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Státní fond kinematografie 
Veletržní palác 

        Dukelských hrdinů 47 

           170 00 Praha 7  

 

 

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

 

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

 

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

evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Distribuce filmu Mečiar 

název dotačního okruhu Distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-5-24 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 
Vladimír Mečiar je klíčovou osobností polistopadového vývoje (česko)Slovenska. 
Personifikuje p ekotný vývoj následující po Sametové revoluci, horlivé p erozdělování 
moci a různě vnímaný význam slova „demokracie“. Osobnost Mečiara je pevně spjatá 
s devadesátými léty minulého století, principy jeho vlády jsou však obecné a neustále 
se opakující nejen v kontextu Slovenska a st ední Evropy, ale i celého světa. 
Vladimír Mečiar je klíčovou osobností polistopadového vývoje (česko)Slovenska. 
Personifikuje p ekotný vývoj následující po Sametové revoluci, horlivé p erozdělování 
moci a různě vnímaný význam slova „demokracie“. Osobnost Mečiara je pevně spjatá 
s devadesátými léty minulého století, principy jeho vlády jsou však obecné a neustále 
se opakující nejen v kontextu Slovenska a st ední Evropy, ale i celého světa. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu v Kč 481 000 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 290 000 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

6 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  Asociace českých filmových klubů, z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby  613 87 550 
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žadatel je plátcem DPH  
(označte k ížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Stonky 860 

obec, PSČ, stát  Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika 

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

xdaja64  

 

číslo bankovního účtu 199 425 419/0300  

 

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 p íjmení žadatele   

žadatel je podnikatelem  

(označte k ížkem) 
ANO  

NE  

v p ípadě ANO uveďte IČO  

v p ípadě NE uveďte datum narození  

žadatel je plátcem DHP  
(označte k ížkem) 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z ízenu 

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  



 

 

Strana 3 

 

 

obec, PSČ, stát   

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel 
z ízenu 

 

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

nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku) 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát  

 

 

další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie 

není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím 
políčka „UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UP EDNOST UJI X NE  

dotace s podílem na zisku UP EDNOST UJI  NE  

harmonogram projektu 

p íprava (od-do) Srpen 2017- b ezen 2018 

realizace (od-do) B ezen 2018 - 30.6. 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30/06/2019 

projekt je/bude realizován se zahraniční 
účastí  
(označte k ížkem) 
 

ANO  

NE X 

v p ípadě, že ANO,  
uveďte konkrétní státy 

 

 

 

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

kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním této žádosti 
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom následků 
p ípadné nepravdivosti uvedených údajů. 
 

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

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

b) není v likvidaci, 
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c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 

d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

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

 

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

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

b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 
 

 

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

Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a p íjmení 
podepisující osoby 

vztah podepisující osoby 
k žadateli  

datum a místo 
podpisu 

podpis 

Radana Korená 

 

 

P edsedkyně Rady a statutární 
zástupkyně AČFK 

28.8. 2017 Uherské 
Hradiště 

 

 

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


















