Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

název projektu

FilmovýPřehled.cz

název dotačního okruhu

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

číslo výzvy

2017-6-3-21

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Filmový přehled je webový portál Národního filmového archivu o české audiovizi.
Součástí projektu FilmovýPřehled.cz je provoz a rozvoj portálu v roce 2018, jehož
náplní bude například rozšiřování multimediálního obsahu, překlad vybraných článků
do anglického jazyka a rozvoj a propagace sekce FILM ONLINE.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2 370 000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

930 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

61%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Národní filmový archiv

IČO – identifikační číslo osoby

00057266

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE
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X

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Malešická 12

obec, PSČ, stát

Praha 3, 130 000, Česká republika

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

Tg8i2zq
83337011/0710

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

X

harmonogram projektu
příprava (od-do)

9/2017 - 12/2017

realizace (od-do)

1/2018 - 12/2018

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 souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
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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

Michal Bregant

generální ředitel

22.9.2017, Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

název projektu

Propagace legální nabídky českých filmů online na Filmtoro.cz

název dotačního
okruhu

6. Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

číslo výzvy

2017-6-3-21 Internetové portály 2018

charakteristika projektu Cílem projektu je zviditelnit český film a především jeho nabídku v podobě online
(stručný popis
půjčování a stahování.
projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

600 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

300 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

50 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

FILMTORO

IČO – identifikační číslo osoby

04123018

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační
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Miroslava Hajna 740/2

obec, PSČ, stát

Praha 18, 190 00, Česká republika

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

kwg4u4m

2900806658/2010

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
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další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka
„NE“)
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

1.4.2017 - 31.12.2017

realizace (od-do)

1.1.2018 - 31.12.2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

31.12.2019

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

NE

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
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
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osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

jednatel FILMTORO s.r.o.

19.9.2017

podpis

Tomáš Vyskočil

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

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

Otevřený online archiv: Ester Krumbachová / zpřístupnění pozůstalosti a tvorby
Ester Krumbachové a vytvoření platformy pro kontextualizaci její tvorby a myšlení
v dobových souvislostech a ve vztahu k současné kultuře a teorii

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

2017-6-3-21

charakteristika projektu
Cílem otevřeného online archivu Ester Krumbachová: Hidden Forms of Directing
(stručný popis projektu) (Skryté formy režie) je umožnit široké i odborné veřejnosti přístup k historickým
souvislostem a k tvorbě klíčové osobnosti české kultury a filmu Ester Krumbachové.
Online archiv, jehož předpokladem bude otevřená forma umožňující kontinuální
proměnu a růst, bude obsahovat nejen kompletní digitalizaci pozůstalosti, ale také
příspěvky filmových, divadelních a výtvarných teoretiků různého zaměření a povahy
k dílu Ester Krumbachové.
Online archiv bude sloužit nejen jako výstup výzkumu pro širokou veřejnost, jako
edukativní a popularizační platforma, ale také jako místo shromažďování nových
materiálů a jako výzva k tvorbě příspěvků a ke sdílení dalších nálezů prací a
dokumentů Ester Krumbachové - především dary, amulety a náhrdelníky nebo četné
dopisy, které jsou rozšířeny mezi její kolegy, přátele a jejich potomky a vytváří tak pro
další bádání podnětnou sociální síť. Prostřednictvím této sítě je možné také sledovat
různé spojnice v kultuře 60. let, normalizace a let 80. Archiv bude také obsahovat
audio/video rozhovory (včetně jejich přepisů) s předními představiteli českého divadla,
literatury, filmu, hudby a života napříč několika generacemi, kteří se odkazují k tvorbě
a osobnosti Ester Krumbachové.
Věříme, že prostřednictvím archivu volně přístupného na internetu, který bude
obsahovat doposud nezveřejněné materiály k tvorbě klíčové osobnosti české kultury,
se otevřou další možnosti k získání důležitých pramenů a k interpretaci české kulturní
historie.
Projekt otevřeného online archivu vytváří pro komunikaci širokého spektra lidí, kteří
mohou různou měrou na projektu participovat nebo již participují. Projektu se zúčastní
osobnosti české, ale i světové kultury. Právě mezinárodní kontext a překvapující
blízkost témat Ester Krumbachové s tématy současné filozofie a umění, činí z tohoto
výzkumného projektu jedinečnou událost, která je transdisciplinární a překonává
jazykovou a kulturní izolovanost normalizačního období, ve kterém Krumbachová žila
a tvořila. Otevřený online archiv nabídne organický, v čase se proměňující a více
hybridní portrét Krumbachové a její doby.
Vytvoření webové stránky on-line archivu je předjednáno s grafickým a webovým
designerem Tomášem Celiznou, který přednáší grafický design na Gerrit Rietveld
Academie, spolupracuje například s Fakultou Architektury ČVUT v Praze, Art Institute
of Chicago nebo Stedelijk Museem v Amsterdamu.
Podoba a struktura archivu bude a je konzultována s odborníky, kteří mají s
podobnými projekty zkušenost (Francis McKee, ředitel CCA Glasgow a iniciátor
otevřeného archivu The Glasgow Miracle: Materials for Alternative Histories).
Na oline archivu také spolupracují čeští a mezinárodní odborníci, organizace a
instituce zabývající se filmovými, výtvarnými, literárními a divadelními obory.
Online archiv bude publikován v české a anglické verzi.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.231.000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

850.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

0%
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žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Are | are-events.org z.s.

IČO – identifikační číslo osoby

26989034

žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

ANO
NE

x

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Pplk. Sochora 426/7

obec, PSČ, stát

Praha 7, 170 00, Česká republika

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

2700309251/2010 (Fio banka, a.s.)

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DHP
(označte křížkem)

ANO
NE

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
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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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE x

harmonogram projektu
příprava (od-do)

01/10/2017 – 31/05/2018

realizace (od-do)

01/06/2018 – 31/12/2018

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31/01/2019
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

x

NE

Irsko, Izrael, Německo, Rusko, 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 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 o podporu
kinematografie

datum a místo
podpisu

Zuzana Blochová

členka výboru spolku (statutární
osoba)

20. 9. 2017, Praha

podpis

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