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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 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Modernizace kina Soběslav – výměna projekčního plátna 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2017-1-1-10 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Projekt má za cíl výměnu nevyhovujícího projekčního plátna v Kině Soběslav 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace). 

195 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 97 500 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

50% 

 

typ projektu dle výzvy 

(označte křížkem) 

digitalizace kina dle standardu DCI  

digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)  

modernizace kina X 

obnova digitální technologie dle standardu DCI  

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

o podporu kinematografie 

Kulturní dům města Soběslavi  

IČO – identifikační číslo osoby 69092150  

žadatel o podporu kinematografie 

je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE X 



 

 

Strana 2 

 

 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Jirsíkova 34  

obec, PSČ, stát Soběslav, 392 01, ČR  

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

tvdkmf6 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 

požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 

podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 

plátcem DPH (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 o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 

podporu kinematografie zřízenu 
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adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 7-10/2017 

realizace (od-do) 10-11/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/12/2017 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE X 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 

podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o audiovizi 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 o podporu kinematografie 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 
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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. 

 

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašuje, že na něj v 

návaznosti na rozhodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), jímž je podpora 

prohlášena z protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní příkaz (tj. příkaz k navrácení 

protiprávní podpory). 

 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie 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 o podporu kinematografie 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 

 

Mgr. Petr Valeš 

 

ředitel 14.6.2017 Soběslav 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o 

nebo za žadatele o podporu kinematografie) 



Zildost o podporu kinematografie
podand podle zdkona e.49612012 Sb., o audiovizudlnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6n6 ndkteqich
zdkonfi (z6kon o audiovizi), ve znbnizdkona t,.13912016 Sb. a podle zn6nistatutu Stdtniho fondu kinematografie
pied nabytim 0dinnosti zm6ny Statutu St6tniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

i""il".e.i eiri" p.t"ttr iruo'*i"I*ri tono ti*r","n*"i**
:

--'------i " - ^"
i n6zev projektu i Roz5iieni syst6mu kina o 3

; celkovi rozpodet n6kladt na realizaci projektu

i Projektem je ve v5ech formul6iich my5len projektovli
tzim5r, zpracovan! v Z6dostio podporu kinematografie.

1 Projektem neni kinematografick6 dilo jako celek ve
i smyslu cel6ho ietdzce (v!voj, vfroba, distribuce a

I propagace).
:'- "-
ivi5e poZadovan6 podpory kinematografie v Kd

!vyiSe finandniho zaji5tdni projektu v % k datu pod6ni

i_ie 
d g-:ti-g t-"_qry l" I il gT: t"_g_, 

?! i"_ 
" _ -

i ,* ff;;, ou" ri.u
i (ozradte krJikemJ

! digitalizace kina dle standardu DCI

i"-
i digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)

modernizace kina

i obnova digitSlni technologie dle standardu DCI

M6sto Chotdboi

leO - identifikadnl dislo osoby 00267538
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:-
i adresa sidla

! ulice a dislo popisn6/orientadni ; frett z Lipy 69 j

!; 
i

i obec, PSC, stdt i sag ot Choteboi 
i
i

I ----_ ---.- ----- -

ubfmT i

i adresa pro dorudovdni (pokud se liSi od adresy sidla), na ktenou Zadatel o podporu kinematografie
I RoZaduje dorudovat

,

i Zadatel o podporu kinematografie - fyzick6 osoba

jm6no a piijmeni Zadatele
o podporu kinematografie

Zadatel o podporu kinematografie je

; Zadatel o podporu kinematografie je 
I nruO

i pletcem DPH (oznadte kiiZkem i ---

i adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel o podporu kinematograffle podnikatelem 
--- - '-'**"""""""" "' '

i

I

: dlslo

I

i misto trval6ho pobytu 
i

.----........ . .. i
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. adresa pro dorudovSni (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu nebo mista podnik6ni a pokud nemh
iziizenu datovou schrdnku), na kterou Zadatel o podporu kinematografie poZaduje doru6ovat

I ulice a dlslo

, lonis1ir9rie1J1e1i

iobec, PSe , st6t

dal5i fdaje o projektu

harmonogram projektu

i Projekt je / bude realizovSn se zahranidni rjdasti (oznadte kii2kem) ANO 1 irue i x
i:

i v piipad6, Ze ANO, uved'te konkr6tni
r ef trr

Podpisem t6to 26dosti Zadatel o podporu kinematografie souhlasi se zaiazenim [daj0 o sob6 a t6to Zddosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Stdtni fond kinematografie
podle$30zdkonaoaudioviziasuveiejn6nlmt6toZSdostiopodporukinematografieadalSichridaj0oprojektu
v rozsahu podle $ 38 z6kona o audiovizi. Podpisem teto Zddosti Zadatel o podporu kinematografie stvrzuje
sprdvnost a pravdivost (daj0 uvedenlich v teto Zddosti o podporu kinematografie a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si
v6dom nSsledk0 piipadne nepravdivosti uvedeniich Udajfr.

Podpisem t6to 26dosti Zadatel o podporu kinematografie ve smyslu g 34 odst. 4 zilkona o audiovizi destnd
prohlaSuje, Ze:

a) neprobih5 insolvendni iizeni, ve kter6m se ieSi 0padek nebo hrozici upadek piijemce podpory
kinematografie, v poslednlch 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho ripadku, o zamitnutl insolvendniho niivrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k rjhradd nSkladfr insolvendniho iizeni, nebo o zru5enl konkurzu proto,
Ze pro uspokojenI vdiitelfr byl jeho majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla vtrdi n6mu zavedena nucen6
sprdva podle jineho pr6vniho piedpisu,

b) neniv likvidaci,
c) nemd splatn6 nedoplatky na pojistnem a na penSle na veiejn6 zdravotni poji5tdni, a to jak v 0esk6

republice, tak ve stdt6 sidla, mista podnikdni nebo trvaleho pobytu,
d) nem5 evidov6n nedoplatek u org6n0 Finandni sprdvy eesk6 republiky a org6nfr Celni spr6vy Ceske

republiky ani u obdobnlch orgdnfr stzitu, ve kterem m6 sidlo, misto podnikdni nebo trvalf pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno posedkSnijeho rihrady nebo rozloZeni jeho 0hrady na spldtky,

e) nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na soci6lni zabezpel,enla piispdvku na stdtni politiku
zam6stnanosti, a to jak v eeske republice, tak ve st6t6 sidla, mlsta podnikSnl nebo trval6ho pobytu.

Zadatel o podporu kinematografie soudasnd prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zAkona o
audiovizi je osoba, kter6:

a) je bezUhonn6', zabezihonn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo
hospodSiskou trestnou cinnost, vcetn6 piipad0, kdy jde o piipravu, pokus nebo udastenstvinatakov6
trestn6 cinnosti, pokud se na ndho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o prdvnickou osobu, musl tento
piedpoklad splhovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jeji statutdrni orgiin nebo kaZdf clen statut6rniho
orgdnu, a je-li statut5rnim orgdnem piijemce podpory kinematografie di 6lenem statut6rniho orgdnu
piijemce podpory kinematografie prdvnickd osoba, musI tento piedpoklad sphiovat jak tato prdvnick6
osoba, tak jeji statutSrni o196n nebo kaZd;i dlen statut6rnlho org6nu t6to pr6vnicke osoby; je-li piijemcem
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podpory kinematografie zahranidnl pr6vnick5 osoba prostiednictvim sv6 organizadni sloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenlch osob rovn62 vedouci t6to organizadnl sloZky;
tento piedpoklad musI piijemce podpory kinematografie sphiovat jak ve vztahu k uzemi desk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sfdla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu,

b) nem6 nesplndn6 splatn6 z|vazky v0di Fondu.

Zadatel o podporu kinematografie podpisem teto Zddosti o podporu kinematografie prohlaSuje, Ze na ndj v
n6vaznostina rozhodnutlKomise EU d.651/20'14 (obecne naiizenlo blokovlich vyijimk6ch), jimZ je podpora
prohl65ena z protipr6vni a nesluditelnou s vnitinim trhem, nebyl vystaven inkasnl piikaz (tj. pYikazknavr6cenl
protiprdvni podpory).

Osoba, kter6 tuto Zddost o podporu kinematografie podepisuje, prohlaSuje, Ze bud' je Zadatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako statut6rnI orgiin nebo dlen statut6rniho orgdnu opr6vndna jednat jm6nem Zadatele-pi6vnick6 osoby
nebo je oprdvndna jednat za 2adatele o podporu kinematografie jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osobd a podpis:

ilreno"piijmenr - i;;;;6i'rii"i"'"fv podpis
i podepisujicl osoby i k 2adateli o podporu
i l Li^^*^+^^-^Ji^i i kinematografie

16.6.2017
Chot6boi

(tabulku zkopliovat vicekrdrt v piipadd, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele o podporu kinematografie
nebo za 2adatele o podporu kinematografie)

datum a mlsto
podpisu
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Zádost o podporu kinematografie
Podaná Podle zákona Č.49612012 Sb,, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematograíie a o změně některých
zákonŮ (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
Před nabytÍm ÚČinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5,2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Druhý kinosál kina Hutník

název dotaČniho okruhu +. projeki v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

čislo výzvy 2017-4-1-10

charakteristika projektu Vybudování druhého sálu kina Hutník pro 60 osob včetně DCl technologie
(stručný popis projektu)

celkový rozpočet nákladů na reatizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myš|en projektový 1 035 7B0,-Kč
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie.

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a

propagace).

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000,-

rnýše finančniho zajištěni projektu v % k datu podáni 60%
ZaO1!! o podporu kinematografie

typ projektu dle výzvy
(označte křížkem)

digitalizace kina dle standardu DCl

digitalizace kina mimo standard DCl (tzv. e-cinema)

modernizace kina

obnova digitálni technologie dle standardu DCl

žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodní tirma zaoatele
o podporu kinematografie

lČO - identifikační číslo osoby

žadatelo podporu kinematografie ANO
je plátcem DPH (označte

křížkem) NE
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adresa sidla

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSC, stát

identifikátor datové schránky,
má-liji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

adresa pro doručováni (pokud se tiší od adresy sidla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo popisnéiorientační

obec, PSC, stát

jméno a příjmení žadatele
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je
podnikatelem (označte křížkem)

v případě ANO uvedte lČO

v případě NE uved'te datum narození

žadatel o podporu kinematografie je
plátcem DPH (označte křížkem

číslo bankovního účtu

ulice a čís|o
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

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

žadatel o podporu kinematografie - íyzická osoba

místo trvalého pobytu

ulice a číslo Benešovská 3160
popisné/orientační

obec, PSČ, stát Kladno, 272a1, ČEsxÁ REPUBL|KA

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

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

pavelvolf

ANo

NE

43152040

ANo

NE

Benešovská 3160

Kladno, 272 01, ČrsxÁ R§PUBLlKA
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adresa Pro doruČování(pokud se Iišiod místa trvalého pobytu nebo mista podnikáni a pokud nemá
zíízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo
popisnéiorientační

obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

harmonogram proiektu

příprava(od-do) ] 5t2016-Bl2017

realizace (od-do) 9l2a17-1u2a18

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 1,11.2018

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

v případě, že ANO, uvedte konkrétní
státy

ANo NEX

PodPisem této žádosti žadatel o podporu kinematograíie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o
PodPoru kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematograíie
Podle§30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétožádostiopodporukinematografieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu Podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematograíie stvrzuje
sPrávnost a pravdivost ÚdajŮ uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o audiovizi čestně
prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenční řizení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnuií insolvenčního návrhu
proto, Že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
Že Pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle j|ného právního předpisu,

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistnóm 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, misto podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,

e) nemá splatnó 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 o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o
audiovizi je osoba, která:

a) je bezúhonná; zabezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účasienství na takové
trestnó 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
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PodPory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
PředPok|ad Podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky,
tento PředPoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu kúzemí české republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalóho pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Žadatel o PodPoru kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašuje, že na něj v
návaznostina rozhodnutí Komise EU č.651/20,14 (obecné nařízenío blokových výjimkách), jímž je podpora
ProhláŠena z ProtiPrávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní příkaz (tj. příkazk navrácení
protiprávní podpory).

Osoba, která tuto Žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárniho orgánu oprávněna jednat jménem žadatele_právnické osoby
nebo je oPrávněna jednat za žadatele o podporu kinematograíie jako jeho zmocněnec.

ÚOale o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a místo podpis
podepisující osoby k žadateli o podporu podpisu

kinematografie

Pavel Volf žadatel 16.6.201 7 

Kladno 
(tabulku zkoPÍrovat vicekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu e
nebo za žadatele o podporu kinematografie)
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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 

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Modernizace kina Světozor - 3. sál 

název dotačního okruhu Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018  

číslo výzvy 2017-4-1-10  

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Záměrem projektu je vybudování nového (třetího) sálu v kině Světozor o kapacitě 51 

míst. Sál bude osazen kompletní promítací technologií dle DCI standardu. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace). 

734 600 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

48 % 

 

typ projektu dle výzvy 

(označte křížkem) 

digitalizace kina dle standardu DCI  

digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)  

modernizace kina X 

obnova digitální technologie dle standardu DCI  

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

o podporu kinematografie 

 Union Film, s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  62576631 

žadatel o podporu kinematografie 

je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO X 

NE  
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Vodičkova 791/41 

obec, PSČ, stát  Praha 1 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

iww877g 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 

požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 

podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 

plátcem DPH (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 o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 

podporu kinematografie zřízenu 
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adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 2. polovina 2017 - duben 2018 

realizace (od-do) duben - červen 2018 

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

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE X 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 

podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o audiovizi 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 o podporu kinematografie 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 
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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. 

 

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašuje, že na něj v 

návaznosti na rozhodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), jímž je podpora 

prohlášena z protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní příkaz (tj. příkaz k navrácení 

protiprávní podpory). 

 

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie 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 o podporu kinematografie 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 

Petr Jirásek 

 

 

Jednatel 19.6.2017 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 

nebo za žadatele o podporu kinematografie) 











































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
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Modernizace kina, Hustopeče

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

číslo výzvy 201 7-4-1-10

charakteristika projektu Od roku 2016 probíhají přípravné práce na modernizaci městského kina
(stručný popis projektu) v Hustopečích. V rámci tohoto projektu budou probíhat nejen stavební práce

(rekonstrukce současných prostor a nástavba dalšího patra), ale i modernizace
vybaveni včetně digitalizace kinosálu. Projekt je zaměřen na výměnu sedaček.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 081 100,- Kč bez DPH

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie.
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a
propagace).

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350.000v- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 100 %
žádosti o podporu kinematografie

typ projektu dle výzvy
(označte křižkem)

digitalizace kina dle standardu DCI

digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)

modernizace kina x

obnova digitální technologie dle standardu DCI

žadatel o podporu kinematografie — právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Město Hustopeče
o podporu kinematografie

IČO — identifikační číslo osoby 00283193

žadatel o podporu kinematografie ANO X

je plátcem DPH (označte
křížkem) NE
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adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Dukelské nám. 2/2

obec, PSČ, stát Hustopeče, 693 17, Česká republika

identifikátor datové schránky, z34bt3y
má-Ii ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

číslo bankovního účtu

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační -

obec, PSČ, stát -

žadatel o podporu kinematografie — fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele -

o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je ANO
podnikatelem (označte křížkem)

NE

v případě ANO uved‘te IČO

v případě NE uveďte datum narozeni -

žadatel o podporu kinematografie je ANO
plátcem DPH (označte křížkem

NE

číslo bankovního účtu -

místo trvalého pobytu

ulice a číslo -

popisné/orientační

obec, PSČ, stát -

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

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo -

popisné/orientační

obec, PsČ, stát -

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o
podporu kinematografie zřízenu
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adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát -

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 201 5-2018

realizace (od-do) 2018

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

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO NE X

v případě, že ANO, uvedte konkrétní -

státy

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

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu 34 odst. 4 zákona o audiovizi čestně
prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenčni řízeni, 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 rozloženi 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 o podporu kinematografie 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

Strana 3



osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-Ii 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.

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašuje, že na něj v
návaznosti na rozhodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), jímž je podpora
prohlášena z protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní příkaz (tj. příkaz k navrácení
protiprávní podpory).

Osoba, která tuto žádost o podpow kinematografie podepisuje, prohlašuje, že bud 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 o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a místo podpis
podepisující osoby k žadateli o podporu podpisu

kinematografie

Mesto1or)e
PaedDr. Hana starostka V Hustopečích dne Dukisk

Potmesilova 16 6 2017

(tabulku zkopirovat vicekrat v pripade, ze je vice osob jednajicich jmenem zadatele o podporu kinematografie
nebo za žadatele o podporu kinematografie)
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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 
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Modernizace zvuku v kině Oko, instalace systému Dolby ATMOS

název dotačního 
okruhu

Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018 

číslo výzvy 2017-4-1-10 

charakteristika 
projektu
(stručný popis 
projektu)

Cílem projektu je nabídnout nejmodernější zvuk, zkvalitnění služeb a nabídnutí 
nového obsahu ve formě 3D zvuku Dolby ATMOS. Poslední upgrade zvuku na 
Dolby Digital proběhl v roce 2001, takže i modernizace a vybavení kina novými 
reprosoustavami nejvyšší úrovně bude ku prospěchu všech projekcí.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 
záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 
smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 
propagace).

3 436 009,17 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 536 009 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti o podporu kinematografie

84%

typ projektu dle výzvy
(označte křížkem)
digitalizace kina dle standardu DCI

digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)

modernizace kina x

obnova digitální technologie dle standardu DCI

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

 Kino Oko Šumperk

IČO – identifikační číslo osoby  00851400

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO

NE x

adresa sídla

ulice a číslo 
popisné/orientační

 Masarykovo nám. 1170/3

obec, PSČ, stát  Šumperk, 787 01, Česká republika

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

zyd5rk9

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

Strana 1



obec, PSČ, stát  

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele 
o podporu kinematografie
žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem)

ANO

NE

v případě ANO uveďte IČO

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DPH (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 o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 
podporu kinematografie zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat

ulice a číslo 
popisné/orientační

 

obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do) 7/2016 - 6/2017  příprava byla zahájena již v roce 2016 přípravou 
projektu a úspěšným schválením licencorem, dále probíhá příprava 
projektové žádosti. 

realizace (od-do) 9/2017 – 3/2018 samotná realizace by mohla započít po rozhodnutí 
Radou FK, termín do konce března 2018 je ponechán, aby byla 
dostatečná rezerva na dodávku systému a úspěšné dokončení projektu. 
Veřejná zakázka bude vyhlášena ve spolupráci s městem, aby bylo 
dosaženo všech zákonných podmínek.

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr) 

31.3.2018

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO NE x

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy
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Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o audiovizi 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 o podporu kinematografie 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,
f) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašuje, že na něj v 
návaznosti na rozhodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), jímž je podpora 
prohlášena z protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní příkaz (tj. příkaz k navrácení 
protiprávní podpory).

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie 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 o podporu kinematografie 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

Kamil Navrátil
Statutární zástupce, ředitel 14.6.2017 Šumperk

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

před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Pořízení sedadel do Biografu Český ráj 

název dotačního okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2017-4-1-10 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Projekt je součástí celkové rekonstrukce objektu biografu, která řeší zejména problém 
spočívající v nestabilitě geologického podloží. Další výrazný problém spočívá v hledišti 
kina, které není koncipováno podle pravidel viditelnosti v kulturních objektech (tzv. 
křivka viditelnosti) a které spolu malým shromažďovacím prostorem před sálem  
a balkonem zase neodpovídá bezpečnostním normám, významně limituje využitelnost 
objektu kina. Z tohoto důvodu dojde ke změně hlavního sálu, kde bude nově 
vybudováno stupňovité hlediště pro 153 osob (105 míst v přízemí, z čehož 48 křesel 
bude vybaveno sklopným stolkem, 5 míst v poslední řadě bude určeno  
pro vozíčkáře a dalších 48 míst bude situováno na balkóně). Z tohoto důvodu bude 
nutné pořídit nová sedadla, která budou vyhovovat úpravě tohoto dispozičního řešení. 
Řešení sálu kina potom bude splňovat požadovanou víceúčelovost a zároveň 
poskytne i rozšířený shromažďovací prostor v předsálí, čímž bude naplněn cíl projektu, 
kterým je zvýšení diváckého komfortu, vybavení kina a zlepšení služeb pro diváky. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový 

záměr, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematografie. 

Projektem není kinematografické dílo jako celek ve 

smyslu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a 

propagace). 

761 697 Kč bez DPH 
 
159 956,37 DPH 
 

Cena celkem 921 653,37 Kč vč. DPH 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 350 000,- Kč  

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

62 % 

 

typ projektu dle výzvy 

(označte křížkem) 

digitalizace kina dle standardu DCI  

digitalizace kina mimo standard DCI (tzv. e-cinema)  

modernizace kina X 

obnova digitální technologie dle standardu DCI  

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

o podporu kinematografie 

 Město Jičín 
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IČO – identifikační číslo osoby  00271632 

žadatel o podporu kinematografie 

je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO      X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Žižkovo nám. 18 

obec, PSČ, stát  Jičín, 506 01, Česká republika 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

ztmbqug 

číslo bankovního účtu 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 

požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 

podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 

plátcem DPH (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 o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel o 

podporu kinematografie zřízenu 

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 03/2017–12/2017 

realizace (od-do) 01/2018–04/2018 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  

31/05/2018 

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem) ANO  NE  X 

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 

 

 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti  

o podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje správnost 

a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si vědom 

následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o audiovizi 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 o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi 

je osoba, která: 





a
t§roltt ě, 

^

Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona é.49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně něktených
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Promítací plocha - Centrum Panorama Varnsdoď

název dotačního okruhu 4,projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

čísIo výzvy 2017-4-1-10

charakteristika projektu Výměna panoramatické promítací plochy
(struěný popis projektu)

celkový rozpoěet nákladů na realizaci projektu 220 000

Projektem je ve všech formulářích myšlen projektový,é
zámér, zpracovaný v Zádostio podporu kinematografie,
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve
smyslu celého řetězce (vývoj, uýroba, distribuce a
propagace),

v,ýše požadované podpory kinematografie v Kč 1 10 000

výše finančniho zajištění projektu v % k datu podání 50
žádosti o podporu kinematografie

typ projektu dle výzvy
(označte křížkem)

digitalizace kina dle standardu DCl

digitalizace kina mimo standard DCl (tzv. e-cinema)

modernizace kina

obnova digitální technologie dle standardu DCl

žadatel o podporu kinematografie _ právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

lČo - identifikační číslo osoby

žadatelopodporukinematografie ANO
je plátcem DPH (označte
křížkem) NE
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adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky,
má-liji žadatel o podporu kinematografie zřizenu

číslo bankovního účtu

adresa pro doručování (pokud se liši od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie
požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientační

obec, PSČ, stát

žadatel o podporu kinematografie - fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele Pavel Nejtek
o podporu kinematografie

žadatel o podporu kinematografie je ANO
podnikatelem (označte křížkem)

NE

v případě ANo uvedte lČo B13o277

v případě NE uveďte datum narození

žadatel o podporu kinematografie je ANO
plátcem DPH (označte křížkem

NE

číslo bankovního účtu 

misto trvalého pobytu

ulice a číslo Svatoplukova387l1
popisné/orientační

obec, PSČ, stát Praha, 128 OO, ČR

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel o
pod poru ki nematografie zřizenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem

ulice a číslo Svatoplukova 38711
popisnélorientační

obec, PSČ, stát Praha, 128 OO, ČR

identifikátor datové schránky, má_liji žadatel o
podporu kinematografie zřízenu
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-

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

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

další údaje o projektu

harmonogram projektu

příprava (od-do)

realizace (od-do)

a6_12l2017

02_09 l2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 23.12.2018

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

v případě, že ANO, uvedte konkrétní
státy

NEx

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematograíie, kterou vede Státnífond kinematografie
podle§30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétožádostiopodporukinematografieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst, 4 zákona o audiovizi čestně
prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řešíúpadek 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 konkuzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byljeho 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 posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,

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

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

a) je bezúhonná;zabezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde 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
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podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizačnísložky, 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.

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematograíie prohlašuje, že na nějv
návaznosti na rozhodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách), jímž je podpora
prohlášena z protiprávni a neslučitelnou s vnitřním trhem. nebyl vystaven inkasní příkaz (tj, příkaz k navrácení
protiprávní podpory).

Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou,
nebo je jako staiutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby
nebo je oprávněna jednat za žadalele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.

ÚOale o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení vztah podepisující osoby datum a místo podpis
podepisující osoby k žadateli o podporu podpisu

kinematografie

16.06.2017
Pavel Nejtek

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

podporu kinematograíie
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