animovaného filmu 

C.j.: 6977/2015

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 

Rada Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Rada"), orgán Státnlho fondu kinematografie (dále jen .Fond"), 
v souladu s ustanovením§ 13 odsl 1 plsm. c) a§ 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dllech a 
podpora kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen .zákon") vydává ke dni 27. 11. 
2015 toto 

rozhodnutí: 

Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen .podpora") ve výši a formě, jak je uvedeno nlže v čl. 4 této 
výrokové části rozhodnuti, a to prljemci podpory, jenž je specifikován nlže v čl. 1 této výrokové části rozhodnuti, za 
účelem použiti podpory pfi realizaci projektu, jenž je definován níže v článcích 2, 3 a 6 této výrokové části 
rozhodnutí a za ostatnlch podmlnek uvedených níže v této výrokové části rozhodnuti. 

<'.:lánek 1 

1.1. Přijemce podpory (nězev I jméno a přijmenl) Asociace animovaného filmu 

1.2. ll:/datum narozeni 22717102 

1.3. Adresa sidla I trvalého pobytu I mista podnikáni Hermanova 413/3, 170 00 Praha 

1.4. Bankovnl spojeni 
------- -

(dále jen .prljemce podpory" nebo .žadatel") 

2900310126/201 O 

1.5. Prljemce podpory musf až do doby pfedloženl vyúčtováni dle čl. 7.2. splňovat pfedpoklady podle§ 39 zákona, 
a to tyto: 

1.5.1. prljemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 
1.5.2. prljemce podpory nebo členové jeho statutámlho orgánu Oe-li pfljemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezůhonnf; 
1.5.3. neproblhá insolvenčnl flzenl, ve kterém se feší úpadek nebo hrozlcl úpadek pfljemce podpory; 

v poslednlch Itech letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamltnulf insolvenčnlho návrhu proto, že 
jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnlho flzenl, nebo o zrušeni konkurzu proto, že pro 
uspokojení věfrtelů byl jeho majetek zcela nepostačujlcl, nebo nebyla vůči prljemci zavedena nucené 
správa; 

1.5.4. pfljemce podpory nenl v likvidaci; 
1.5.5. pfljemce podpory nemá nedoplatky na pojistném a na penéle na vefejném zdravotnlm pojištěni, a to jak 

v CR, tak ve státě sldla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu; 
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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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)  Institut dokumentárního filmu 

1.2. IČ/datum narození 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

1.5.6. příjemce podpory 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

Institut dokumentárního filmu 

Č.j.: 6978/2015 
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1.5.7. příjemce podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu  952/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy  2015-8-2-22 

2.4. Název projektu  Ex Oriente Film workshop 2016/2017 

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 – Praha, Split, Jihlava 

2017 – Praha, Split, Jihlava 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 březen, červenec, říjen 2016 

březen, červenec, říjen 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 Režiséři a producenti dokumentárních filmů ze 

střední a východní Evropy (2016 i 2017) 

3.4. Počet filmů/projektů pro rok 2016 a 2017 2016 – min. 3 týdenní pobytové setkání workshopu 

2017 – min. 3 týdenní pobytové setkání workshopu 

3. 5. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 2016 

3. workshop „Market Opens“ (dokončení cyklu 2015)

1. workshop  „Find Your Originality“

2.workshop „Productions & Story Development

2017 

3. workshop „Market Opens“ (dokončení cyklu 2016)

1. workshop  „Find Your Originality“

2.workshop „Productions & Story Development

 (dále jen „definice projektu“) 
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3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.8. Příjemce podpory je o 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  1 000 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt  ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory  50% 

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu  13% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;

- 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.
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Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 

5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 

7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

31. 12. 2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 
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7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 

7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 žádosti dle čl. 7.8. 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 požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 
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podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

25. 9. 2015

8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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 kopie 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 kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 
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9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 

rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. 8. 2015  výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant)  podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie). Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 17. 9. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 952/2015. 

Dne 15.10. 2015  byl vylosován obsahový expert Tomek, Ivan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 60 body. Dne 15.10. 2015 byl vylosován ekonomický expert Hodoušková, Markéta, 

která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 35 body. Rada ke zpracovaným 

posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 20.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření 

k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 23.11.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho 

při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzy i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 86,25 

bodů. 

Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 

„Workshop filmového developmentu Ex oriente pokrývá jednu z podstatných potřeb současného filmového 

průmyslu v ČR, potřebu kvalifikovaného producentského vývoje filmového projektu, v tomto případě výrazněji 

zaměřeného na dokumentární film. Partneři projektu, strategie kofinancování a především zájem ze strany cílové 

skupiny dokládají životnost Ex oriente, stejně jako jeho obsahovou kvalitu. Rada souhlasí s oběma expertními 

analýzami.“    

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat. 
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V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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 s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození  

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

1.5.6. příjemce podpory 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

Fresh Films s.r.o 

Magistrů 2/168 

140 00 Praha 4 

Č.j.: 6980/2015 



Strana 2 

1.5.7. příjemce podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu  954/2015 

2.2. Název dotačního okruhu  vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy  2015-8-2-22 

2.4. Název projektu  CINERGY 

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 – Praha 

2017 – Praha 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 únor - prosinec 2016 

leden - prosinec 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 studenti filmových škol, mladí profesionálové aktivně 

působící v oblasti kinematografie, filmoví nadšenci 

s hlubším zájmem o hranou filmovou tvorbu (2016 i 

2017) 

3.4. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 Masterclassy  2016: 

Matyás Erdély (HU) 

Jacques Doillon (FR) 

Alex van Warmerdam (NL) 

Joanna Hogg (UK) 

Joe Walker (UK) 

Masterclassy 2017: 

Kelly Reichardt (USA) 

 (dále jen „definice projektu“) 
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3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.6. Příjemce podpory je o 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 300 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory 85% 

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 31% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;

- 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.
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Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 

5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 

7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

31. 12. 2017
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7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 

7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 žádosti dle čl. 7.8. 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 požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 
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8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 

podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

25. 9. 2015

8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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 kopie 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 kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 
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financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 

rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. srpna 2015 výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant) k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 24. 9. 2015 .Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 954/2015. 

Dne 15. 10. 2015 byl vylosován obsahový expert  Španihelová, Magda, která svou analýzu řádně odevzdala a 

projekt v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 45 body. Dne 15. 10. 2015 byl vylosován ekonomický expert Staníková, 

Daniela, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 37 body. Rada ke 

zpracovaným posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla. 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 20. 11. 2015 aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, i 

expertní analýzy a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady obodoval projekt 

v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 72,38 bodů. 

Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 

„Projekt Cinergy vychází z ideje seminářů s předními evropskými artovými tvůrci. Osobní účast konkrétních 

osobností v Praze spojuje uvedení filmu a víceúrovňovou prezentaci a diskuzi s diváckou/profesní obcí. Vzhledem 

k produkční povaze projektu je jeho harmonogram a program pro rok 2016 značně neukotvený, široce pojatá 

platforma nevyjasňuje ani zaměření jednotlivých master classes. Snížen je tak potenciál komplexního působení a 

soustředěného vzdělávání.“ 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 



Strana 8 

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

V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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)  Univerzita Palackého v Olomouci 

1.2. IČ/datum narození 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

1.5.6. příjemce podpory 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

Univerzita Palackého v Olomouci 

Č.j.: 6982/2015 
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1.5.7. příjemce podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu 957/2015 

2.2. Název dotačního okruhu vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy 2015-8-2-22 

2.4. Název projektu Camp 4 Science 2016-2017 

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 – Olomouc 

2017 – Olomouc 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 1.1. – 31.12. 2016 

1.1. – 31.12. 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 Čeští a východoevropští filmoví profesionálové 

se svými projekty, zástupci českých a 

východoevropských TV stanic, audiovizuálního a 

filmového průmyslu (2016 i 2017) 

3.4. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 2016 

Didaktické materiály, 

Group Work 

Individuální schůzky 

Panelová diskuze 

Online   

2017 

Didaktické materiály, 

Group Work 

Individuální schůzky 

Panelová diskuze 
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Play 

 (dále jen „definice projektu“) 

3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.6. Příjemce podpory je o 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  400 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt  ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory  65% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;
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- 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.

Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 

5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 
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7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

31.12.2017 

7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 

7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 žádosti dle čl. 7.8. 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 požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 
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8.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 

podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

25. 9. 2015

8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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 kopie 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 kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 
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financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 

rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. 8. 2015  výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant)  podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie). Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 18. 9. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 957/2015. 

Dne 15. 10. 2015  byl vylosován obsahový expert Králík, Jiří, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Ekonomická analýza vypracována nebyla. 

Žadateli byla expertní analýza zaslána dne 20.11.2015, aby se s ní seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření, které 

Fond obdržel dne 24. 11. 2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při svém posuzování v potaz. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, 

expertní analýzu i vyjádření žadatele a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady 

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 75,25 

bodů. 

Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 

„V případě projektu Camp 4 Science se jedná o vítané skloubení vědy a faktuální audiovize, pro kterou je v České 

republice prostor a řada příležitostí, které zůstávají nevyužívány. Camp 4 Science by tak mohl být iniciační a 

inspirační platformou, která prostřednictvím setkání oborových špiček vědy a audiovize bude motivovat k rozvoji 

sektoru. Dílčí námitky plynoucí z obsahové analýzy byly žadatelem vypořádány, rozhodnutí Rady je v souladu 

s celkovým vyzněním expertních analýz.“  

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 



Strana 8 

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

V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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Státní fond kinematografie 

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 ke dni 27. 11. 

2015 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 podpory, 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 s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození 

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání 

1.4. Bankovní spojení 

(dále jen „příjemce podpory“ nebo „žadatel“) 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 7.2. splňovat předpoklady podle § 39 zákona, 

a to tyto: 

1.5.1. příjemce podpory je evidován v evidenci v oblasti audiovize vedené Fondem podle §30 zákona; 

1.5.2. příjemce podpory nebo členové jeho statutárního orgánu (je-li příjemce podpory právnickou osobou) jsou 

bezúhonní; 

1.5.3. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory; 

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 podpory není v likvidaci; 

1.5.5. 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; 

1.5.6. příjemce podpory 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; 

Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

+420 224 301 287

monika.kapralikova@

fondkinematografie.cz

Kamera Oko s.r.o. 

Rabyňská 746/1 

142 00 Praha 12 

Č.j.: 6985/2015 
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1.5.7. příjemce podpory 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 podpory 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 předložení vyúčtování dle čl. 7.2. písemně oznamovat Fondu změnu 

všech svých identifikačních údajů uvedených v článku 1.1. až 1.3. a změnu bankovního spojení uvedeného 

v článku 1.4., a to do 15 dnů od této změny. Přílohou oznámení o změně bankovního spojení je kopie smlouvy 

o vedení účtu příjemce podpory nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. V případě, že příjemce

podpory požaduje vyplatit podporu dle článku 5 na jiný bankovní účet než uvedený v článku 1.4., je povinen

tuto skutečnost Fondu oznámit a současně zaslat kopii smlouvy o vedení účtu příjemce podpory nebo

potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory.

1.8. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

Článek 2  

2.1. Evidenční číslo projektu 963/2015 

2.2. Název dotačního okruhu vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie 

2.3. Číslo výzvy 2015-8-2-22 

2.4. Název projektu 3. a 4. Kameramanské dny Praha

(dále jen „projekt“) 

2.5. Pokud nedojde k realizaci projektu, 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. Místo konání pro rok 2016 a 2017 2016 – Praha 

2017 – Praha 

3.2. Datum konání pro rok 2016 a 2017 květen 2016 

červen 2017 

3.3. Cílová skupina účastníků pro rok 2016 a 2017 Filmoví profesionálové a studenti v oboru kamera 

(2016 i 2017) 

3.4. Rozsah projektu pro rok 2016 a 2017 2016 – min.3-denní masterclass s komentovanými 

projekcemi a přednáškovým programem 

2017 – min.3-denní masterclass s komentovanými 

projekcemi a přednáškovým programem 

 (dále jen „definice projektu“) 

3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu. 

3.6. Příjemce podpory je o 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 
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4.2. Výše podpory  200 000 Kč 

4.3. Kulturně náročný projekt  ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory  65% 

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu  40% 

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. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.; 

4.7.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.; 

4.7.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. 

4.8. Podpora se poskytuje jako neinvestiční dotace. 

Článek 5 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 50 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve 

formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, 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;

- nemá evidovány 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;

- 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.

Druhá splátka 

5.4. Výše splátky 50% podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne doručení dokladu dle čl. 7.3.2. a pokud již byly splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky 

5.6. 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.  
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5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond 

v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena. 

5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem 

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. 

5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 

7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje 

Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na 

proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil 

proplácení podpory dle čl. 5.8. 

5.10. Příjemce podpory je oprávněn požádat z důvodů změn okolností o navýšení podpory v souladu s § 36 

zákona na formuláři Fondu, a to: 

5.10.1. ve vztahu k obou kalendářním rokům nebo 

5.10.2. ve vztahu ke konkrétnímu kalendářnímu roku. 

5.11. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.1. nejpozději 2 měsíce před 

skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle čl. 7.3.2. 

5.12. Příjemce podpory je oprávněn požádat o navýšení podpory dle čl. 5.10.2.: 

5.12.1. nejpozději 2 měsíce před skončením lhůty pro předložení průběžného vyúčtování uznatelných nákladů dle 

čl. 7.3.2. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu ke kalendářnímu roku 2016 

5.12.2. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl. 7.1. v případě, že žádá o navýšení podpory ve vztahu 

ke kalendářnímu roku 2017. 

5.13. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.1. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, poměrně rozdělena a vyplacena společně se splátkami podle čl. 5.2 a 5.4. V případě, že již byla 

první splátka podpory proplacena, platí, že Fond navýšenou poměrnou část podpory proplatí do 30 dní ode 

dne právní moci takto změněného rozhodnutí. 

5.14. V případě, že je žádosti příjemce podpory dle čl. 5.10.2. vyhověno, je částka, o kterou je podpora 

navýšena, vyplacena současně s příslušnou splátkou podle čl. 5.2. nebo 5.4. V případě, že již byla příslušná 

splátka podpory vyplacena, platí, že Fond navýšení příslušné splátky proplatí nejpozději do 30 dní ode dne 

právní moci takto změněného rozhodnutí. 

Článek 6 

6.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Vzděláváním a výchovou v oblasti kinematografie se rozumí zejména činnosti směřující 

k vytváření vzdělávacích a výchovných koncepčních, metodologických a propagačních 

materiálů a činnosti směřující k realizaci vzdělávacích a výchovných projektů v oblasti 

kinematografie. 

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel  podle čl. 6.1. 

Článek 7 

7.1. Lhůta pro dokončení 

projektu 

30. 6. 2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

7.3. Povinnosti příjemce 

podpory v průběhu realizace 

7.3.1. Příjemce podpory je povinen: 

 doručit Fondu alespoň týden před konáním jednotlivé akce projektu

pozvánky/akreditace v počtu 23 kusů

7.3.2. Příjemce podpory je povinen předložit Fondu do 31. 1. 2017: 

 průběžnou hodnotící zprávu o realizaci projektu za rok 2016 na

formuláři Fondu

 průběžné vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce

2016 na formuláři Fondu.

prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého 
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7.4. Povinnosti příjemce 

podpory při dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce 

podpory povinen předložit Fondu: 

 závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu;

 prezentační materiály v počtu dvou kusů od každého.

7.5. Povinnosti příjemce 

podpory 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. a její nepoužitou část vrátit 

Fondu podle čl. 7.6.3., 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. 8.5.; 

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. a současně postupovat podle čl. 4.6.; 

7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. celkové vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem, 

které bude také zahrnovat vyúčtování uznatelných nákladů vynaložených v roce 2017 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. 7.3.2., 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 žádosti dle čl. 7.8. 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 požádat 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 žádosti dle čl. 7.10. 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 

Uznatelné náklady jsou v souladu s odst. 7.9.2. Statutu Fondu náklady, které 

byly vynaloženy na pořízení zboží nebo služeb v souladu s účelem, tedy na 

realizaci projektu, pro který byla podpora poskytnuta. Maximálně 20% přiznané 

podpory lze využít na občerstvení a maximálně 10% přiznané podpory lze 

využít na propagační materiály, a to zvlášť pro rok 2016 a 2017 dle čl. 8.6. 

8.2. Neuznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále 

následující náklady: 

 dary;

 vyškolení personálu

 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené z podpory 

25. 9. 2015
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8.4. Z podpory lze hradit jen uznatelné náklady podle čl. 8.1. vynaložené v době podle čl. 8.3.; z podpory 

nelze hradit neuznatelné náklady podle čl. 8.2. 

8.5. 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. 

8.6.  Pro použití podpory platí, že pro každý kalendářní rok jsou uznatelné náklady hrazené z podpory ve výši 

50% z celkové podpory s výjimkou uvedenou v čl. 5.14. 

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 kopie 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 kopie 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 zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

9.3. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, 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 níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění. 

9.5. Porušení nebo nesplnění stanovených podmínek rozhodnutí je porušením rozpočtové kázně, za které 

může podle rozpočtových pravidel uložit místně příslušný finanční úřad odvod za porušení rozpočtové 

kázně a penále. 

9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění 

podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.1 7.3.2.; 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 nebo porušení 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 tohoto 
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rozhodnutí a současně je Fond povinen doplatit příjemci podpory podporu v případě, že bylo její 

proplacení v souladu s čl. 5.5. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl. 7.6.2. neuplatní. 

Odůvodnění 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 25. 8. 2015  výzvu č. 2015-8-2-22 (Podpora filmového 

vzdělávání v roce 2016 a 2017 – dvouletý grant)  podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu 8. 

vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie). Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 25. 9. 

2015, správní poplatek byl zaplacen dne 24. 9. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 963/2015..  

Dne 15.10. 2015  byl vylosován obsahový expert Kastner, Jan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt 

v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 50 body. Dne 15.10. 2015 byl vylosován ekonomický expert Hodoušková, Markéta, 

která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil  body.  

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 20.11.2015, aby se s nimi seznámil. 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 27. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, i 

expertní analýzy a na základě těchto informací a po vzájemné diskuzi každý člen Rady obodoval projekt 

v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 72,25 bodů. 

Žádosti nemohlo být co do výše požadované 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.  

Rada svoje rozhodnutí odůvodnila: 

„Workshopy projektu Kameramanské dny mají předvést vždy některou z čelních kameramanských osobností 

prostřednictvím tematizované master class. Akce jsou určeny především studentům FAMU, ale i členům 

profesních organizací. Profesně-vzdělávací efekt je poněkud snížen jednorázovým charakterem akce, stejně jako 

širokým zaměřením nejen na profesionály, ale i na poučené diváky předvedených filmů. Rada je kromě 

jmenovaných výhrad ve shodě s obsahovou analýzou.“   

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

Poučení 

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

V Praze dne 27. 11. 2015 

Petr Vítek 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

otisk kulatého razítka č. 3 
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