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Státní fond kinematografie 

Rozhodnutí o podpoře kinematografie 
 

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada“), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond“), 

v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 3 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a 

podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“), a čl.7.6.2 Statutu Fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut Fondu“), vydává toto  

 

rozhodnutí: 

 

Fond poskytuje podporu kinematografie (dále jen „podpora“) ve výši a formě, jak je uvedeno níže v  čl. 4 této 

výrokové části rozhodnutí, a to příjemci 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 a 3 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)  Alkay Animation Prague s.r.o. 

1.2. IČ/datum narození  26142961 

1.3. Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání  Donovalská 2313/19, 149 00 Praha 11 

1.4. Bankovní spojení  2100430699/2010 

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

 

1.5. Příjemce podpory musí až do doby předložení vyúčtování dle čl. 6.2. rozhodnutí, resp. čl. 6.6.4. rozhodnutí, 

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 je v souladu s § 39 odst. 1 zákona bezúhonný; 

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

posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho 

majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, že pro 

uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu;  

1.5.4. příjemce podpory není v likvidaci; 

1.5.5. příjemce podpory nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a 

to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu; 

1.5.6. příjemce podpory nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů 

Celní správy České republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání 

nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo 

rozložení jeho úhrady na splátky; 

1.5.7. příjemce podpory nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa 

podnikání nebo trvalého pobytu; 

1.5.8. příjemce podpory nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
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1.6. Příjemce podpory nesmí být v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze 

dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za 

neslučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách (dále také jen „GBER“): 

1.6.1. podnikem, vůči němuž je v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise vystaven inkasní příkaz, jímž 

byla podpora obdržená od poskytovatele z České republiky prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 

s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen 

1.6.2. podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 bodu 18 GBER. 

1.7. Příjemce podpory je povinen Fond písemně informovat bez odkladu o tom, že přestal splňovat některou 

z podmínek dle čl. 1.5. nebo 1.6. rozhodnutí s výjimkou čl. 1.5.1. a 1.5.8. rozhodnutí. 

1.8. Příjemce podpory je povinen do doby splnění povinnosti vyplývající z čl. 6.5.1.1. rozhodnutí písemně 

oznamovat Fondu změnu všech svých identifikačních údajů uvedených v  čl. 1.1. až 1.3. rozhodnutí, a to do 

15 dnů od této změny, a současně je povinen do doby předložení vyúčtování dle čl. 6.2. rozhodnutí, resp. čl. 

6.6.4. rozhodnutí, písemně oznamovat změnu bankovního spojení uvedeného v  čl. 1.4. rozhodnutí, 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 čl. 5 rozhodnutí na jiný bankovní účet než uvedený v čl. 1.4. rozhodnutí, je 

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

nebo potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory. 

1.9. Podporu není možné převést na jiný subjekt. 

 

Článek 2 

 

2.1. Evidenční číslo projektu  3530-2020 

2.2. Název dotačního okruhu  2.výroba českého kinematografického díla 

2.3. Číslo výzvy 2020-2-4-14 

2.4. Název projektu  Křišťáloví únosci 

(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. 6.1. rozhodnutí 

2.6. V rámci projektu bude příjemce podpory realizovat výrobu kinematografického díla, v  souladu s definicí 

projektu dle čl. 3 rozhodnutí, sám nebo v koprodukci se třetími osobami (dále jen „kinematografické dílo“).   

2.7. Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za podmínek a parametrů stanovených v tomto rozhodnutí.  

 

Článek 3 

 

3.1. Účel 

podpory 

kinematografie 

Výroba českého kinematografického díla ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona, kterou se 

rozumí činnosti zahrnující přípravu natáčení, natáčení a dokončovací práce (zvukové, 

obrazové, trikové i jiné) kinematografického díla; pokud na projekt téhož kinematografického 

díla Fond neposkytl podporu v dotačním okruhu vývoj, je možno činnosti považované za vývoj 

kinematografického díla zahrnout do jeho výroby. 

 

3.2. Příjemce podpory je povinen použít poskytnutou podporu výlučně na účel stanovený v  čl. 3.1. rozhodnutí a 

současně projekt realizovat za dodržení parametrů obsažených v čl. 3.3. až 3.8. rozhodnutí, které se dále 

označují jako „definice projektu“. 

 

Definice projektu: 

3.3. Druh Animované celovečerní kinematografické dílo 

3.4. Autor literární či výtvarné předlohy Dušan Vukotić 

3.5. Autor výtvarné stránky Stjepan Mihaljević 
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3.6. Autor scénáře Aleksandar Žiljak, Arsen Ostojić 

3.7. Režisér Arsen Anton Ostojić 

3.8. Technologie animace CGI -počítačová 3D animace 

 

3.9. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem požádat Radu o změnu parametrů stanovených 

v čl. 3.3. až 3.8. rozhodnutí z důvodů změn okolností v souladu s § 36 zákona, a to nejpozději do skončení 

lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí. V případě, že Radou nebude o takovéto žádosti o změnu 

rozhodnutí příjemce podpory rozhodnuto do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí, 

odevzdá příjemce podpory doklady dle čl. 6.4. ve lhůtě uvedené v čl. 6.1. rozhodnutí s parametry obsaženými 

v žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí. V případě, že Rada Fondu takovéto žádosti příjemci podpory 

o změnu rozhodnutí nevyhoví, jedná se o porušení povinností vyplývající z tohoto rozhodnutí (článek 9 

rozhodnutí). 

 

Článek 4 

 

4.1. Forma podpory   Investiční dotace  

4.2. Výše podpory  14 000 000,- Kč. 

4.3. Kulturně náročný projekt ano 

4.4. Max. intenzita veřejné podpory 70% 

4.5. Max. podíl podpory na 

celkových skutečných nákladech 

projektu a jeho určení 

4.5.1. Max. podíl podpory na celkových skutečných nákladech projektu je 

kalkulován jako podíl výše podpory dle čl. 4.2. rozhodnutí a hodnoty 

odpovídající 70 % plánovaných nákladů projektu dle žádosti o podporu 

příjemce podpory (dále také jen „žádost“), která je pro účely tohoto 

výpočtu uvedená v čl. 4.5.3. rozhodnutí, a nesmí být vyšší než takto 

vypočtená hodnota v procentech, pokud Rada nerozhodne na základě 

odůvodněné žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí o změnu 

plánovaných nákladů projektu uvedených v čl. 4.5.3. rozhodnutí. 

 

4.5.2. V případě, že celkové skutečné náklady projektu dle vyúčtování 
nedosáhnou alespoň: 
- 70 % souhrnu plánovaných nákladů projektu dle žádosti, nebo 
- 70 % upravených plánovaných nákladů projektu dle Radou schválené 

žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí  

 

bude podpora automaticky snížena tak, aby její podíl na celkových 

skutečných nákladech projektu dle vyúčtování byl stejný nebo nižší než 

hodnota v procentech vypočtená dle čl. 4.5.1. rozhodnutí. 

 

4.5.3. Plánované náklady projektu dle žádosti: 74 852 580,- Kč.                                       

4.6. Komplexní dílo ne 

4.7. Min. výše podpory vynaložená 

na pořízení služeb nebo zboží 

osobám, které mají místo 

podnikání, místo trvalého pobytu 

nebo sídlo na území ČR a které jsou 

v ČR zaregistrovány k dani z příjmu 

50% 
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4.8. Minimální výše české finanční 

účasti na celkových skutečných 

nákladech projektu 

Příjemce podpory je povinen realizovat projekt za dodržení majoritní 

české finanční účasti na celkových skutečných nákladech projektu:  

- u dvoustranné koprodukce musí být česká finanční účast na 

celkových skutečných nákladech projektu 40 % nebo vyšší 

- u třístranné nebo vícestranné koprodukce musí být podíl české 

finanční účasti na celkových skutečných nákladech projektu 30 % 

nebo vyšší.  

 

4.9. Příjemce podpory je povinen vrátit Fondu ke dni vyúčtování podpory dle čl. 6.6.4. rozhodnutí poměrnou část 

čerpaných prostředků podpory, a to v případě nedodržení: 

4.9.1. limitu maximální intenzity veřejné podpory dle čl. 4.4. rozhodnutí, tj. pokud je výše veřejné podpory dle 

vyúčtování vyšší než max. intenzita veřejné podpory dle čl. 4.4. rozhodnutí, dochází k automatickému 

snížení podpory tak, aby byla dodržena max. intenzita veřejné podpory dle rozhodnutí – nová výše 

podpory. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 6.6.4. rozhodnutí a je vztažen k výši podpory 

uvedené v čl. 4.2. rozhodnutí. Intenzitou veřejné podpory se rozumí podíl součtu všech prostředků 

majících povahu veřejné podpory poskytnutých projektu (zahrnujících také podporu poskytnutou 

Fondem podle tohoto rozhodnutí) k celkovým skutečným nákladům projektu; 

4.9.2. limitu maximálního podílu podpory na celkových skutečných nákladech projektu dle čl. 4.5.1. rozhodnutí, 

tj. pokud je podíl podpory na celkových skutečných nákladech projektu vyšší než max. podíl podpory na 

celkových skutečných nákladech projektu dle čl. 4.5.1. rozhodnutí, dochází k automatickému snížení 

podpory tak, aby byl dodržen max. podíl podpory na celkových skutečných nákladech projektu dle 

rozhodnutí – nová výše podpory. Výpočet probíhá až v rámci vyúčtování dle čl. 6.6.4. rozhodnutí a je 

vztažen k výši podpory uvedené v čl. 4.2. rozhodnutí.  

4.10. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem požádat Radu o změnu podmínek stanovených 

v tomto článku rozhodnutí z důvodu změn okolností v souladu s § 36 zákona vyplývající zejména z čl. 4.2. – 

4.7. rozhodnutí, a to nejpozději do skončení lhůty pro předložení vyúčtování projektu uvedené ve větě první 

čl. 6.2. rozhodnutí. V případě takto podané žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí je příjemce 

podpory povinen odevzdat vyúčtování dle čl. 6.6.4. rozhodnutí: 

- ve lhůtě pro odevzdání vyúčtování uvedené ve větě první čl. 6.2. rozhodnutí v  případě, že rozhodnutí o 

žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí bude příjemci podpory doručeno ve lhůtě 30 a více dní 

před skončením lhůty pro předložení vyúčtování dle věty první čl. 6.2. rozhodnutí nebo,  

- ve lhůtě do 30-ti dní ode dne doručení rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí 

v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí bude příjemci podpory 

doručeno ve lhůtě méně než 30 dní před skončením lhůty pro předložení vyúčtování dle věty první čl. 

6.2. rozhodnutí, nebo po uplynutí lhůty pro předložení vyúčtování dle věty první čl. 6.2. rozhodnutí. 

4.11. V případě, že je jedním ze zdrojů financování projektu též filmová pobídka, která je poskytována v souladu se 

zákonem, o jejímž poskytnutí ještě Fond nevydal rozhodnutí podle § 49 odst. 2 zákona, nebude při určení 

míry intenzity veřejné podpory brána v úvahu jako veřejná podpora a intenzita veřejné podpory se posoudí při 

výpočtu filmové pobídky před jejím vyplacením. 

4.12. Příjemce podpory je povinen vynaložit část podpory alespoň ve výši dle čl. 4.7. rozhodnutí na pořízení služeb 

nebo zboží u osob, které mají místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území ČR a které jsou 

v ČR zaregistrovány k dani z příjmu. V případě, kdy je příjemce podpory fyzickou osobou a podporu nebo její 

část si ponechá jako svůj vlastní honorář v souladu s rozpočtem, který byl přílohou žádosti o podporu, 

považuje se vlastní honorář pro posouzení splnění podmínky uvedené v první větě za vynaložení prostředků 

na pořízení služby. 

 

Článek 5 

 

5.1. Počet splátek  2 (dvě) 

První splátka 

5.2. Výše splátky 60 % podpory 

5.3. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu aktuální finanční plán všech zdrojů 

financování realizace projektu (včetně podpory) spolu s písemnými dokumenty, jako jsou – 

kompletní smlouvy, včetně všech jejich příloh, s výjimkou smluv, které byly příjemcem 
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podpory předloženy již spolu s žádostí o podporu (v takovém případě je příjemce podpory 

povinen předložit případné přílohy a dodatky k již předloženým smlouvám, a to včetně 

aktualizovaných nebo nových příloh, pokud nebyly součástí žádosti o podporu), jejichž 

součástí musí být alespoň název kinematografického díla, vymezení celkových nákladů 

projektu na jeho výrobu, způsob, jakým se smluvní strany podílejí na financování takových 

nákladů a na právech k užití kinematografického díla a/nebo výnosech jím dosažených, 

rozhodnutí, výpisy z účtu, čestné prohlášení žadatele o poskytnutí vlastního věcného 

plnění apod., které dokládají zajištění zdrojů financování projektu minimálně ve výši 70 % 

rozpočtu celkových nákladů projektu, přičemž za zajištěný zdroj financování se pro tento 

účel považuje i podpora podle tohoto rozhodnutí, jejíž zajištění není příjemce podpory 

povinen prokazovat. Zdroje mající povahu věcného vkladu příjemce podpory budou při 

doložení podle předchozí věty brány v úvahu nejvýše v rozsahu 20 % celkových nákladů 

projektu. Bude-li Fond některé předložené dokumenty dokládající zajištění zdrojů 

financování projektu považovat za nedostatečné nebo bude-li mít pochybnosti, je příjemce 

podpory povinen na výzvu Fondu doložit zajištění zdrojů financování projektu dalšími 

požadovanými dokumenty, jako jsou výpisy z účtu nebo potvrzení banky dokládající 

finanční prostředky, které má do realizace projektu vložit jiná osoba než příjemce podpory, 

na základě smlouvy, kterou ve vztahu k realizaci projektu se žadatelem nebo třetí osobou 

(koproducentem projektu) uzavřela. 

Druhá splátka  

5.4. Výše splátky 40 % podpory 

5.5. Podmínky 

vyplacení 

Do 30 dní ode dne, kdy příjemce podpory doručí Fondu písemné oznámení a čestné 

prohlášení o dokončení natáčení kinematografického díla a pokud již byly též splněny 

podmínky pro vyplacení první splátky. 

 

5.6. Příjemce podpory je povinen: 

5.6.1. předložit doklady pro vyplacení podpory, tj. první i druhé splátky podpory, nejpozději do skončení lhůty 

pro dokončení projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí v případě, že lhůta pro dokončení projektu nepřesahuje 

lhůtu uvedenou v čl. 5.6.2. rozhodnutí.  

5.6.2. předložit doklady pro vyplacení první splátky dle čl. 5.3. rozhodnutí nejpozději do dvou let ode dne 

nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v případě, že lhůta pro dokončení projektu dle čl. 6.1. přesahuje 

lhůtu dvou let od právní moci tohoto rozhodnutí nebo změněného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 

36 zákona a doklady dle čl. 5.5. nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. 

rozhodnutí.  

5.7. V případě, že doklady dodané dle čl. 5.3. nebo 5.5. rozhodnutí 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. 

5.8. V případě, že příjemce podpory nedoloží:  

5.8.1. doklady dle čl. 5.3. nebo 5.5. ve lhůtách stanovených v čl. 5.6.1. nebo 5.6.2. rozhodnutí, nárok na 

proplacení podpory příjemci podpory zaniká 

5.8.2. chybějící nebo neúplné doklady na základě výzvy Fondu dle čl. 5.7. rozhodnutí ve stanovené lhůtě nebo 

budou doplněné doklady neúplné či budou obsahovat nedostatky, nárok na proplacení podpory příjemci 

podpory zaniká. 

5.9. Příjemce podpory je povinen na základě výzvy Fondu vrátit první splátku podpory, pokud byla čerpána, 

v případě, že došlo k zániku nároku na proplacení podpory příjemci podpory dle čl. 5.8.1. nebo 5.8.2. 

rozhodnutí.  

5.10. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem požádat Radu o změnu lhůty pro předložení 

dokladů dle čl. 5.3. rozhodnutí uvedenou v čl. 5.6.2. rozhodnutí z důvodu změn okolností v souladu s § 36 

zákona nejpozději ve lhůtě do dvou let od právní moci tohoto rozhodnutí.  

5.11. V případě, že Rada žádosti o změnu rozhodnutí dle čl. 5.10. rozhodnutí nevyhoví, je příjemce podpory 

povinen doložit doklady dle čl. 5.3. rozhodnutí: 

- ve lhůtě uvedené v čl. 5.6.2. rozhodnutí v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu 

rozhodnutí bude příjemci podpory doručeno ve lhůtě 30 a více dní před skončením lhůty uvedené v  čl. 

5.6.2. rozhodnutí nebo,  
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- ve lhůtě do 30-ti dní ode dne doručení rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí 

v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí bude příjemci podpory 

doručeno ve lhůtě méně než 30 dní před skončením lhůty uvedené v  čl. 5.6.2. rozhodnutí, nebo po 

uplynutí lhůty uvedené v čl. 5.6.2. rozhodnutí. 

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

podpory, oprávněn pozastavit proplácení podpory. O této skutečnosti Fond informuje příjemce podpo ry 

písemně. 

 

Článek 6 

 

6.1. Lhůta pro 

dokončení projektu 

30.06.2025 

6.2. Lhůta pro 

vyúčtování podpory 

projektu 

Do 90 dnů od skončení lhůty pro dokončení projektu 

 

nebo 

 

do konce února roku následujícího po roce, v němž má být projekt dle čl. 6.1. rozhodnutí 

dokončen v případě, že je příjemce podpory plátce DPH, který uplatňuje pro 

doplatek/přeplatek DPH výpočet pomocí koeficientu. 

 

V případě, kdy Fond pozastavil proplácení podpory, resp. její části (dále také jen 

„podpora“), ve smyslu čl. 5.8. rozhodnutí, a následně dojde k doplacení takto 

pozastavené podpory, je příjemce podpory povinen odevzdat vyúčtování: 
− ve lhůtě pro odevzdání vyúčtování uvedené ve větě první tohoto článku rozhodnutí 

v případě, že takto pozastavená podpora bude na účet příjemce podpory připsána ve 
lhůtě 30 a více dní před skončením lhůty pro předložení vyúčtování nebo,  

− ve lhůtě do 30-ti dní ode připsání podpory na účet příjemce podpory v případě, že 
takto pozastavená podpora bude na účet příjemce podpory připsána ve lhůtě méně 
než 30 dní před skončením lhůty pro předložení vyúčtování, nebo po lhůtě pro 
předložení vyúčtování.  

 

Přílohou vyúčtování je v takovém případě kopie výpisu z účtu příjemce podpory, ze 

kterého vyplývá datum připsání podpory na účet příjemce podpory. 

6.3. Povinnosti 

v průběhu realizace 

Příjemce podpory, který obdržel podporu kinematografie ve výši 5.000.000, - Kč a vyšší 

je povinen zpřístupnit kinematografické dílo v kinodistribuci v České republice divákům 

se sluchovým postižením prostřednictvím titulků a divákům se zrakovým postižením 

popisnou audio stopou.  

6.4. Povinnosti při 

dokončení projektu 

Nejpozději do skončení lhůty pro dokončení projektu je příjemce podpory povinen 

předložit Fondu závěrečnou zprávu o realizaci projektu na formuláři vydaném Fondem, 

jejímiž přílohami jsou: 

- konečná verze projektu na elektronickém nosiči (např. DVD nebo flash disk apod.) 

- propagační materiály související s projektem (plakáty, fotosky) v elektronické 

podobě, pokud jsou k datu odevzdání závěrečné zprávy k dispozici 

- čestné prohlášení, že byla příjemcem podpory splněna povinnost uvedená v  čl. 6.3. 

rozhodnutí v případě, že příjemce podpory obdržel podporu ve výši 5.000.000, - Kč a 

vyšší. Přílohou čestného prohlášení je prokázání splnění podmínky, a to přiložením 

skrytých titulků v textovém formátu v elektronické podobě a popisné audio stopy ve 

formátu mp3.  

6.5. Povinnosti po 

dokončení projektu 

 

6.5.1. Příjemce podpory je povinen: 

6.5.1.1. zajistit uvedení kinematografického díla na území České republiky v případě: 

− celovečerního animovaného kinematografického díla, za které se považuje 

kinematografického díla se stopáží 60 minut nebo více, v rozsahu min. deseti 

kinematografických představení, nebo 
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− krátkometrážního animovaného kinematografického díla, za které se považuje 

kinematografické dílo se stopáží méně než 60 minut, v rozsahu min. jednoho 

kinematografického přestavení, 

a to v průběhu jednoho roku od skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. 

rozhodnutí; 

6.5.1.2. doručit Fondu pozvánky/vstupenky na premiéru kinematografického díla nebo 

první zpřístupnění kinematografického díla v kině nebo obdobným způsobem (ve smyslu 

§ 2 odst. 1 písm. a) zákona), která se uskuteční na území České republiky, v  počtu 23 

kusů, a to nejpozději 14 dní před konáním akce v tištěné podobě nebo 7 dní před 

konáním akce v elektronické podobě. 

 

6.6. Příjemce podpory je povinen: 

6.6.1. dokončit projekt a předložit Fondu doklady dle čl. 6.4. rozhodnutí v termínu stanoveném v čl. 6.1. 

rozhodnutí; 

6.6.2. poskytnutou podporu použít na úhradu uznatelných nákladů projektu ve smyslu čl. 7.1. rozhodnutí, 

které byly příjemcem podpory zaplaceny v hotovosti nebo bezhotovostně, a to ve smyslu čl. 7.3. 

rozhodnutí (ve smyslu odst. 7.9.2 písm. a) a c) Statutu Fondu) a dále na vlastní honorář příjemce 

podpory, je-li fyzickou osobou a režijní náklady příjemce podpory související s realizací projektu ve 

smyslu odst. 7.9.2 písm. b) a d) Statutu Fondu, a její nepoužitou část vrátit na účet Fondu ve smyslu čl. 

6.6.3. rozhodnutí; 

6.6.3. nepoužitou podporu nebo její část vrátit na účet Fondu, a to nejpozději ke dni předložení vyúčtování 

podpory dle čl. 6.6.4. rozhodnutí a současně postupovat v souladu s čl. 4.9. rozhodnutí; 

6.6.4. předložit Fondu v termínu dle čl. 6.2. rozhodnutí vyúčtování projektu na formuláři vydaném Fondem; 

6.6.5. předložit Fondu zprávu auditora o ověření vynaložených nákladů projektu v případě, že přiznaná 

podpora je ve výši 3.000.000,- Kč a vyšší, a to v termínu dle čl. 6.2. rozhodnutí. Zpráva auditora se 

týká celého projektu včetně případných koproducentů projektu; 

6.6.6. pokud jej k tomu Fond vyzve, předložit na formuláři vydaném Fondem informaci o tom, zda byla 

příjemcem podpory splněna podmínka obsažená v čl. 6.5.1.1. rozhodnutí, a to do 15 dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena výzva Fondu. Přílohou formuláře Fondu je prokázání splnění podmínky, a to údaji 

Unie filmových distributorů, programem festivalu nebo obdobným způsobem. Fond je oprávněn si 

takovouto informaci vyžádat nejpozději do dvou kalendářních let od skončení lhůty pro dokončení 

projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí. 

6.7. Budou-li doklady dodané dle čl. 6.4.; 6.6.4.; 6.6.5.; nebo 6.6.6. rozhodnutí 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. V případě, že příjemce podpory nedoloží chybějící nebo neúplné doklady na základě výzvy 

Fondu dle tohoto ustanovení ve stanovené lhůtě nebo budou doplněné doklady neúplné či budou obsahovat 

nedostatky, jedná se o porušení nebo nesplnění povinností a Fond bude postupovat v  souladu s čl. 9 

rozhodnutí. 

6.8. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem v souladu s § 36 zákona požádat Radu o 

změnu lhůty pro dokončení projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. 

rozhodnutí. 

6.9. V případě, že Rada žádosti o změnu rozhodnutí dle čl. 6.8. rozhodnutí nevyhoví, je příjemce podpory 

povinen dokončit projet a odevzdat doklady dle čl. 6.4. rozhodnutí: 

- ve lhůtě uvedené v čl. 6.1. rozhodnutí v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu 

rozhodnutí bude příjemci podpory doručeno ve lhůtě 30 a více dní před skončením lhůty pro dokončení 

projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí nebo, 

- ve lhůtě do 30-ti dní ode dne doručení rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí 

v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí bude příjemci podpory 

doručeno ve lhůtě méně než 30 dní před skončením lhůty pro dokončení projektu uvedené v čl. 6.1. 

rozhodnutí, nebo po uplynutí lhůty pro dokončení projektu dle čl. 6.1. rozhodnutí. 

6.10. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem v souladu s § 36 zákona požádat Radu o 

změnu lhůty pro předložení vyúčtování podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro předložení 

vyúčtování dle čl. 6.2. rozhodnutí. 

6.11. V případě, že Rada žádosti o změnu rozhodnutí dle čl. 6.10. rozhodnutí nevyhoví, je příjemce podpory 

povinen odevzdat vyúčtování projektu dle čl. 6.6.4. rozhodnutí: 
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- ve lhůtě uvedené v čl. 6.2. rozhodnutí v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu 

rozhodnutí bude příjemci podpory doručeno ve lhůtě 30 a více dní před skončením lhůty pro předložení 

vyúčtování uvedené v čl. 6.2. rozhodnutí nebo, 

- ve lhůtě do 30-ti dní ode dne doručení rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí 

v případě, že rozhodnutí o žádosti příjemce podpory o změnu rozhodnutí bude příjemci podpory 

doručeno ve lhůtě méně než 30 dní před skončením lhůty pro předložení vyúčtování uvedené v čl. 6.2. 

rozhodnutí, nebo po uplynutí lhůty pro předložení vyúčtování dle čl. 6.2. rozhodnutí. 

6.12. Příjemce podpory je oprávněn na formuláři vydaném Fondem v souladu s § 36 zákona požádat Radu o 

změnu dalších podmínek stanovených tímto článkem rozhodnutí. 

6.13. 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 7 

 

7.1. Uznatelné náklady 

hrazené z podpory 

Uznatelné náklady jsou náklady v souladu s odst. 7.9.2. písm. a) až d) Statutu Fondu.  

7.2. Neuznatelné 

náklady hrazené z 

podpory 

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

7.3. Časové uznatelné 

náklady hrazené 

z podpory 

Náklady vynaložené příjemcem podpory mezi dnem podání žádosti o podporu 

kinematografie a lhůtou pro předložení vyúčtování dle čl. 6.2. rozhodnutí ve smyslu 

odst. 7.9.2 písm. a) a c) Statutu Fondu. 

 

Článek 8 

 

8.1. Příjemce podpory je povinen: 

8.1.1. Fond průběžně písemně informovat o výši využití finančních prostředků z čerpané podpory, a to na 

formuláři k tomuto účelu Fondem vydaném (hlášení o spotřebě finančních prostředků), nejpozději k 10. 

lednu za předchozí kalendářní rok. Tato povinnost se nevztahuje na kalendářní rok: 

8.1.1.1. v jehož průběhu má být předloženo konečné vyúčtování projektu; 

8.1.1.2. v jehož průběhu příjemce podpory podporu nebo její část nečerpal a současně z hlášení o 

spotřebě finančních prostředků za předcházející kalendářní rok (předcházející kalendářní roky) 

vyplývá, že čerpaná podpora nebo její část byla plně spotřebována 

8.1.2. 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. 

8.1.3. používat podporu hospodárně, účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy; 

8.1.4. vést oddělenou, průkaznou a průběžnou evidenci (podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů) o použití podpory, o celkových výdajích na projekt a o příjmech plynoucích 

z výroby, šíření a každého jiného užití projektu a umožnit Fondu do této evidence a příslušných 

dokladů nahlížet; 

8.1.5. na výzvu Fondu informovat Fond o jakýchkoli okolnostech průběhu realizace projektu a/nebo dodat 

Fondu jím požadované dokumenty týkající se realizace projektu či žadatele (např. písemnou zprávu o 

stupni rozpracovanosti projektu, kopie účetních dokladů prokazujících použití podpory, předložit kopie 

dokladů (smluv, rozhodnutí apod.) prokazující výši zdrojů financování dle předloženého vyúčtování, 

podklady pro ověření pravdivosti údajů obsažených v čestných prohlášeních žadatele apod.), a to do 

15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva Fondu 

8.1.6. umožnit Fondu provedení kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a provedení kontroly dodržování podmínek stanovených 

tímto rozhodnutím a poskytnout mu k tomu nezbytnou součinnost; 

8.1.7. postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání“), pokud je veřejným zadavatelem nebo 

zadavatelem ve smyslu § 4 zákona o zadávání. 
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8.2. V souladu s § 38 zákona zveřejňuje Fond údaje vztahující se k projektu. 

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

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), a vyhláškou Ministerstva 

financí č. 286/2007, o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů, je Fond povinen zaznamenat 

v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí údaje o poskytnuté podpoře a jejím příjemci. 

8.4. Fond je osobou, na níž se vztahuje informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

8.5. V případě, že Fond poskytuje podporu více fázím realizace téhož projektu (např. vývoj – výroba – distribuce), 

jde o samostatné projekty, jejichž náklady se nesčítají, s výjimkou uvedenou není v čl. 7.8.4. Statutu Fondu. 

 

Článek 9  

 

9.1. Porušení nebo nesplnění povinností uvedených v tomto rozhodnutí může být správcem daně (finančním 

úřadem) postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. Do doby, než bude 

řízení vedené správcem daně ukončeno, je příjemce podpory povinen plnit všechny podmínky vyplývající 

z rozhodnutí.  

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

podmínek stanovených rozhodnutím v čl. 1.7.; 6.5.1.1.; 6.5.1.2. 6.6.6.; 6.7.; 8.1.1.; 8.1.2.; 8.1.5.;  

9.1.2. V případě, že bude příjemci podpory pravomocným rozhodnutím správce daně 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 správci daně 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. rozhodnutí pozastaveno. Vyúčtování projektu je příjemce podpory povinen odevzdat ve lhůtě 

uvedené v čl. 6.2. rozhodnutí. 

 

Odůvodnění 

 

Kancelář fondu vyhlásila v souladu s § 33 zákona dne 13.2.2020 výzvu č. (název výzvy) 2020-2-4-14 Výroba 

animovaného filmu k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruhu 2. výroba českého kinematografického 

díla (dále jen „Výzva“). Žádost, včetně všech příloh (dále jen „žádost“), byla žadatelem podána v  souladu s § 34 

zákona dne 13.3.2020, správní poplatek byl uhrazen. Žádosti bylo přiděleno evidenční číslo 3530-2020.  

 

V souladu s odst. 7.3.2 písm. f) Statutu Fondu byla v rámci Výzvy zveřejněna losovaná pořadí expertů podle odst. 

7.5.2 (resp. 7.5.3 a 7.5.5) Statutu Fondu. Postupem podle odst. 7.5.4 (resp. 7.5.7) Statutu Fondu byli přiřazeni 

k vypracování analýzy následující experti: Prokopová Alena (dále jen „první expert“), Procházková Maria  (dále jen 

„druhý expert“) a Krejčí Tereza (dále jen „ekonomický expert“). První expert analýzu řádně odevzdal a ve smyslu 

odst. 7.5.10 Statutu Fondu nedoporučil podporu kinematografie udělit. Druhý expert analýzu řádně odevzdal a ve 

smyslu odst. 7.5.10 Statutu Fondu nedoporučil podporu kinematografie udělit. Ekonomický expert analýzu řádně 

odevzdal a ve smyslu odst. 7.5.10 Statutu Fondu doporučil podporu kinematografie udělit.  

 

Rada ke zpracovaným analýzám při svém projednávání žádosti přihlédla.  

 

Žadateli byly expertní analýzy zaslány dne 4.5.2020, aby se s nimi seznámil. 

 

Rada rozhodovala o projektu na svém jednání dne 4.6.2020 a při svém rozhodování vzala v potaz žádost, expertní 

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

obodoval projekt v příslušných kategoriích dle Statutu Fondu. Průměrné bodové hodnocení žádosti dosáhlo 80,33 

bodů. 

 

Rada své rozhodnutí odůvodnila následovně: Projekt Křišťáloví únosci v produkci zkušeného animačního studia 

podpořila Rada již ve fázi vývoje, který shledává jako úspěšně ukončený. Režisérem filmu je Arsen Ostojić, který 

se podílel i na scénáři společně s Aleksandrem Žiljakem. Scénář je dobře vystavěn, všechny dějové linie mají 

svou dynamiku, postavy psychologii a vývoj adekvátní dětskému divákovi, pro které je snímek určen. Nedostatkem 

jsou nedotažené dialogy, na kterých bude žadatel ještě pracovat, což i následně upřesnil v oponentuře. Projekt je 



 

 

Strana 10 

 

 

dobře připravený do výroby, představa budoucí distribuce je realistická. Rada se rozhodla projekt podpořit v 

rozporu s doporučením obou komplexních analýz, kdy pečlivě zvážila všechny výtky a vyjádření žadatele v 

oponentuře. S doporučením ekonomické analýzy projekt podpořit je Rada ve shodě. Důvodem ke snížení je 

omezená kapacita výzvy a dostatečné rezervy ve financování projektu, kdy není kalkulována např. minimální 

garance z distribuce. Nižší vklad žadatele neodpovídá prezentovanému vysokému komerčnímu potenciálu 

projektu.   

 

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.  

 

Na podporu kinematografie není právní nárok. 

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 35 odst. 7 zákona odvolat.  

 

 

V Praze dne 4.6.2020 

 

 

 

Helena Bendová 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 

        

 

otisk kulatého razítka č. 3 
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