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Č.j.: 299/2016

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
7. ledna 2016 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)

Space Films spol. s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

170 49 431

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Havlovská 1135/36, 160 00 Praha 6

1.4. Bankovní spojení

172376004/2700

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

967/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Vlci a tak

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.3. Autor scénáře

Robert Sedláček

3.4. Žánr

Kriminální thriller

3.5. Režisér

Robert Sedláček

(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

480.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

72%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

28.2.2018

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

6.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne 6.10.2015,
správní poplatek byl zaplacen dne 2.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 967/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Mathé Ivo, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí
0-60 bodů ohodnotil 51 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Krejčí Tereza, která svou analýzu
řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 38 body. Rada ke zpracovaným posudkům při svém
projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 25.11.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 88,25 bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Připravovaný film režiséra a scenáristy Roberta Sedláčka lze označit
jako thriller-drama s cross žánrovými prvky zasazené do konkrétní lokality. Již v počáteční fázi vývoje má scénář
velmi dobře „našlápnuto“ k výraznému dílu s přesahem reflexe naší současné společnosti a duše jejího člověka.
Na slyšení režisér potvrdil své ryze autorské vidění žánru, ze kterého vychází další vývoj scénáře, nový casting a
další aspekty vývoje. Režisér si je vědom nutnosti další prohloubené práce na scénáři. Rada vítá výrazný autorský
rukopis v žánru a domnívá se, že bude obohacením současného spektra českého filmu s předpokládaným silným
diváckým ohlasem. Rada je v souladu s oběma experty.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

CINEART TV Prague s.r.o.
Jankovcova 1587/8d
170 00 Praha 7

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 303/2016

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
7. ledna 2016 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)

CINEART TV Prague s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

457 92 046

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Jankovcova 1587/8d, 170 00 Praha 7

1.4. Bankovní spojení

1265642011/0100

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

972/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Hadí plyn

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.3. Autor scénáře

David Jařab

3.4. Žánr

Filmové podobenství

3.5. Režisér

David Jařab

(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

390.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

37%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

31.3.2018

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

15.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
15.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 15.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 972/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Hádková Jana, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 60 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Staníková Daniela,
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 27 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
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Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 30.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 3.12.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 6.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy, vyjádření žadatele i 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 64,50
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 následovně: Projekt třetího celovečerního filmu režiséra Davida Jařaba vychází z
románu V srdci temnoty Josepha Conrada. Rada pozitivně hodnotila přeloženou první verzi scénáře a režisérskou
explikaci. Projekt by mohl nenásilně avšak intenzivně reflektovat současná společenská témata a zároveň si
zachovat silné napětí a až žánrový rámec. Rada je v mírném nesouladu s obsahovým expertem - udělila projektu
nižší bodové hodnocení. Naopak je v souladu s expertem ekonomickým, který upozorňuje na problematičnost
realizační strategie producenta. Rada se rozhodla projekt podpořit.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 7. ledna 2016

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

Take One Take s.r.o.
Lodecká 1206/2
110 00 Praha 1

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 304/2016

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
7. ledna 2016 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)

Take One Take s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

288 74 340

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Lodecká 1206/2, 110 00 Praha 1

1.4. Bankovní spojení

2120298349/0800

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

973/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Legionáři

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Miroslav Oščatka

3.3. Žánr

Historické drama

3.4. Režisér

Petr Nikolaev

(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

700.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

60%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

50%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

30.11.2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

15.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
15.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 13.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 973/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Walló Olga, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 50 body. Dne 27.11.2015 byl vylosován ekonomický expert Šuster Jan, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 36 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 14.12.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 76,63 bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Projekt Legionáři je již ve stádiu rozsáhlých příprav jak v oblasti
fundraisingu a produkčního zajištění, tak co do precizace scénáře. Na postupu je rovněž informační kampaň a
část vývoje (lokace) již rovněž proběhla. Rada si je vědoma závažnosti a potřebnosti tématu a vysoce hodnotí
producentskou aktivitu, co se týče zajištění financí - získání koproducentů a možností ucházet se o peníze
z evropských filmových fondů. Avšak předložený scénář považuje za počáteční fázi vývoje a doporučuje tento
scénář přepracovat, ev. přizvat dalšího scénáristu či autora dialogů, jak to vyžaduje tento náročný vysoko
rozpočtový film, tak aby obstál vzhledem k tématu doma i na mezinárodním poli. Velmi žádoucí se jeví spolupráce
odpovědného a zkušeného dramaturga při procesu přepracování scénáře. Rada je v částečné shodě
s obsahovým expertem, obecně se shoduje s expertem ekonomickým.
Na podporu kinematografie není právní nárok.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 5 zákona odvolat.

V Praze dne 7. ledna 2016

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

Fog´n´Desire Films s.r.o.
Voroněžská 172/24
101 00 Praha 10

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 306/2016

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
7. ledna 2016 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)

Fog´n´Desire Films s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

275 83 341

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Voroněžská 172/24, 101 00 Praha 10

1.4. Bankovní spojení

6085598001/5500

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

975/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

HIGH - Lety Peklem

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2 Autor literární předlohy

Matthew Lombardo - High

3.3. Autor scénáře

Lubor Dohnal

3.4. Žánr

drama

3.5. Režisér

Viktor Tauš

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

dotace

4.2. Výše podpory

600.000 Kč
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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

66%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
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-

nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.

Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

31.10.2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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.
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 14.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 975/2015.
Žadatel ve své žádosti vznesl námitku podjatosti vůči těmto členům Rady, expertům či zaměstnancům kanceláře:
Lubor Dohnal. Rada o podjatosti jednotlivých osob rozhodla na svém zasedání.
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Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Čabrádek Karel, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Lamperová Marta,
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 38 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 25.11.2015, aby se s nimi seznámil.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 87,25 bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Jedná se o ekranizaci americké divadelní hry, která měla velký
úspěch na Broadwayi. V Čechách ji, rovněž s úspěchem, inscenoval v divadle La Fabrika předkladatel této
žádosti. Jeho velmi dobře zpracovaná strategie vývoje se tedy opírá o kvalitní dramatickou předlohu.
Předpokladem potenciálního úspěšného převodu do filmové podoby je obsazení projektu velmi zkušeným
scenáristou, což se projevuje v jeho pečlivě a podrobně zpracovaném treatmentu a scenáristické explikaci. Rada
Fondu je v souladu s obsahovým i ekonomickým expertem.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

NEGATIV s.r.o.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 310/2016

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
7. ledna 2016 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)

NEGATIV s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

645 77 201

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1

1.4. Bankovní spojení

700890673/5500

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

980/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Vítek

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.3. Autor scénáře

Martin Mareček, Tomáš Bojar, Marek Šindelka

3.4. Žánr

drama

3.5. Režisér

Martin Mareček

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

dotace

4.2. Výše podpory

500.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

59%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 16.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 980/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Vadas, Martin, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 49 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Slavíková Nataša, která
svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 36 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 14.12.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 83,00 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 následovně: Námět dokumentaristy Martina Marečka vychází z reálných
zkušeností a dění v oblasti finančního poradenství a přináší pohled na osobnost symbolizující celou etapu vývoje
české společnosti. I když byla látka původně zamýšlena pro dokumentární zpracování, v podobě promyšleného
hraného filmu slibuje osobní i politické drama s mimořádným vnitřním napětím a několika vrstvami významů.
Během slyšení byly osvětleny postupy vývoje látky a představen tým podílející se na scénáři. Rada Fondu
kinematografie rozhodla ve shodě s ekonomickou i obsahovou expertizou projekt podpořit.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

Bio Art Production s.r.o.
Korunní 810/104 A2
101 00 Praha 10

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 311/2016

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
7. ledna 2016 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)

Bio Art Production s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

241 26 276

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Korunní 810/104a , 101 00 Praha 10

1.4. Bankovní spojení

6482438028/5500

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

981/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Děti samotářů

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Olga Dabrowská a Světlana Kossakowská

3.3. Žánr

Komediální vztahové drama ze současnosti

3.4. Režisér

Olga Dabrowská

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

dotace

4.2. Výše podpory

500.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

51%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 19.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 981/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Slavíková Helena, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 60 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Vandas Martin, který
svou analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 21 body. Rada ke zpracovaným posudkům
při svém projednávání žádosti přihlédla.
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Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 25.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 3.12.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy, vyjádření žadatele i 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 75,75
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 následovně: Děti samotářů jsou látkou, s níž se Rada Fondu nesetkává poprvé.
Tentokrát je jak předložený materiál, tak i osobní podání během slyšení přesvědčivější a látka jak podle mínění
expertů, tak i Rady Fondu slibuje křehký vztahový film s vydařenou drobnokresbou postav a sofistikovaným
vedením dialogů. Zajímavě působí i naznačené členění do jednotlivých kapitol. Vítanou osobností v tvůrčím týmu
je Petr Zelenka v roli dramaturga. Slibně zní rovněž koprodukční snahy směřované k zahraničním partnerům i plán
s podporou programu Kreativní Evropa. Projektu byla Radou Fondu schválena podpora v souladu s ekonomickou i
obsahovou analýzou.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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
+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Julie Žáčková
UNIT and SOFA s.r.o.
Salvátorská 1092/10
110 00 Praha 1

Č.j.: 313/2016

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
7. ledna 2016 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)

U N IT and S O F A s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

289 19 645

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Salvátorská 1092/10, 110 00 Praha 1

1.4. Bankovní spojení

43-4857240247/0100

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

983/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Vrcholky hor

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Milada Těšitelová

3.3. Žánr

Drama s prvky sci-fi a hororu

(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
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

500.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%
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4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

69%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.

Druhá splátka
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5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. 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.;
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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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 19.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 983/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Fleischer Jan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 11 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Šuster Jan, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 32 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 23.11.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 14.12.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
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Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy, vyjádření žadatele i 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 64,63
bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Předložená verze scénáře vypovídá o tom, že se jedná o
pozoruhodný originální příběh s prvky sci-fi a horroru, u něhož se předpokládá hlubší filosofické vyznění. Jedná se
o debut, což se projevuje ve scénáři i autorské explikaci. Projekt je však obsazen zkušeným a kvalitním
dramaturgem, takže pravděpodobnost úspěšného developmentu je dosti vysoká. Tomu nasvědčuje i moodboard
předložený při slyšení. Proto se Rada Fondu rozhodla vývoj tohoto projektu podpořit. Rada je zcela v souladu
s ekonomickým expertem. S obsahovou analýzou je však v rozporu, protože se nedomnívá, že jde o „plytký
příběh, který nedává žádný smysl“.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

OFFSIDE MEN s.r.o.
Podolská 349/86
147 00 Praha 4

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 315/2016

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
7. ledna 2016 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)

OFFSIDE MEN s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

241 28 970

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Podolská 349/86, 147 00 Praha 4

1.4. Bankovní spojení

8875083001/5500

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

987/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Chyby

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Roman Vojkůvka

3.3. Žánr

drama

3.4. Režisér

Jan Prušinovský

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

dotace

4.2. Výše podpory

500.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

80%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

74%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 13.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 987/2015.
Dne 5.11.2015 byl vylosován obsahový expert Mahdal Martin, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 45 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Slavíková Nataša, která
svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 30 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 1.12.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 85,75 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 následovně: Projekt Chyby vycházející ze scenáristické dílny Romana Vojkůvky a
směřující k režijní realizaci Jana Prušinovského je současným dramatem vystavěným na řadě sociálních kontrastů
a hraničních lidských situací. Zatímco z dostupných explikací nebylo zcela zřetelné, jak bude projekt vyvíjen,
během slyšení byla řada otázek vyjasněna, ať už na úrovni produkční, dramaturgicko-scenáristické, tak i etické.
Rada Fondu si od projektu slibuje společenské drama s kontroverzním obsahem a výrazným režijním rukopisem.
Ve fázi vývoje očekává především koncentraci dramatické stavby a podrobnější prokreslení charakterů jak v
popisu, tak i v dialozích. Rozhodnutí podpořit projekt je v souladu s obsahovou analýzou, jejíž námitky byly
slyšením zodpovězeny, s ekonomickou je v rozporu, nicméně i její výhrady byly slyšením do jisté části vyjasněny.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

KABOS Film & Media s.r.o.
U zeleného ptáka 1145/12
148 00 Praha 4

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 317/2016

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
7. ledna 2016 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)

KABOS Film & Media s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

607 24 960

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

U zeleného ptáka 1145/12, 148 00 Praha 4

1.4. Bankovní spojení

261515520/0300

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

994/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Chvilky

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Beata Parkanová

3.3. Režisér

Beata Parkanová

(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
4.1. Forma podpory

dotace

4.2. Výše podpory

290.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano

4.4. Max. intenzita veřejné podpory

60%
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4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

85%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.

Druhá splátka
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5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

31.8.2016

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. 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.;
Strana 4

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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 19.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 994/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Vadas Martin, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 25 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Lamperová Marta,
která svou analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 35 body. Rada ke zpracovaným
posudkům při svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 14.12.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 21.12.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho
při svém posuzování v potaz.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
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Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy, vyjádření žadatele i 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 80,13
bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Autorský debut Beaty Parkanové vzbuzuje naději na působivé
minimalistické drama, které citlivě sonduje nejen vnitřní stav hlavní hrdinky, ale i stav naší společnosti, zejména
rodinných vztahů. Přestože scénář vyžaduje ještě další dopracování, jak autorka, tak producent na slyšení
přesvědčivě dokázali, že přesně vědí, jak s projektem dále zacházet a jakým směrem ho vést. Zárukou úspěchu je
v tomto případě i přítomnost zkušeného dramaturga. Rada se v tomto ohledu neshoduje s obsahovým expertem, s
expertem ekonomickým je oproti tomu v souladu.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

Punk Film s.r.o.
Přístavní 1126 /18
170 00 Praha 7

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 318/2016

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
7. ledna 2016 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)

Punk Film s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

271 06 993

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Přístavní 1126 /18, 170 00 Praha 7

1.4. Bankovní spojení

187689521/0300

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

997/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Benzína Dehtov

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Petr Pýcha

3.3. Žánr

tragikomedie

3.4. Režisér

Vladimír Michálek

(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

280.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

60%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

74%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

30.4.2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 16.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 997/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Szczepanik Petr, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 44 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Mathé Ivo, který svou
analýzu řádně odevzdal a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotil 36 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 24.11.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 5.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 78,00 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 následovně: Tento projekt na vývoj hraného filmu byl Radě Fondu předložen
podruhé. Rada konstatovala, že oproti minulé žádosti došlo v jeho vývoji ke zřetelnému posunu žádoucím
směrem. Poněkud nevyhraněný styl předchozí verze se posunul k černé komedii, což je žánr, který v současné
české kinematografii chybí, i když má úspěšnou tradici. Kladně se projevil vliv zkušeného dramaturga, který se
promítá jak do nové verze scénáře, tak do režijní i producentské explikace. Projekt je obsazen zkušeným
režisérem a předpokládané obsazení slibuje větší divácký zájem. Rada je v podstatě v souladu s obsahovým i
ekonomickým expertem, kteří oba navrhují tento projekt podpořit.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

MasterFilm s.r.o.
Hošťálkova 392/1c
169 00 Praha 6

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 319/2016

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
7. ledna 2016 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)

MasterFilm s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

248 41 358

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Hošťálkova 392/1c, 169 00 Praha 6

1.4. Bankovní spojení

2106296021/2700

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

999/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Rodinná sešlost

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2. Autor scénáře

Tomáš Pavlíček

3.3. Žánr

Rodinné drama

3.4. Režisér

Tomáš Pavlíček

(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

360.000 Kč

4.3. Kulturně náročný projekt

ano
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4.4. Max. intenzita veřejné podpory

50%

4.5. Max. podíl podpory na celkových nákladech projektu

67%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.
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Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

31.3.2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
7.6.2. použít podporu nejpozději do lhůty pro vyúčtování projektu dle čl. 7.2. a její nepoužitou část vrátit
Fondu podle čl. 7.6.3., přičemž použitím podpory se rozumí zaplacení plateb hrazených z podpory
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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;
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 19.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 999/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Slováková Andrea, která svou analýzu řádně odevzdala a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotila 35 body. Dne 27.10.2015 byl vylosován ekonomický expert Mathé Ivo, 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 4.12.2015, aby se s nimi seznámil.
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Osobní prezentace projektu proběhla dne 6.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy i 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 70,00 bodů.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu.
Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Původně dramatičtěji zaměřená látka se s postupem práce na
scénáři mění spíše v komedii o třech generacích jedné rodiny. Vtipná a pro české prostředí příznačná základní
situace je prozatím viděna spíše nezřetelně, ovšem již s řadou rozehraných linií a slibných leitmotivů. Rada Fondu
uděluje projektu podporu za předpokladu, že bude naplněna spolupráce se jmenovanými spoluscenáristy a
dramaturgy a idea Tomáše Pavlíčka, z jehož lehce nonsensového debutu prostředí Rodinné sešlosti vychází,
bude dovedena do dramatické celistvosti. V souladu s ekonomickou a obsahovou expertizou je projektu podpora
udělena.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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

Xova Film s.r.o.
Povltavská 5/74
171 00 Praha 7

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 320/2016

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
7. ledna 2016 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)

Xova Film s.r.o.

1.2. IČ/datum narození

028 07 271

1.3. Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Povltavská 5/74, 171 00 Praha 7

1.4. Bankovní spojení

2200685605/2010

(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;
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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.
1.5.7.

Článek 2
2.1. Evidenční číslo projektu

1002/2015

2.2. Název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

2.3. Číslo výzvy

2015-1-4-23

2.4. Název projektu

Erhart

(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. Druh

Celovečerní hraný film

3.2 Autor literární předlohy

Henrik Ibsen – John Gabriel Borkman

3.3. Autor scénáře

Jan Březina

3.4. Žánr

Psychologické drama

3.5. Režisér

Jan Březina

(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

400.000 Kč
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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

56%

4.6. Komplexní dílo

ne

4.7. Min. výše podpory vynaložené na pořízení služeb nebo zboží 50%
osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu
nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR zaregistrovány u
místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.8. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 7.6.4. čerpané prostředky podpory
ve výši, která přesahuje:
4.8.1. 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;
4.8.2. limit maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5. Výpočet probíhá až v rámci
vyúčtování dle čl. 7.6.4.
4.9. Příjemce podpory může požádat o změnu podmínek stanovených v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn
okolností, v souladu s § 36 zákona, zejména o:
4.9.1. změnu výše podpory dle čl. 4.2.;
4.9.2. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není kulturně náročný dle čl. 4.3.;
4.9.3. změnu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4.;
4.9.4. změnu maximálního podílu podpory na celkových nákladech projektu dle čl. 4.5;
4.9.5. změnu rozhodnutí o tom, že projekt je anebo není komplexním dílem dle čl. 4.6.;
4.9.6. změnu minimální části podpory, kterou je příjemce podpory povinen vynaložit na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou
v ČR zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu dle čl. 4.7.
4.10.
Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. na pořízení služeb nebo
zboží osobám, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou v ČR
zaregistrovány u místně příslušného správce daně pro platbu daně z příjmu.
4.11.
Podpora se poskytuje jako investiční dotace.
Článek 5
5.1. Počet splátek

2 (dvě)

První splátka
5.2. Výše splátky

50 % podpory

5.3. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemný doklad, ve
formě originálu nebo úředně ověřené kopie ne starší než tři měsíce, o tom, že
příjemce podpory:
nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním
pojištění, a to jak v ČR, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu, není-li tímto státem Česká republika;
nemá evidovány nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční správy České
republiky, ani v evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u
příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či bydliště;
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-

nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak ve státě sídla,
místa podnikání nebo trvalého pobyt, není-li tímto státem Česká republika.

Druhá splátka
5.4. Výše splátky

50 % podpory

5.5. Podmínky
vyplacení

Do 30 dní ode dne oznámení dokončení projektu a předložení dokladů dle čl.
7.6.1., a pokud již byly splněny podmínky pro vyplacení první splátky.

5.6. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, Fond vyzve
písemně příjemce podpory k jejich doplnění a určí k doplnění dodatečnou lhůtu. Do doby doplnění potřebných
dokladů nebude podpora vyplacena.
5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.5. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje Fond
v souladu s čl. 7.7. Do doby doplnění potřebných dokladů nebude podpora vyplacena.
5.8. Fond je ze závažných důvodů, zejména při důvodném podezření na porušení rozpočtové kázně příjemcem
podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory.
5.9. Příjemce podpory je povinen předložit doklady dle čl. 5.3. nejpozději ve lhůtě pro dokončení projektu dle čl.
7.1. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. budou neúplné nebo budou obsahovat nedostatky, postupuje
Fond v souladu s čl. 5.6. V případě, že podmínka dle první věty tohoto ustanovení splněna nebude, nárok na
proplacení podpory zaniká. Tato podmínka nebude Fondem uplatněna v těch případech, kdy Fond pozastavil
proplácení podpory dle čl. 5.8.
Článek 6
6.1. Účel
podpory
kinematografie

Vývojem českého kinematografického díla se rozumí zejména činnosti směřující k
vytvoření literárních a jiných děl (zejména scénáře), na jejichž základě bude
kinematografické dílo vytvářeno a bude pořizován jeho záznam a získání oprávnění
k jejich užití, včetně případných preexistentních děl, činnosti směřující k zajištění zdrojů
financování výroby kinematografického díla a k vytvoření případné koprodukční
struktury a činnosti směřující k základní přípravě výroby kinematografického díla, jako
obsazení rolí a/nebo členů štábu, technologické testy, obhlídky a jiné podobné činnosti,
jejichž provedení je potřebné pro následující zahájení výroby kinematografického díla.

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

30.6.2017

7.2. Lhůta pro vyúčtování podpory projektu

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu

7.3. Povinnosti v průběhu realizace

Příjemce podpory je povinen ve lhůtě jednoho roku od
nabytí právní moci rozhodnutí oznámit Fondu formou
čestného prohlášení jméno režiséra projektu.

7.4. Povinnosti při dokončení projektu

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je
příjemce podpory povinen předložit Fondu:
- závěrečnou zprávu na formuláři Fondu;
- konečný literární scénář;
- propagační materiály k filmu.

7.5. Povinnosti po dokončení projektu

-----------------

7.6. Příjemce podpory je povinen:
7.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 7.4. v termínu stanoveném v čl. 7.1.;
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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.;
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

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 čl. 7.9.3. Statutu Fondu a dále
následující náklady:
 občerstvení s výjimkou diet na služebních cestách
 správní poplatky.

8.3. Časové uznatelné
náklady hrazené z podpory

16.10.2015

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.
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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. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj, výroba,
distribuce) filmu, jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají.
9.6. 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.
9.6.1. 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.;
9.6.2. 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 nevyplacené splátky podpory
v případě, že bylo proplacení v souladu s čl. 5.8. pozastaveno. V takovém případě se ustanovení čl.
7.6.2. neuplatní.
Odůvodnění
Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 16.9.2015 výzvu č. 2015-1-4-23 Kompletní vývoj
celovečerního hraného českého kinematografického díla k podávání žádostí o podporu kinematografie do okruhu
1. vývoj českého kinematografického díla. Žádost byla žadatelem podána v souladu s § 34 zákona dne
16.10.2015, správní poplatek byl zaplacen dne 19.10.2015. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 1002/2015.
Dne 27.10.2015 byl vylosován obsahový expert Bernard Jan, který svou analýzu řádně odevzdal a projekt
v rozmezí 0-60 bodů ohodnotil 54 body. Dne 5.11.2015 byl vylosován ekonomický expert Krejčí Tereza, která svou
analýzu řádně odevzdala a projekt v rozmezí 0-40 bodů ohodnotila 29 body. Rada ke zpracovaným posudkům při
svém projednávání žádosti přihlédla.
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Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 1.12.2015, aby se s nimi seznámil. Žadatel zaslal své vyjádření
k expertním analýzám, které Fond obdržel dne 6.12.2015. Rada byla s tímto vyjádřením seznámena a vzala ho při
svém posuzování v potaz.
Osobní prezentace projektu proběhla dne 6.1.2016.
Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 7.1.2016 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní
analýzy, vyjádření žadatele i 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 66,88
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 následovně: Projekt celovečerního debutu Jana Březiny byl Radě přeložen již
podruhé. Oproti minulé žádosti Rada konstatovala výrazný dramaturgický i produkční posun. Původně plánovaná
adaptace divadelní hry Henrika Ibsena John Gabriel Borkman se posunula do autorského scénáře, který z
předlohy pouze volně vychází, aktualizuje ji a zasazuje do současného českého maloměsta. Rada je v souladu s
oběma experty, i když u obsahové stránky projekt hodnotila nižším bodovým hodnocením.

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

V Praze dne 7. ledna 2016

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