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Č.j.: 6346/2015

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 5. 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)

Film Distribution Artcam s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

26198096

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Rašínovo nábřeží 6/42, 120 00 Praha 2

1.4. Bankovní spojení

5920009/2700

(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;
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;
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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

916/2015

2.2. Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Dělám kino

(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. Počet uváděných filmů

Min. 32 filmů

3.2 Filmy, režisér, minutáž

Dlouhometrážní hrané a dokumentární filmy české a
evropské provenience

3.3. Kinodistributor

Film Distribution Artcam

3.4. Doprovodný program

xxxxxxxxxxxxxx

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

dotace

4.2. Výše podpory

150 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

70%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

51%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
Článek 6
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6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

30.9.2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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
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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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31.8.2015

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.
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.
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9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění
podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.;
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly
předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného
penále za nesplnění 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 31. 7. 2015 výzvu č. 2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31.8.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 28.8.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 916/2015.
Dne 25.9.2015 byl vylosován obsahový expert Slavík, Petr, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 25 body. Dne 4. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Lamperová, Marta, která svou
analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 37 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 19.10.2015, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost a
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 67,29 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 zdůvodnila:

„Projekt distribuce českých a evropských filmů v alternativním prostředí byl již jednou Radou podpořen. Rada se
stejně jako u poslední žádosti shodla, že jde o přínosný projekt, který dává šanci divákům vidět filmy, které již
nejsou v kinech na místech, která nejsou pro projekce filmů obvyklá. Žádost je velmi strohá, prakticky chybí
zhodnocení dosavadního průběhu projektu a není tak úplně jasné, co žadatel považuje za cíl projektu a jak
vyhodnotí jeho úspěch nebo neúspěch. Rada je v souladu s ekonomickým expertem, s obsahovým se shoduje
hlavně na strohosti žádosti a nedostatku informací, lépe však hodnotila přínos projektu. Rada se přesto rozhodla
projekt sníženou částkou podpořit, neboť má pocit, že princip, na kterém je projekt založen, by měl fungovat a být
pro české filmové prostředí obohacením a doufá, že se díky poskytnutím dalšího času a prostředků podaří projekt
dobře nastavit tak, aby byl v dlouhodobém výhledu ekonomicky udržitelný.“

Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Institut dokumentárního filmu
Štěpánská 611/14
11000 Praha 1

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

Č.j.: 6347/2015

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 5. 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

26549867

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Štěpánská 611/14, 11000 Praha 1

1.4. Bankovní spojení

5864852/0800

(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;
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;

Strana 1

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

917/2015

2.2. Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

KineDok - Dokumentární Česko

(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. Počet uváděných filmů

15

3.2 Filmy, režisér, minutáž, datum minipremiéry, země výroby Dokumentární, dlouho a středo-metrážní,
produkce a koprodukce zemí střední a
východní Evropy
3.3 Distributor/ poskytovatel AV obsahu

Institut dokumentárního filmu

3.4. Způsob distribuce

25 alternativních KineDok distribučních míst

3.5. Mezinárodní spolupráce

Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko,
Slovensko

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

dotace

4.2. Výše podpory

600 000
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4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

44%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
Článek 6
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6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31.12.2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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
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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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31.8.2015

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.
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.
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9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění
podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.;
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly
předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného
penále za nesplnění 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31.8.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 24.8.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 917/2015.
Dne 8.10.2015 byl vylosován obsahový expert Šoba, Přemysl, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 48 body. Dne 4.9.2015 byl vylosován ekonomický expert Pechánková, Milica, která
svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 32 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 4.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 4.11.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 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 84,43
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.

„Projekt distribuce národních kolekcí dokumentárních filmů funguje v pěti zemích bývalé Východní Evropy a
využívá k projekcím primárně site-specific místa mimo kina. Po loňském prvním ročníku přišel žadatel s precizním
projektem, který má dle Rady jedinou slabinu a to, že v něm není kalkulován příjem ze samotných projekcí a
snižuje se tak vlastní udržitelnost projektu. Nicméně Rada vnímá tento projekt jako projekt ve vývoji, vysoce
ocenila jeho loňskou podobu, dramaturgii i výběr míst a dopad na publikum. Také vzala v potaz podporu, kterou
díky projektu mají české filmy v zahraničí. Rada je v souladu s oběma posudky. Nižší, než požadovanou podporu
se Rada rozhodla udělit zejména kvůli celkové alokaci ve výzvě a množství kvalitních projektů.“

Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Doc-Air
Bubenská 1
170 00 Praha 7

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

Č.j.: 6349/2015

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 5. 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-Air

1.2. IČ/datum narození

27060047

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Bubenská 1, 170 00 Praha 7

1.4. Bankovní spojení

1974633329/0800

(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;
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;

Strana 1

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

920/2015

2.2. Název dotačního okruhu

distribuce

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Doc Alliance Films

(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. Počet uváděných filmů

200 filmů

3.2 Filmy

Dokumentární a experimentální filmy

3.3 Poskytovatel AV obsahu

DAFilms.cz

3.4. Způsob distribuce

VoD, SVoD

3.5. Mezinárodní spolupráce

CPH: DOX Kodaň, Doclisboa, DOK Leipzig, FIDMarseille,
MFDF Jihlava, Planete Doc Film Festival, Vision du Réel
Nyon

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

dotace

4.2. Výše podpory

1 200 000 Kč
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4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

70%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

56%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
Článek 6
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6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 12. 2015

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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
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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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.
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.
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9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění
podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.;
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly
předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného
penále za nesplnění 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31. 8. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 27. 8. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 920/2015.
Dne 4. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Skopal, Pavel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 60 body. Dne 4. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 30 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 2. 11. 2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 4. 11. 2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 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 88,57
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:

„Portál pro online distribuci dokumentárních filmů se rozvíjí již řadu let. Pracuje s placeným i volným obsahem a
funguje nejen v České republice. Portál tak zpřístupňuje současnou i archivní dokumentární tvorbu v našem
regionu a zároveň pomáhá českým filmům v zahraničním prostředí. Rada se rozhodla projekt podpořit, protože
jeho přínos pro šíření dokumentárních filmů je po letech fungování portálu nezpochybnitelný, za projektem stojí
zkušený tým a Rada také velmi pozitivně vnímá propojení projektu s dalšími aktivitami, které dlouhodobě
podporuje (MFDF Jihlava, Český lev a další). Rada je v souladu s obsahovou analýzou. U ekonomické analýzy
pečlivě zvážila jak argumenty experta, tak jejich vypořádání ze strany žadatele. Rada v kontextu situace na trhu na
poli VOD chápe, že projekt je v tomto rozsahu nemožné financovat z výnosů z prodeje filmů. Výsledná finanční
částka je razantním navýšením dosavadní podpory a zároveň respektuje alokaci v celé výzvě.“

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 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Pastiche Filmz
Neumannova 927/7
779 00 Olomouc

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

Č.j.: 6351/2015

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 5. 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)

Pastiche Filmz

1.2. IČ/datum narození

26610892

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Neumannova 927/7, 779 00 Olomouc

1.4. Bankovní spojení

4374839001/5500

(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;
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;
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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

922/2015

2.2. Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Aport - online distribuce filmů a videí

(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. Počet uváděných filmů

min. 40 filmů / videí

3.2 Filmy, premiéry

Kurátorská pásma nezávislých krátkometrážních AV děl:
Jiné vize českého filmu a videa 2015 (premiéra 3.12. 2015)
Česká autorská animace po roce 2010 (premiéra 3.3. 2016)
Autoři v obraze (premiéra 6.6. 2016)
Bezúčelné procházky současného českého filmu a videa
(premiéra 7.9.2015)

3.3 Distributor/ poskytovatel AV obsahu

Pastiche Filmz

3.4. Způsob distribuce

Site-specific projekce, VoD

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

dotace

4.2. Výše podpory

400 000 Kč
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4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

55%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

35%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
Článek 6
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6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 12. 2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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
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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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.
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.
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9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění
podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.;
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly
předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného
penále za nesplnění 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31. 8. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 27. 8. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 922/2015.
Dne 25. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Pechánková, Milica, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 34 body. Dne 25. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Andrle, Ivo, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 28 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 21. 10. 2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 30. 10. 2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 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 66,57
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.

„Projekt portálu, který by sloužil jako distribuční platforma pro experimentální film a videoart, je z dílny sdružení
Pastiche Films, realizátora celé řady projektu jako je Přehlídka animovaného filmu Olomouc (PAF) apod. Projekt
také navazuje na vyzkoušenou českou i zahraniční distribuci jedné ze sekcí PAFu Jiné vize. Jelikož se jedná o
nový, přesně zacílený projekt, který podchycuje distribuci specifické části české kinematografie, rozhodla se ho
Rada i přes určité výtky podpořit. Rada je v souladu s oběma experty, kteří poukazují na nejasnosti zejména v
realizační strategii projektu, který je možná až příliš rozkročen mezi klasickou, site-specific a VOD distribuci, z
čehož plyne řada nejasností, které Radě nebyly uspokojivě vysvětleny ani v oponentuře k expertním analýzám.
Rada při rozhodování o výši podpory přihlédla ke změnám ve finančním plánu, protože autoři projektu nebudou
žádat o podporu z programu Creative Europe.“

Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
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Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Člověk v tísni o.p.s.
Šafaříkova 24
12000 Praha 2

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

Č.j.: 6352/2015

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 5. 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)

Člověk v tísni o.p.s.

1.2. IČ/datum narození

25755277

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Šafaříkova 24, 12000 Praha 2

1.4. Bankovní spojení

260995702/0300

(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;
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;
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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

923/2015

2.2. Název dotačního okruhu

distribuce

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Filmy do škol - online filmotéka

(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. Počet uváděných filmů

Min. 6 filmů, z toho min. 1 nový

3.2 Filmy

Krátké, středně i dlouhometrážní dokumentární a
hrané filmy

3.3 Poskytovatel AV obsahu/koordinátor školních akcí Člověk v tísni, o.p.s. – sekce Jeden svět na školách
3.4. Způsob distribuce

Projekce na školách a VoD

3.5. Mezinárodní spolupráce

xxxxxxxxxxxxxxxxx

3.6. Aktivity projektu

Měsíc na školách, Studentské filmové kluby, Mladé
dokumenty mladým lidem, jsns.cz

(dále jen „definice projektu“)
3.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory
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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 64%
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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
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Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 12. 2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.
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.; 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31. 8. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 31. 8. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 923/2015.
Dne 4. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Spěšný, Karel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 52 body. Dne 4. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Habartík, Radim, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 39 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 19. 10. 2015, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost a
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 88,57 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.
„Projekt Člověka v tísni je dlouhodobě fungujícím a Fondem dlouhodobě podporovaným projektem, kterému se
daří systematicky dostávat k nejmladším divákům dokumentární filmy. Projekt je precizně připraven a jeho přínos
jak pro vzdělávání mládeže, tak pro dokumentární film jako takový je obrovský. Projekt má díky čtrnáctiletému
fungování velmi propracovanou strukturu, jejíž jednotlivé části se funkčně doplňují a podporují. Rada je v souladu
s expertními analýzami.“

Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3

Strana 6

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Produkce Radim Procházka s.r.o.
Řehorova 1039/54
130 00 Praha 3

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

Č.j.: 6353/2015

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 5. 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)

Produkce Radim Procházka s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

27383229

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Řehorova 1039/54, 130 00 Praha 3

1.4. Bankovní spojení

51-1052630287/0100

(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;
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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.
1.5.6.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

924/2015

2.2. Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Cyklus Citrus

(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. Počet uváděných filmů

Min. 5

3.2 Filmy, režisér, minutáž, datum kinopremiéry Prach (Vít Zapletal, 2015)
Cesta do Říma (Tomáš Mielnik, 2015)
Road-Movie (Martin Jelínek, 2015)
a-B-C-D-e-F-G-H-iJonestown (Jan Bušta, 2016)
Karel, já a ty (Bohdan Karásek, 2016)
Meandros & Thais (Ondřej Cikán, 2016)
3.3. Doprovodný program

xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „definice projektu“)
3.4. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.5. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
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4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

350 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

25%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
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5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.

Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

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

Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 12. 2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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.

Strana 4

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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.

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;
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9.1.9. postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pokud
použije prostředky státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je nadlimitní nebo podlimitní veřejnou
zakázkou podle tohoto zákona.
9.2. V souladu s § 38 zákona 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.; 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 31. 7. 2015 výzvu č. 2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31. 8. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 31. 8. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 924/2015.
Dne 4. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Lamperová, Marta, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 4. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Andrle, Ivo, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 29 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 16. 10. 2015, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 11. 2015 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost,
expertní analýzy, vyjádření žadatele i případné osobní slyšení 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 64,29 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 Cyklus Citrus se zaměřuje na distribuci filmů, které mají v českých kinech velmi složitou pozici (začínající
tvůrci) a dává těmto uceleným konceptem s výraznou značkou větší šanci dostat se k divákům v kinech. Žadatel
sám zmiňuje, že projekt je ještě ve stádiu hledání optimální cesty a nastavení projektu, což také zmiňují oba
experti. Projekt však přináší na práci s divákem nový a pro Radu zajímavý rozměr. Zaměřuje se na podporu a
distribuci více filmů a to většinou začínajících tvůrců, jejichž cesta do kino distribuce je v současné době, kdy jsou
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kina zahlcena audiovizuálním obsahem, jedna z nejtěžších. Ačkoliv si Rada uvědomuje, že projekt není
prezentován v definitivní podobě, věří, že takovéto projekty mohou české kinematografii pomoct. Projekt byl
posledním podpořeným v této výzvě a to výrazně nižší částkou, které by měla fungovat jako startovací pro rozjetí
celého projektu a správné nastavení.“
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3

Strana 7

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Verbascum Imago s.r.o.
Černá 1692/6
110 00 Praha 1

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

Č.j.: 6354/2015

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 5. 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)

Verbascum Imago s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

25127641

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Černá 1692/6, 110 00 Praha 1

1.4. Bankovní spojení

43-6048310267/0100

(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;
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;
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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

925/2015

2.2. Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Česká radost v českých kinech

(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. Počet uváděných filmů

Min. 4 české filmy

3.2 Filmy, datum kinopremiéry

Filmy vybrané z MFDF Ji.hlava (sekce Česká radost),
kinopremiéry: 1.1. - 31.5. 2016

3.3. Kinodistributor

Verbascum Imago

3.4. Doprovodný program

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

dotace

4.2. Výše podpory

400 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

80%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

59%

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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
Článek 6
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6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 1. 2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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

Strana 4

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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.
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.
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9.5.1. Za méně závažné porušení povinností příjemce podpory se považuje porušení nebo nesplnění
podmínek stanovených čl. 1.7.; 7.3.; 7.7.; 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.4.; 9.1.5.; 9.1.6.; 9.1.7.;
9.5.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím orgánu finanční kontroly
předepsán odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 100% čerpané podpory, včetně případného
penále za nesplnění 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 8/31/2015, správní poplatek byl zaplacen dne 8/31/2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 925/2015.
Dne 18. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Bendová, Helena, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 58 body. Dne 18. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Šoba, Přemysl, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 31 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30. 10. 2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 5. 11. 2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 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 67,86
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 navazuje na dva předchozí ročníky stejného distribučního modelu, kdy do kin zároveň vstoupí kolekce
titulů z programové sekce Česká radost uvedených v rámci MFDF Jihlava. Projekt se ukázal jako velmi účelný, i
když jeho loňská varianta distribuce filmů krátce po festivalů a v době, kdy jsou kina zavalena obsahem, který cílí
na stejnou potenciální skupinu diváků, nebyla pro Radu příliš uspokojivá. Rada je v souladu s oběma experty.
Snížení požadované podpory odpovídá alokaci ve výzvě a umístění dalších úspěšných projektů.“

Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Asociace českých filmových klubů
Stonky 860
686 01 Uherské Hradiště

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

Č.j.: 6357/2015

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 5. 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)

Asociace českých filmových klubů

1.2. IČ/datum narození

61387550

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

1.4. Bankovní spojení

199425419/0300

(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;
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;
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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 928/2015
2.2. Název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla
2.3. Číslo výzvy

2015-3-4-19

2.4. Název projektu

Projekt 100 - 2016

(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. Počet uváděných filmů

5

3.2 Filmy, režisér

Sedm statečných (USA, 1960, J. Sturges)
8 ½ (IT/FR, 1963, Federico Fellini)
Vykoupení z věznice Shawshank (USA, 1994, Frank
Darabont)
Starci na chmelu (Československo, 1964, Ladislav
Rychman)
Cesta do fantazie (Japonsko, 2001, Hajao Mijazaki)

3.3. Kinodistributor

Asociace českých filmových klubů

3.4. Doprovodný program

Workshopy a speciální materiály pro školy

(dále jen „definice projektu“)
3.5. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt dle parametrů obsažených v definici projektu.
3.6. Příjemce podpory je oprávněn požádat o změnu podmínek stanovených v čl. 3 tohoto rozhodnutí z důvodů
změn okolností v souladu s § 36 zákona.
Článek 4
4.1. Forma podpory
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dotace

4.2. Výše podpory

400 000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu 35 %
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

1 (jedna)

První splátka
5.2. Výše splátky

100 % 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.

5.4. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.5. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.6. 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. 5.4. V případě, že podmínka dle věty první tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.5.
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Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Distribucí kinematografického díla se rozumí činnosti směřující ke zpřístupnění
kinematografického díla veřejnosti bez ohledu na formu a technologii takového
zpřístupnění, včetně technologických prací, propagace a public relations.

6.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v čl. 6.1.
Článek 7
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

31. 12. 2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Doručit Fondu alespoň týden před konáním akce
pozvánky/akreditace na projekt v počtu 23 kusů.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu závěrečnou
zprávu o realizaci projektu na formuláři Fondu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

xxxxxxxxx

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 v souladu s čl. 4.6.;
7.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 7.2. vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem;
7.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření nákladů v případě, že přiznaná podpora je vyšší než
3.000.000,- Kč, a to v termínu dle čl. 7.2. Zpráva auditora se týká celého projektu včetně
koproducentů projektu.
7.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 7.4., 7.6.4. nebo 7.6.5. obsahovat nedostatky nebo budou-li neúplné,
Fond písemně vyzve příjemce podpory k nápravě. Příjemce podpory je povinen chybějící doklady podle
této výzvy doplnit a odstranit všechny nedostatky do 15 dnů ode dne, kdy mu bude výzva Fondu
doručena.
7.8. Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení
projektu, nejpozději však 3 měsíce před skončením lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7.1.
7.9. V případě, že Rada 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.

8.2. Neuznatelné náklady
hrazené z podpory

Neuznatelné náklady jsou náklady dle odst. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 náklady na doprovodné akce nefilmového charakteru (koncerty, výstavy
aj);
 náklady na pozvané zahraniční hosty
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

31. 8. 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.
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.; 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 31. 7. 2015 výzvu č.2015-3-4-19 (Podpora distribučních
projektů a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016) k podávání
žádostí o podporu kinematografie do okruhu distribuce. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona
dne 31. 8. 2015, správní poplatek byl zaplacen dne 31. 8. 2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 928/2015.
Dne 4. 9. 2015 byl vylosován obsahový expert Kot, Peter, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 57 body. Dne 25. 9. 2015 byl vylosován ekonomický expert Hájek, Radko, který svou analýzu
řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 33 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém
projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30. 10. 2015, aby se s nimi seznámil.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 5. 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 74 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 své rozhodnutí odůvodnila:

„Distribuční projekt Projekt 100, který uvádí na plátna českých kin klasické filmy světové i domácí kinematografie,
je lety prověřenou značkou. Žadateli, kterým je Asociace českých filmových klubů, se velmi dobře daří pracovat s
provozovateli kin, kteří filmy projektu uvádějí a také s diváky, kteří na ně do kina chodí. Vybrané tituly mají vždy
velmi dobře zpracované propagační materiály, včetně podkladů pro edukativní využití. Rada diskutovala nad
dramaturgii celého projektu a chápe nutnost uvádění „komerčnějších“ filmů vzhledem k potřebě příjmů z distribuce
pro udržení projektu, ale přesto by u takto „edukativního“ projektu, viděla ráda i filmy, které nejsou tak snadno
dostupné a divácky vděčné. Rada je v souladu s oběma expertními posudky.“

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 5. 11. 2015
Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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