
žaaost o podporu kinematografie
podaná podle zákona é.4g6l2o12sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změné někter ch

zákonťr (zákon o audiovizi), ve zněnízákona ě, í39/2016 Sb. a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie

p eo naĚyttm činnostirrény Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3,5,2017

1 nazev projektu ! obnova Dcl technologie Kina Drahomíra Karlovy Vary

i;;;;; dotačního okruhu i+. p.j"rt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie

i Clslo ,rYruy 
i 
2017+411-10 

__..*_'''
i charakteristika pro|ektu jv měna Dcl serveru, koncov ch zesilovač a upgrade na Dolby surround 7,1

i..,.,,--___--_-__,----"

i cemovY rozpoěet nákladťr na realizacl projektu 
i ?11 999,- 

Kč bez DPH

] iggo gss,- Kě s 21% DPH

i P|ojgktem je ve všech formulá ích myšlen projektovy

izáměr,zpracovany v žádosti o podporu kinematografie.

i Projektem není kinematografické dílo jako celek ve

i smyslu celého retězce (vYvoj, v roba, distribuce a

i propagace).

i v Se požadované podpory kinematografie v Kč
||,
.1

i , s. finančního zajištění projektu v olo k datu podání
i &ÁJ^^í! a ,..r.l rr\rll lrinartrafanrafií!
ižádosti 

o nodporu kinematografie

|.""""""""""""'

i tvp projektu dle v zvy

. 
(označte k 

ižkem)
i

i Oigitalizace kina dle standardu DCl

i oigit.lizace kina mimo standard DcI (tzv. e-cinema)
l

i modernizace kina
i

i

i obnova digitální technologie dle standardu DCl
i.

i žadatel o podporu kinematografie - Právnická osoba
:: _ 

l"""",l",l""""""""""

:
,: i
;

i název nebo obchodní firm a žadatele i kino Drahomíra z. s.
i-i

:

i rČO - identifikaění číslo osoby i 02324008
i

žadatel o podporu kinematografie ANO
i

i_
l.

.....,...i....
i

i tgo 750,-bezDPH, 165 468,- s21% DPH
i

....,........,..li

1 50%
:]

i
;:

I

.l..........,.,............,,.,.,.,.,,.

X
ije plátcem DPH (označte

i k ížkem)
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|,--, ---*..---'-"'"-"""

i adresa pro doruěování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo mlsta podnikání a Pokud nemá

1zřízenu datovou schránku), na kterou žadatet o podporu kinematografie poŽaduje doruČovat

i obec, PSČ, stát ]i

l

l

další daje o projektu

i harmonogram projektu
i

i p íprava (od-do)

! 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, realizace (od-do)

:

i 1012017 _ 1112017
i
i""""",,""""""i
!

; 1112017 - 12l2a17

i dokončení (do ve formátu i 31 11212017

i prj.kt je / bude realizován se zahraniční učastí (označte k ížkem)

podpisem této žádostižadatel o podporu kinematografie souhlasí se za azením ridajťr o sobě a této Žádosti o

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

podie 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalŠÍch ridaj o Projektu

u rozsáhu podle 38 zákona o audiovizi, podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvzuje

správnost a pravdivost ridaj uveden ch v této žádosti o podporu kinematografie a ve vŠech jejích P Ílohách a je si

vědom následkťr p ípadné nepravdivosti uveden ch tidaj .

podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematograíie ve smyslu 34 odst, 4 záRonao audiovizi Čestně

prohlašuje, že:' 
a; néprobíhá insolvenční ízení, ve kterém se eší ripadek nebo hrozícÍ ripadek p íjemce PodPory
' 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho tipadku, o zamítnutí insolvenČního návrhu

proto, že jeno m4lter nepostačuje k hradě nákladťr insolvenčního ízení, nebo o zruŠení konkuzu Proto,

le pro uspokojenívě itelťr byljeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vťrČi 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 orgánťr Finanční správy České republiky a orgán r Celní sPrávY 9"rk9.. .

republiky ani u obdobn ch orgáň státu, ve kterém má sídlo, místo podnikánÍ nebq trval PobYt s v' jimkou

nedoplaiku, u kterého ňyn pwoteno posečkáníjeho rlhrady nebo rozložení jeho rihradY na sPlátkY,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a p íspěvku.f stájni Politiku

zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého PobYtu.

žadalelo podporu kinemaiograíie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona o

audiovizi je osoba, která:
a) já bez honná; za bezrjhonného se nepovažujeten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo

-hospodá 
skou trestnou činnost, včetně p ípadťr, kdy jde o p ípravu, pokus nebo rjČastenství na takové

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;jde-li o právnickou osobu, musí tento

p edpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaŽd Člen statutárnÍho

orgánu, a je_li statutárním orgánem p íjemce podpory kinematografie či členem statutárníhO orgánu

prilemce poopory kinematografie právnická osoba, musí tento p edpoklad 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 vedoucítéto orgánizační složky;
tento PředPoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k rlzemí 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 blokov,ýóh výjimkách), jímž jepoolora
ProhláŠena z Protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, nebyl vystaven inkasní prixaz(tj. příkaz k nawácení
protiprávní podpory).

Osoba, která tuto Žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem_fyzickou osobou,
nebo je jako statutámí orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jmén-em žadatele-piávnické osoby
nebo je oPrávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmócněnec.

tlOale o podepisující osobě a podpis:

datum a místo

12.6.2017
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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 DIGITALIZACE KINA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM DLE STANDARDU DCI 

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

číslo výzvy 2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Předmětem projektu je pořízení DCI technologie (2K DCI projekční technologie), 

s možností budoucího rozšíření na 3D, pomocí které bude možné promítat filmové 

tituly v oficiálních premiérových termínech daných titulů. To zajisté zvýší návštěvnost 

kina oproti současnému stavu, kdy kino disponuje pouze technologií E-cinema 

(pomocí tohoto zařízení je možné pouštět filmy, které již vyšly na DVD či Blu-Ray 

nosiči). Zároveň je kino vybaveno zvukovým systémem DOLBY SURROUND 5.1, 

které je kompatibilní s technologií DCI. Technická připravenost je velmi vysoká, jelikož 

stačí pouze nainstalovat danou technologii. Nejsou vyžadovány žádné stavební 

úpravy. Nejbližší kina s DCI technologií jsou v Příbrami (cca 21 km), Blatné (27,5 km) 

či Plzni (cca 40 km). Jako pozitiva projektu lze uvést např. zachování a zvýšení 

promítání filmových titulů, atraktivní nabídka trávení volného času a kulturní vyžití pro 

místní obyvatele, ale i celou spádovou oblast. Zároveň tím dojde k zachování kina, 

zvýšení dostupnosti diverzifikovaného audiovizuálního obsahu a zvýšení diváckého 

komfortu. 

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). 

1 135 960,- Kč bez DPH 

1 374 512,- Kč s DPH 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 687 256,- 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 X 

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

modernizace kina  

obnova digitální technologie dle standardu DCI  
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žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

o podporu kinematografie 

 Město Rožmitál pod Třemšínem 

IČO – identifikační číslo osoby  00243221 

žadatel o podporu kinematografie 

je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Náměstí 8 

obec, PSČ, stát Rožmitál pod Třemšínem, 262 42, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

c4wbbp2 

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 Náměstí 8 

obec, PSČ, stát Rožmitál pod Třemšínem, 262 42, ČR 

 

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  
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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) 01/05/2017 – 16/6/2017 

realizace (od-do) 01/11/2017 – 31/11/2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  01/12/2017 

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, 
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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, 

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 

 

Ing. Josef Vondrášek 

 

 

starosta města Rožmitál p. Tř. 

16.06.2017 

Rožmitál p. Tř. 

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

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 DCI technologie 3. sálu kina Světozor 

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 vybavení nově vznikajícího 3. sálu kina Světozor 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). 

1 580 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 790 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

50 % 

 

typ projektu dle výzvy 

(označte křížkem) 

digitalizace kina dle standardu DCI X 

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

modernizace kina  

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) 
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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 Nákup a instalace e-cinema projektoru v mulitižánrovém sálu DIOD

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

číslo výzvy 2017-4-1-10

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Technické dovybavení multižánrového sálu, který za podpory Města Jihlavy
provozuje Tělocvičná jednota Sokol Jihlava. Cílem projektu je zajistit vysokou kvalitu
filmových projekcí, které v sále probíhají, jak v rámci vlastní produkce, tak při akcích
partnerů, kteří si ho pronajímají.

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).

196.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč 98.000 Kč

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

15%

typ projektu dle výzvy
(označte křížkem)

digitalizace kina dle standardu DCI

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

modernizace kina

obnova digitální technologie dle standardu DCI

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele
o podporu kinematografie

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava

IČO – identifikační číslo osoby 00207357

žadatel o podporu kinematografie
je plátcem DPH (označte
křížkem)

ANO X

NE
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adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační Tyršova 12

obec, PSČ, stát Jihlava, 586 01, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li 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
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) 1.6. – 31.8.2017

realizace (od-do) 1.9. – 30.11.2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.11.2017

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
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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.

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

Martin Zuzaňák
Věra Nováková

Starosta jednoty
jednatelka

Jihlava, 19. 6. 2017

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie
nebo za žadatele o podporu kinematografie)
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ŽáOost o podporu kinematografie
podaná podle zákona ě.496l2a12 Sb,, o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o mtěně něKených
ákonů (ákon o audiovizi), ve znění ákona č. 139/2016 Sb. a podle znění Statutu Stáního fondu kinematografie
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název proJektu
1

: Digitalizace kina Přeštice

.náz§vdotačníhookruhu4.projektvoblastitechnickéhoroa.rojeamodernizacekinematografie

číslo výzvy | 20174-1-10
:

, charakteristika projektu , Kulturní a komunitní centrum Přeštice (dáte jen J<KC1, se sídlem v centrální ěsti 
,

. 1struenY popis projektu) města, slouží především jako lokální víceričelové centrum. Dramaturgie centra nabízí l
i nejen pravidelné projekce filmů, ale například zprostředkovává i lokální kultumí akce,
1 
tlýukové kurzy, spoňovní kurzy, taneční lekce, zasedací prostory atp. Je jediným

j rinem ve spádové oblasti, jež zajišťuje přístup k filmovému umění, ať již v rámci
i celoročních filmových projekcí, tak i pň hostování mimořádných filmorných přehlídek
i a festivalů. Pro pořádání jmenovaných akcí využívá zrekonsťuovaný sál, který je
jvybaven stahovací elevací s kapacitou 197 míst na sezení a možností dalších
1 přístavků. V současnosti program kina zahmuje průměmě 5 projekcí měsíčně,
i a to převážně z oblasti mainsfeamové nabídky. Dále pak v tradičním podzimním
itermínu během jednoho týdne hostí projekce Mezinárodního filmového festivalu
l pro děti a mládež JUNIORFEST, jež je druhým největším filmovým festivalem svého
jzaměření v České republice.

, Cílem předkládaného projektu je vybudování plnohodnotného digitálního kina
: standardu DCl věetně oauuěení, Bez statutu digitálního kina nedosahuje sál
; dostatečné projekční vytíženosti, a to z důvodu omezené nabídky odpovídajících
,filmov,ých kopií. Na proje!* navazuje budoucí Áměr kompletní modemizace vybavení
l kina (např. náhrada zastaralých sedaček, v,ýměna plátna) a vytvoření kina klubového
itypu, jež nabídne lokálnímu divákovi altemativu oproti stávající nabídce/projekcím,
jotevřenou všem věkov,ým izájmovým skupinám a současně s kvalitním programovým

' izaměřením.

i celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 1381 O74Ké

Projektem je ve všech formuláffch myšen projeKoqý l

: ámér, zpracovaný v Žádosti o podporu kinematograíie.
i ProjeHem není kinematograíické dílo jako celek ve i

l smyslu celého řetězce (vývoj, qýroba, distribuce a
propagace).

výše požadované podpory kinematografie v Kč 690 537 Kč

výše ftnaněního zaiištění proJektu v % k datu podáni |5a o/o

ádosti o podporu kinematografie

1 typ projektu dle výzvy
(označte křílkem)

l digitalizace kina dle standardu DCl
:"*"'',,-
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digitalizace kina mimo standard DCl (tzv. e.cinema)
]j

modemizace kina

obnova digitální technologie dle standardu DCl

žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele kulturní a komunitní centrum přeštice
o podporu kinematografie

lČO - identifikační číslo osoby ', 48333107

žadatel o podporu kinematografie ,ANO
je plátcem DPH (oznaěte
křížkem)

adresa sídla

, ulice a číslo popisné/orientační : Masarykovo nám, 311
;

obec, PSČ, stát Přeštice, PSČ 334 01, Česká republika :

identifi kátor datové schránký, ls8twwnp

. 
ma-llli žadatel o podporu kinematografieňízenu : l

.

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

požaduje doručovat

ulice a číslo popisné/orientaóní l

obec, PSČ. stát

: žadatel o podporu kinematografie - fyzická
'-"-.."-'.,,j

jméno a příjmení žadatele 
I

o ooloo11ljleTat9srafie 
r

: žadatel o podporu kinematografie je . ANO
podnikatelem (označte křížkem)

NE

,NE
.'.'.-..'...,--

v případě ANO uveďte lČO 
,

v případě NE uveďte datum narození

: žadatel o podporu kinematografie je ANO
1 plátcem DPH (označte křížkem i

NE

číslo bankovního účtu
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místo trvalóho pobytu

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel o
podporu kinematografi e zíízenu

adresa místa podnikání, je{i fudatel o podporu kinematografie podnikate|em

ulice a číslo
popisné/or|entační

obec, PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel o
podporu ki nem atograíi e zřízenu

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá
ďízenu datovou schránku), na kterou žadate! o podpolu kinematografie poža_duje doručorrat

ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stát

další údaje o proiektu

harmonogram projektu

příprava (od{o) 30. 10. 2017 - 1. g.2018

realizace(od-do) 2. ái.2018- 30. 4. 2018

dokončení (do ve formátu ddimm/nrr) 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 ádatel 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§30zákonaoaudioviziasuveřejněnímtétožádostiopodporukinematografieadalšíchúdajůoprojektu
v rozsahu podle § 38 ákona 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 aje 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
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proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkuzu proto,
že pro uspokojení věňtelů 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 Kerém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s v.ýjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno poseěkání jeho rthrady nebo rožožení jeho rlhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpďení a příspěvku na státní pditiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvatého pobytu.

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

a) je bezúhonná; za bezrjhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včáně 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 statutámím orgánem příjemce podpory kinerrratografie či členem statutámího 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 přiiemcem
podpory kinematograíie zahraniční právnická osoba prostřednicfuím 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 váahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazJ<y vůči Fondu.

Žadatel o podporu kinematograíie podpisem této ádosti o podporu kinematograíie prohlašuje, že na něj v
návaznosti na roáodnutí Komise EU č. 651/2014 (obecné nařízení o blokov,ých qýjimkách), 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 statutámího orgánu oprávněna jednat jménem žadatele_právnické.osoby
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.

tJOale o podepisující osobě a podpis:

,- , ,,-,| ,----

ljméno a příjmení lváah podepisující osoby
, podepisujícíosoby l kžadateli o podporu

, ,kinematografie

Mgr. Martina Míšková ředitelka KKC

datum a místo podpis
;podpisu 

:

9, 6.2a17

,e óióúlboňá;ióňň jméňóm %aáieió o 
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 Digitalizace kina Svět v Holešově ve standardu DCI 

název dotačního okruhu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie 

číslo výzvy 2017-4-1-10 Digitalizace a modernizace kin v roce 2017-2018 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je instalace digitální promítací a ozvučovací techniky ve standardu DCI 

– jako předpoklad pro plné využití prostor kina Svět v Holešově a obnovení 

pravidelných projekcí. Díky digitalizaci bude zajištěn pravidelný provoz kina s bohatým 

programem jak pro širokou veřejnost všech věkových kategorií města Holešova  

a okolí, tak i pro návštěvníky ostatních regionů.  

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). 

2 875 154 Kč bez DPH 

 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 850 000 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 X 

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

modernizace kina  

obnova digitální technologie dle standardu DCI  

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 

o podporu kinematografie 

 Město Holešov 

IČO – identifikační číslo osoby  00287172 

žadatel o podporu kinematografie 

je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO x 

NE  
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Masarykova 628 

obec, PSČ, stát  Holešov, 769 17, ČR 

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

x8qbfvu 

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) září – prosinec 2017 

realizace (od-do) leden – březen 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/06/2018 

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 

 

Mgr. Rudolf Seifert 

 

 

starosta města 

 

19.06.2017 

 

Holešov 

 

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

nebo za žadatele o podporu kinematografie) 



































Zádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č.49612012 Sb,, o audiovizuálttích dílech a podpoře kinematograíie a o změně některých
zákonů(zákonoaudiovizi),vezněnízákonač 139/2016Sb apodleznění StatutuStátnihoíondukinematografie
před nabytím účinnosti změny Statutu Státního fonciu kinematografie ze dne 3 5 2017

evidenční čís|o projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu Kino Zahrada

název dotačního okruhu 4 projekt v oblasti technického rozvo1e a modernizace kinematografie

číslo výzvy 2017-4-1-10

charakteristika projektu Pokračování činnosti Kina Zahrada a jeho progranrové nabidky, které zahájilo svou
(stručný popis projektu) činnost 1 11,2a16 s ciIem:

- zkvalitnit technickou kvalitu projekcí a celkový komfort v sále
- pokračovat v nastaveném snrěru dramaturgie a upravit ho s cí|em zvýšit
návštěvnost - zvolenou dramaturgií podpořit komunitní život v lokalitě
- zaměřit se více na nejmenšíděti (3-5 |et), školni družiny (6-10 |et)a program pro

školy

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 313 600,-

Projektem je ve všech formulářich myšlen prolektový
zámér, zpracovaný v Žáciosti o podporu kinematografie,
Projektem není kinematografické dílo jako celek ve
smysIu celého řetězce (vývoj, výroba, distribuce a
propagace),

výše požadované podpory kinematografie v Kč 156 800,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 10%

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 dIe stanclardu DCl

žadatel o podporu kinematografie - právnická osoba

název nebo obchodní firma žadatele Kulturni Jižní Město, o.p,s
o podporu kinematografie

lČo - identifikační číslo osoby 279 11 225
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žadatel o podporu kinenlatografie ANO
.1e plátcem DPH (označte
křižkem) NE

adresa sídla

ulice a číslo popisnélorientační Malenická 178412

obec, PSČ stát Praha 11 - Chodov, 148 00 Česká repub|ika

iderrtifikátor datové schránky, rk8kke3
má,|ili žadatel o podporu kinematografie zřízenu

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

ulice a číslo popisné/orientačni stejná

obec psč, stát

žadatel o podporu kinematografie - fyzická osoba

jméno a příjmení žadatele žádná
o podporu kinenralogl afle

žadatel o podporu kinematografie je ANO
podnikatelem (označte křížkenl)

NE

v případě ANO uved'te lČO

v připadě NE uved'te datum narození

žadatel o podporu kinematografie je ANO
plátcem DPH (oznacte křížkem

NE

čis|o bankovního učtu

místo trvalého pobytu

ulice a čísIo
popisné/orientačn í

obec psč stát

identifikátor datové schránky, má-|i ji žadatel o
podporu kinematograíIe zřízenu

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

ulice a čislo
popisné/orientačn í

obec psč stát

Strana 2



ioentifikátor datové schránky, má-liji žadatel o
podporu kinematografje zřizenu

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/orientačn í

obec psč, stát

další údaje o projektu

hartrronogram projektLt

příprava (od-do) Od 01/09/2017 do 1511212017

realizace (od,do) Od 15112l2a17 do 31lall2018 (technická realizace, instalace): od
31lUl2al B zahájení provozu nové technologie

dokončení(do ve formátu 3Ua6l201B (poslední projekce prvnísezóny), od 01l09/2018 nová sezóna
dd/mm/rrrr)

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

v přípaCě, že AI.JO uvedte konkrétní
sláty

Poclpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhiasí se zaiazenirt-t udalu o sobě a této žádosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond klnematografie
pod|e§30zákonaoaudiovizi asuveřejněnímtétožádosti opodporukinematografieadalšíchúdaluoprojektu
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadate| o podporu kinematografle stvrzuje
správnost a pravdivost údalů uvedených v této žádosti o podooru kinematografie a ve všech jelích pří|ohách a je si
vědom následků případné nepravdivosti uvedených Lrdalu,

Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinenratografie 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 zamítnutí inso|venčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizení, nebo o zrušeni konkurzu proto,

že pro uspokolení věřitelů by| jeho majetek zcela nepostačujíci nebo neby|a vuči němu zavedena nucená
správa podIe 1iného právniho předpisu,

b) neni v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistnóm a na penále na veřelné zciravotni pojištění, a to jak v Česke

republice, tak ve státě sidla, místa podnikáni nebo trvalého pobytu,

cl) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České repub|iky a orgánú Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánú státu, ve kterém má sidlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výlimkou
nedop|atku, u kterého bylo povo|eno posečkáníleho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,

e) nemá splatnó nedoplatky na pojistném a na penále na sociálni zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trva|ého pobytu.

Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašLrje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o

audiovizi je osoba, která,
a) je bezúhonn á, za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo

hospodářskou trestnou činnost, včetně připadů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenství na takovó
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen:jde-li o právnickou osobu, musí tento
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předpoklad sp|ňovat 1ak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý čIen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či č|enem statutárního orgánu
příjenrce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak 1ejí statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky. musi
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí té1o organizační složky
tento předpoklad musí přílemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k úzerniČeske republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

b) nenrá nesplněné splatnó závazky vůrči Fondu,

Žadatel o podporu kinematografie podpisem této žádosti o podporu kinematografie prohlašule. že na ně1 v

návaznosti na rozhodnutí Komise EU č 651/2014 (obecnó nařízenío blokových výjimkách) jimž 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 bud' je žadaie|em-fyzickou osobou,
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby
ne bo je oprávněna 1ednat za žadatele o podporu kinematografte 1ako jeho zmocněnec,

Udale o podepisujicí osobě a podpis,

jméno a příjmení
podepisující osoby

MgA Jan Topinka

vztah podepisujicí osoby
k žadateli o poCporu
kinematograf ie

datum a místo
pod pisu

ředitel Kulturni Jižní Město o p,s, 12 6 2017
V Praze

, ,
KULTURI|í .ltŽHl uĚsro o.p "s.

nebo za žadate|e o podporu kinematografie)
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