
St6tni fond kinematografie
VeletrZni pa16c

Dukelsklch hrdinu 47

170 00 Praha 7

Zidost o podporu kinematografie
podana podle zakona 6.49612012 Sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 ndktenich

z6konu (zakon o audiovizi), ve zn6nI zlkona c. 139/2016 Sb. a podle zn6niStatutu St6tniho fondu kinematografie

po nabytl ricinnosti zm6ny Statutu Statniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

V Zadosti o podporu kinematografie a v5ech formulaiich piiloh se slovem ,,Zddost" rozumi 2adost o podporu

kinematografie, slovem ,iadalel" se rozumi Zadatel o podporu kinematografie a slovem ,,podpora" se rozuml

podpora kinematografie.

V Zadosti i ve vSech souvisejicich formuldilch pifloh je slovem ,,projekt" mySlen jen v teto Zadosti zpracovany?

z1mer definovanf konkretni Vfzvou v danem okruhu podpory (napi. jq projektem mySlen vfvoj

kinematografickeho dila, nikoli kinematograficke dilo ve smyslu celku vcetnd vliroby, distribuce a propagace;

piipadne je projektem my5leno napi. vyd6ni publikace, na kterou je 26dima podpora, bez ohledu na to, Ze je

paraleln,S poi6dana konference di da15l aktivity, pokud nejsou soucasti Zadosti).

evidencni cislo projektu (vyplnuje Statni fond kinematografie)

niizev projektu Podpora kandiddta za e eskou republiku na cenu A.M.P.A.S.- 90th Oscars za

nejlepSi cizojazydnyi film

niizev dotadniho okruhu 5. propagace deskeho kinematografickeho dila

dislo vfzvy 2017-5-2-25 - Propagace dobr6ho jm6na deskr6 kinematografie a piehlidky

ceskfch filmt v zahranidi

charakteristika projektu Podpora reprezentanta za eeskou republiku na cen6ch A.M.P.A.S. - Oscar, kteni

(strudnf popis projektu) bude vybran e eskou filmovou a televizni akademii v zitii 2017

celkovf rozpodet n6kladri na realizaci projektu 1 587 800 Kc

vyi5e poZadovan6 podpory kinematografie v Kd 1 429 020 Ke

vfSe finandniho zajiSt6ni projektu v % k datu pod6ni 0 o/o

i6dosti

Zadatel - pr6vnickS osoba

ndzev nebo obchodni firma Zadatele

ICO - identifikacni cislo osoby

Zadatelje platcem DPH

(oznacte kiiZkem)

adresa sidla

ulice a 6islo

popisne/orientacni
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CFTA produkce, s.r.o.

02132532

ANO

NE

Karlovo nam. 285/19



6islo bankovnfho 0dtu 1 07-5538230257 10100

;;;;; p.o of*eoulni, n" n,*rfu:"J"i"l p"i"J"i.oil;;";i(pokud se lisi od adresv sidla a pokud

nem6 ziizenou datovou schrSnku)

ulice a cislo

popisn6/orientadni

obec. PSe , st6t

obec, PSO, stdt

identifi k6tor datov6 sch16nkY,

m6liji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu

Praha2,120 OO, eesk6 rePublika

txb2wqc

ANO

NE

iadatef -tyzickfl osoba

jmr6no a piijmeni Zadatele

t"o",f i" p"l^ir"tli"t 
-

(oznadte kiiZkem)

v pifpadE ANO uved'te leO

u pripuoe Ne uveoie J*ut nuror"ni

2adatelje pl6tcem DHP

(oznadte kiiZkem)

ANO

dislo bankovniho tidtu

misto trval6ho PobYtu

,ii"l 
" 

r'.r"
popisn6/orienta6ni

obec, PSe , st5t

identifik6tor datov6 schrdnky, m6-liji Zadatel 
:

)

adresa mfsta podnikini, ie-li iadatel podnikatelem

ulice a dislo

popisn6/orientadni

obec, PSe , st5t

''."".-'---'-:-
identifik6tordatov6schr6nky,m6.|iji2adatel
ziizenu :

adresa pro dorudov6ni, na kterou iadatel poiaduje doruiovat (pokud se liSf od mista trval6ho pobytu

nebo mista podnik5ni a pokud nem6 ziizenu datovou schr6nku)

ulice a dfslo

popisn6/orienta6ni
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obec, PSC, stdt

dalSi fdaje o projektu

upiednostnovan6 forma podpory kinematografie

neni-li v piislu5n6 vfzve k poddvdni Zadosti vlslovne uvedeno, Ze Zadatelum bude poskytnuta jen jedna ze dvou

forem podpory kinematografie, m6 Ladatel moZnost zde oznacit, zda n6kterou z nich upiednosttiuje (zaSkrtnutim

policka ,,UPREDNOSTNUJI") nebo zda n6kterou z nich vlslovnd nepoZaduje (za6krtnutim polidka ,,NE")

UPREDNOSTNUJI X NE

UPREDNOSTNUJI NE

1.9.2017

1.10.2017 * 4.3.2018

30.4.2018

se zahrani6ni ANO

NE

dotace

dotace s podilem na zisku

harmonogram projektu

piiprava (od-do)

realizace {od-do)

dokondeni (do ve formatu

dd/mm/rnr)

projekt je/bude realizov6n
fdasti
(oznacte kiiZkem)

v piipade, Ze ANO.

uvedte konkretni staty

Podpisem t6to Zridosti Zadatel souhlasi se zaiazenlm ridaj0 o sobd a teto Zddosti do evidence v oblasti podpory

kinematografie, kterou vede Stiitni fond kinematografie podle $ 30 zakona o audiovizi a s uveiejn6nlm teto Z6dosti

a dalSich [dajt o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem t6to Zadosti Zadatel stvrzuje

spr6vnost a pravdivost 0dajfr uvedenfch v teto Z6dosti a ve v5ech jejich piilohach a je si vddom nasledku

piipadne nepravdivosti uvedenlch 0daj0.

Podpisem t6to Zadosti/adatel ve smyslu $ 34 odst. 4 z1kona destne prohlaSuje, Ze:

a) neprobiha insolvendni fizeni, ve kter6m se ie5i ripadek nebo hrozicl upadek piijemce podpory

kinematografie, v poslednlch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho upadku, o zamitnutl insolvendniho navrhu

proto, 2e jeho majetek nepostaduje k uhrad6 nakladii insolvendniho ilzeni, nebo o zru5eni konkurzu proto,

Ze pro uspokojeni veiitelti byl jeho majetek zcela nepostacujici, nebo nebyla vudi nemu zavedena nucend

sprdva podle jineho pr6vnlho piedpisu,

b) neni v likvidaci,

c) nem5 splatne nedoplatky na pojistnem a na pendle na veiejne zdravotnl pojiSteni, a to jak v Ceske

republice, tak ve statd sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu'

d) nemii evidov6n nedoplatek u orgiinu Financni spravy eeske republiky a org5nu Celni spravy eeske

republiky ani u obdobnyich organu st6tu, ve kterem ma sfdlo, rnlsto podnikani nebo trvalf pobyt s vfjimkou

nedoplatku, u ktereho bylo povoleno poseckani jeho uhrady nebo rozloZeni jeho uhrady na spldtky,

e) nema splatne nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na socidlni zabezpe6eni a piispevku na statni politiku

zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu.

Zadatel soucasn6 prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zdkona o audiovizi je osoba, ktera:

a) je bezrihonn6;zabezuhonn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo

hospodaiskou trestnou cinnost, vcetne piipadu, kdyjde o piipravu, pokus nebo u6astenstvi na takov6
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trestn6 6innosti, pokud se na ndho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o pr5vnickou osobu, musl tento

piedpoklad spllovat jak tato pr5vnick6 osoba, tak jeji statut6rni o196n nebo kaZdli dlen statut6rniho

orgdnu, a je-li statut6rnim org6nem pi[jemce podpory kinematografie di 6lenem statut6rniho o196nu

piijemce podpory kinematografie pr6vnick6 osoba, musi tento piedpoklad spliovat jak tato pr6vnick6

osoba, tak jeji statut5rni org5n nebo kaZdf 6len statut6rniho orgdnu t6to pr6vnick6 osoby;je-li piijemcem

podpory kinematografie zahranidnipr6vnickS osoba prostiednicfuim sv6 organizadnisloZky, musi

piedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenfch osob rovn6Z vedouci t6to organizadni sloZky;

tento piedpoklad musf pifjemce podpory kinematografie spliovat jak ve vztahu k 0zemi e esk6 republiky,

tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu,

b) nem6 nespln6n6 splatn6 ztwazky vtjdi Fondu.

Osoba, kterd tuto Z6dost podepisuje, prohladuje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutdrnf

org6n nebo dlen statut6rniho org5nu opr6vn6na jednatjm6nem Zadatele-prdvnick6 osoby nebo je opr6vn6na

jednat za Zadatele jako jeho zmocndnec.

Udaje o podepisujici osobd a podpis:

jm6no a piijmenl
podepisujici osoby

Jan Mattlach

Tereza Rychnovsk6

vztah podepisujici osoby

k 
_zadatell

jednatel

vfkonn6 ieditelka

datum a mlsto

podpisu

Ls ('?z1Y

t i,,i:L fif..,r^

podpis

(tabulku zkopfrovat vicekr6t v piipadE, 2e je vice osob jednajfcich jm6nem Zadatele nebo za Zadatele)

l)
Crfn produkce, s.r.o.

Kadovo n6mdstf 285119
120 00 Praha 2

tc;021 32532, Otc :C2021 32532
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).	
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  
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název projektu ESTER: Československá nová vlna / Kontextualizovaná retrospektivní výstava Ester 
Krumbachové a přehlídka českých filmů v Centru pro současná umění v Glasgow, 
Velká Británie   

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-5-2-25 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

    Kontextualizovaná retrospektivní výstava Ester Krumbachové a přehlídka 

českých filmů s názvem ESTER: Československá nová vlna  se bude věnovat 
interdisciplinární práci filmové a divadelní kostýmní výtvarnice, scénáristky, 
spisovatelky, režisérky a umělkyně Ester Krumbachové (1923 – 1996) a je 
připravována pro Centrum pro současná umění v Glasgow (CCA Glasgow) 
v termínu březen až srpen 2018. CCA Glasgow je renomovanou britskou institucí 
zabývající se nejen současným výtvarným uměním, ale stejnou měrou také 
filmem, hudbou, literaturou, divadelní a uměleckou performancí.  
  Výstava (červenec – srpen 2018) bude probíhat ve třech galerijních sálech a 
bude zaměřena především na výrazný mezioborový přístup Krumbachové a vztah 
její tvorby k současné kultuře a teorii. Kromě toho, že Krumbachová zasahovala 
do mnoha oblastí spojujících film, literaturu, volné a užité umění, v jejím způsobu 
uvažování se nápadně rodí témata, která se naplno rozvinula až v současném 
umění a teorii. Metody, jakými Krumbachová vstupovala do zásadních momentů a 
podoby filmů z různých pozic (scénáristky, kostýmní výtvarnice, režisérky), je 
například možné studovat ve vztahu k projektům feministicky orientovaných 
umělkyň 60. a 70. let 20. století a feministické literatuře.  
  Přehlídka českých filmů (březen – srpen 2018) se bude konat v kinosálech 
CCA a bude součástí programu kina v průběhu šesti měsíců před zahájením a 
průběhu trvání výstavy. Představí jak výběr filmů, na kterých se Krumbachová 
podílela, tak také řadu zásadních českých filmových děl vztahujících se 
k dobovým souvislostem a tvorbě autorky. Filmová přehlídka tak poskytne 
zahraničnímu divákovi filmově-historický i umělecký kontext k pochopení tvorby 
Ester Krumbachové a skrze její osobnost představí českou kinematografii druhé 
poloviny dvacátého století.  

         Výstava a filmová přehlídka je organizována CCA Glasgow ve spolupráci s 
Are | are-events.org a Národním filmovým archivem (NFA). Kurátory výstavy 
jsou Edith Jeřábková (kurátorka současného umění; členka Are; pedagožka 
UMPRUM v Praze), Francis McKee (spisovatel a kurátor současného umění; 
ředitel CCA Glasgow; výzkumný pracovník a pedagog The Glasgow School of 
Art). Kurátorem přehlídky českých filmů je Michal Bregant (filmový historik, kritik 
a kurátor; ředitel NFA; pedagog FAMU). Na projektu budou spolupracovat také 
další filmoví a výtvarní kurátoři jako např. Tomáš Pospiszyl (teoretik a kurátor 
výtvarného umění, vedoucí katedry teorie a dějin umění AVU v Praze, odborný 
asistent CAS FAMU) a Kateřina Svatoňová (filmová teoretička a kurátorka, 
Česká společnost pro filmová studia, vedoucí katedry filmových studií FF UK).  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  1.903.600 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 870.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

540.000 Kč  

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Are | are-events.org z.s. 
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IČO – identifikační číslo osoby  26989034 

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem) 

ANO  

NE x 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Pplk. Sochora 426/7 

obec, PSČ, stát  Praha 7, 170 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

 

číslo bankovního účtu 2700309251/2010 (Fio banka, a.s.) 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DHP  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE x 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) říjen 2017 – únor 2018 

realizace (od-do) březen – srpen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/09/2018 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  
(označte křížkem) 
 

ANO x 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Irsko/Velká Británie 
pozn.: Spolukurátorem výstavy je ředitel CCA Glasgow Francis McKee, spisovatel a 

kurátor irského původu.  

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, 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, 

b) není v likvidaci, 
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c) 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, 

d) 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, 

e) 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. 

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

podpis 
 

Zuzana Blochová 
 
 

členka výboru spolku (statutární 
osoba) 

20. 9. 2017, Praha  
 
 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie. 

 

V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (nap . je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 

p ípadně je projektem myšleno nap . vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně po ádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti). 
 

evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Film New Europe - česká sekce 

název dotačního okruhu 5. Propagace českého kinematografického díla  
 

číslo výzvy  

2017-5-2-25 Propagace dobrého jména české kinematografie 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Propagace a podpora české kinematografie a audiovizuálního průmyslu 
prost ednictvím zpravodajského newsletteru a informačního portálu 

www.filmneweurope.com v angličtině. Denní informování databáze 18 500 
zahraničních filmových profesionálů o aktuálním dění v českém filmu a filmovém 

průmyslu a dalších složkách audiovize.    

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  600 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

50% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Film Nové Evropy (spolek)  

IČO – identifikační číslo osoby 27015254   

žadatel je plátcem DPH  
(označte k ížkem) 

ANO  

NE x 
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Kozí 5   

obec, PSČ, stát 110 00 Praha 1   

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu 

 

číslo bankovního účtu 5224429001/5500 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 
zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační Denisa Štrbová, Svahová 27  

obec, PSČ, stát 251 64 Mnichovice, Česká republika  

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a p íjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte k ížkem) 
ANO  

NE  

v p ípadě ANO uveďte IČO  

v p ípadě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DHP  
(označte k ížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z ízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z ízenu 

 



 

 

Strana 3 

 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 

není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím 

políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UP EDNOST UJI x NE  

dotace s podílem na zisku UP EDNOST UJI  NE  

harmonogram projektu 

p íprava (od-do)  

realizace (od-do) 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31. 12. 2018 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí  

(označte k ížkem) 
 

ANO x 

NE  

v p ípadě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Polsko 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků 
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů. 
 

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší úpadek nebo hrozící úpadek p íjemce podpory 

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního ízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení vě itelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního p edpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) 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, 
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e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodá skou trestnou činnost, včetně p ípadů, kdy jde o p ípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
p edpoklad spl ovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
p íjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad spl ovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li p íjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prost ednictvím své organizační složky, musí 
p edpoklad podle tohoto písmene spl ovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento p edpoklad musí p íjemce podpory kinematografie spl ovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 

 

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 

Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a p íjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 

Anna Franklin 

 

editelka spolku Film nové 
Evropy 

V Praze,  

15. 9. 2019 

 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v p ípadě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

       Dukelských hrdinů 47 
         170 00 Praha 7  

 
 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti). 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Přehlídka českých restaurovaných filmů v Curychu 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-5-2-25 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Přehlídka českých restaurovaných filmů ve švýcarském kině Filmpodium v Curychu, 
doplněná o odborný program - úvody a panelové diskuze českých a švýcarských 

specialistů na problematiku uchovávání, digitalizace a restaurování kinematografie. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  939 100 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 320 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

66% 

 

žadatel– právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Národní filmový archiv  

IČO – identifikační číslo osoby  00057266 

žadatel je plátcem DPH  
(označtekřížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Malešická 12  
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obec, PSČ, stát Praha 3, 130 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

tg8i2zq 

číslo bankovního účtu 83337011/0710 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat(pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 
zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel– fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatelje podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatelje plátcem DHP  
(označtekřížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat(pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo 
místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 

políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1/2018-3/2018 

realizace (od-do) 6/2018-7/2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2018 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí 

(označte křížkem) 
 

ANO X 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Švýcarsko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, 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, 

b) není v likvidaci, 
c) 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, 
d) 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, 

e) 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. 

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
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trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

 
Michal Bregant 

 

 
generální ředitel 

 
22.9.2017, Praha 

 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 

Michal 

Bregant

Digitálně podepsal 

Michal Bregant 

Datum: 2017.09.22 

17:36:36 +02'00'
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 
           170 00 Praha 7  

 
 

Žádost o podporu kinematografie 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie 
po nabytí účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 
 
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie. 
 
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).	  
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  
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název projektu Výstava Na film! 2018 

název dotačního okruhu 5. propagace českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-5-2-25 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Projekt Výstava Na film! 2018 je součástí dlouhodobého, původně studentského 
projektu NaFilM, který začal před čtyřmi roky jako jednoduchá otázka tří studentů na 
Katedře filmových studií FF UK: “Proč český film nemá své muzeum?”. Od té doby 
pracujeme v mladém týmu na koncepci filmového muzea NaFilM a směřujeme k jeho 
založení. Možnou podobu muzea představujeme formou navazujících výstav Na film!, 
v rámci kterých postupně zpracováváme vybrané tematické části. Výstavy nám 
umožňují testovat koncepci muzea v praxi a získávat tak důležitou zpětnou vazbu od 
jednotlivých cílových skupin. 
 
Předkládaný projekt je pro nás dalším krokem v dlouhodobém směřování projektu - 
zajistí obměnu a rozšíření současných instalací a následně umožní vybudovat nové 
tematické části, které budou veřejně představeny v rámci pokračování projektu v roce 
2018. Podstatou projektu je představení českého filmu a jeho historie v kontextu 
světové tvorby a širších dějinných souvislostech formou srozumitelnou širokému 
spektru návštěvníků. Tím projekt přispívá nejen k šíření veřejného povědomí o 
významu národního filmového dědictví, ale také k jeho kritickému přehodnocení a k 
pochopení role kinematografie v moderních dějinách. Takový způsob prezentace 
poskytuje nejen prostor pro propagaci národní kinematografie, ale umožňuje také 
obohacovat a ovlivňovat pohled široké veřejnosti na českou filmovou tvorbu nových a 
často nečekaných souvislostech. Projekt je zaměřený nejen na české, ale i zahraniční 
návštěvníky, pro které jsou veškeré materiály přeloženy do anglického jazyka.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  2.904.000,- 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800.000,- 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

1.130.000,- 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  NaFilM, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  03868354 (nejsme plátci DPH) 

žadatel je plátcem DPH  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Mirošovická 79/3a 

obec, PSČ, stát  Praha 10, 100 00, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

- 

číslo bankovního účtu 2901001720/2010 
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adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá 

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DHP  
(označte křížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

 

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu 

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) leden - podzim 2018  

realizace (od-do) podzim - prosinec 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2018 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  
(označte křížkem) 
 

ANO  X 

NE  

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

Polsko, Velká Británie, Maďarsko, Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory 
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 
případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, 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, 

b) není v likvidaci, 
c) 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, 
d) 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, 

e) 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. 

 
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
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osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 
 
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Adéla Mrázová 
 

Místopředsedkyně výboru 22.9.2017, Praha  

Terezie Křížkovská 
 

Předsedkyně výboru 22.9.2017, Praha  

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele) 


























