
Státní fond kinematografie 

Žádost o podporu kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 

170 00 Praha 7 

vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost" rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel" se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora" se rozumí 
podpora kinematografie. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt" myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součásti žádosti). 

1 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

I 

název projektu jStudie mapující možnosti českých producentů na zahraničních 
trzích/festivalech/akcích 

název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy 

číslo výzvy 2018-6-1-5 

charakteristika projektu Výzkumná studie, která by měla být podkladem pro veřejnou diskusi o 
(stručný popis projektu) směřování mezinárodní propagace českých filmů. Cílem je pomoci producentům 

a filmovým tvůrcům orientovat se v měnícím se prostředí mezinárodní distribuce, 
dát jim konkrétní rady na jaké mezinárodní festivaly, trhy a koprodukční fara se 
zaměřit s dlouhodobým cílem posílit viditelnost a konkurence schopnost českých 
tvůrců a audiovizuálních projektů. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 
1 I 

802.800 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 

1

00.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v% k datu podání 50, 17 % 
žádosti 

'------

I žadatel - právnická os� 

název nebo obchodní firma žadatele Asociace producentů v audiovizi, z.s. 

IČO - identifikační číslo osoby  

ANO 
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žadatel je plátcem DPH 1

(označte křížkem) 

adresa sídla 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

NE 

 

obec, PSČ, stát  

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

číslo bankovního účtu 1 

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

nemá zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel - fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem) 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH2 

(označte křížkem) 

čislo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

1 V případě, že se v průběhu realizace projektu zrněni postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

I další údaje o projektu 

l 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 

I forem podp�ry kinemat?grafie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPREDNOSTNUJI") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE") 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X I J 

I dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI J NE X 

lharmonogram projektu 

příprava (od-do) 

!realizace (od-do)

� �okončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr) 

Únor - duben 2018 

Duben - červenec 2018 

01/09/2018 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účasti 

ANO 

(označte křížkem) 

v pfípadě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy 

NE 

I Velká Británie (                                      )

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

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory

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

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy české republiky a orgánů Celní správy české

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

Petra Ondřejková 

f Vratislav Šlajer 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

Místopředsedkyně 
Představenstva APA, statutární 
orgán 

Předseda Představenstva APA, 
statutární orgán 

datum a místo 
podpisu 

V Praze 27. 3. 2018 

podpis 

-

 
V Praze 27.3.2018 

l
(tabulku zkoplrovat vlcekr.lt v pfipadě, že je vice osob jednajicic::énem žadatele nebo za žadatel� 
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 
  170 00 Praha 7  

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017 

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 
podpora kinematografie. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 
záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 
kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 
případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 
paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti).

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

název projektu Československý nezávislý a umělecký film 80. let v amatérských podmínkách 

název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
 

číslo výzvy 2018-6-1-5 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Projekt je zaměřen na rekonstrukci, kontextualizaci a kritickou reflexi filmové tvorby 
Ivana Tatíčka a Miloše Šejna. 

Oba autoři představují významné autorské osobnosti nezávislé československé 
filmové kultury 80. let, respektive polohy angažované amatérské tvory a později 

raného videoartu (I. Tatíček) a filmové tvorby výtvarných umělců (M. Šejn). Jejich 
tvorba byla dobově reflektována a festivalově uváděna, není však dostupná, 

neexistuje její katalogizace a odborná reflexe. 

Cílem projektu je vědecké zmapování, rekonstrukce, kritická reflexe a příprava veřejné 
prezentace děl, dále pak odborná studie reflektující jak filmy samotné, tak unikátní 

kulturní kontexty, ve kterých díla vznikala. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 189 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 92 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

51 % 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Národní filmový archiv 
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IČO – identifikační číslo osoby   

žadatel je plátcem DPH1 
(označte křížkem) 

ANO 

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát   

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

číslo bankovního účtu 

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

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH2 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

číslo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
2 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
zřízenu 

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

ulice a číslo 
popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

další údaje o projektu 

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

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) červenec – srpen 2018 

realizace (od-do) září 2018 – prosinec 2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31. 12. 2020

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí  

(označte křížkem) 

ANO 

NE X 

v případě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

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

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







IČO - identifikační číslo osoby 

žadatel je plátcem DPH 1 

(označte křížkem) 

!  ANO

!  NE 

adresa sídla 
ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát  

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

I  

číslo bankovního účtu I  

X 

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

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI I x NE
I 

dotace s podílem na zisku 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 

realizace (od-do) 

1.3.2018 - 30.6.2018 

1.7.2018 - 30.6.2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/06/2020 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účasti 
(označte křížkem) 

ANO 

NE 

UPŘEDNOSTŇUJI NE 

X 

1 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postaveni žadatele o podporu kinematografie jako 
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtováni promítnout. 
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v pfípadě, že ANO, 
uveďte konkrétní státy 

(SRN - pouze nefinanční zahraniční účast) 

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

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory

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

b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy české republiky a orgánů Celní správy české

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikáni nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

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

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

jméno a příjmení 

1 podepisující osoby 

Doc. Mgr. Jan Hančil 

vztah podepisující osoby 
k žadateli 

Rektor AMU 

datum a místo 
podpisu 

26.3.2018 

podpis 

 
(tabulku zkopírovat vícekrát v prfpadě, že je více osob jednajlclch jménem žadatele nebo za žadatele) 

-.'
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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

Dukelských hrdinů 47 

  170 00 Praha 7  

Žádost o podporu kinematografie 
vyhlášená podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí 

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

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu 

kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí 

podpora kinematografie. 

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh je slovem „projekt“ myšlen jen v této žádosti zpracovaný 

záměr definovaný konkrétní Výzvou v daném okruhu podpory (např. je projektem myšlen vývoj 

kinematografického díla, nikoli kinematografické dílo ve smyslu celku včetně výroby, distribuce a propagace; 

případně je projektem myšleno např. vydání publikace, na kterou je žádána podpora, bez ohledu na to, že je 

paralelně pořádána konference či další aktivity, pokud nejsou součástí žádosti). 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie) 

název projektu Přípravná fáze projektu dějin české kinematografie 

název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
 

číslo výzvy 2018-6-1-5 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Projekt Přípravná fáze projektu dějin české kinematografie si klade za cíl vytvoření 

podrobného projektového plánu akademického zpracování dějin kinematografie v 

českých zemích od jejího počátku až do současnosti a přípravu pramenných materiálů 

pro první část tohoto projektu.  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 950 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

16% 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele Národní filmový archiv 

IČO – identifikační číslo osoby   
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žadatel je plátcem DPH
1
 

(označte křížkem) 

ANO 

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky,  

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu 

 

číslo bankovního účtu  

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

zřízenou datovou schránku) 

ulice a číslo popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele 

žadatel je podnikatelem 

(označte křížkem) 

ANO 

NE 

v případě ANO uveďte IČO 

v případě NE uveďte datum narození 

žadatel je plátcem DPH
2
 

(označte křížkem) 

ANO 

NE 

číslo bankovního účtu 

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

1
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
2
 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako 

plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost 
do vyúčtování promítnout. 
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adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 

zřízenu 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

obec, PSČ, stát 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 

není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 

forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE 

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.1.2017 - 1.7.2018 

realizace (od-do) 1.7.2018 - 28.2.2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 28.2.2019 

projekt je/bude realizován se zahraniční 

účastí  

(označte křížkem) 

ANO 

NE x 

v případě, že ANO,  

uveďte konkrétní státy 

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

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti 

a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 

správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků 

případné nepravdivosti uvedených údajů. 

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

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

kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
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proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

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

správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci,

c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

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

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

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové

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

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická

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

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární 

orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna 

jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.  

Údaje o podepisující osobě a podpis: 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 

k žadateli  

datum a místo 

podpisu 

podpis 

Michal Bregant Generální ředitel Praha 

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


	A APA zadost_o_podporu_kinematografie_ostatni2018
	Ceskoslovensky nezavisly a umelecky film 80. let v amaterskych podminkach_A_zadost o podporu kinematografie
	Jak_naucit_tocit_A.zadost_o_podporu_kinematografie_ostatni2018
	Pripravna faze projektu dejin ceske kinematografie_A_zadost_o_podporu_kinematografie



