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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 Skryté formy režie: Ester Krumbachová / mezinárodní konference & výzkum a 
kritické zpracování pozůstalosti autorky v souvislostech její filmové, literární, kostýmní 
a výtvarné tvorby 

název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy: 
Konference a výzkumné projekty v oblasti filmové vědy 

číslo výzvy 2017-6-2-16 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Mezinárodní konference & výzkum a kritické zpracování pozůstalosti jsou 
zaměřeny na tvorbu a především na výraznou mezioborovost přístupu Ester 
Krumbachové (1923 – 1996), filmové a divadelní kostýmní výtvarnice, scénáristky, 
spisovatelky, režisérky a umělkyně. Kromě toho, že Krumbachová zasahovala do 
mnoha oblastí spojujících film, literaturu, volné a užité umění, v jejím způsobu 
uvažování se nápadně rodí témata, která se naplno rozvinula až v současném umění 
a teorii. Proto také projekt nebude veden pouze v souvislostech dobových, ale i ve 
vztahu k současné kultuře a teorii. Témata a souvislosti, které bude konference 
postihovat (prosinec 2017), vytvoří základní strukturu pro následnou výzkumnou 
činnost (leden 2018 – červen 2019).  
Konference bude vůbec prvním teoretickým uchopením tvorby Ester Krumbachové v 
mezinárodním kontextu. Přizvaní odborníci a teoretici budou interpretovat dílo 
Krumbachové ve vztahu k současné kultuře a teorii a rozmanité uměnovědné a 
teoretické obory. Cílem je výzkumného projektu je kritické zpracování jedinečné a až 
v současnosti zpřístupněné pozůstalosti autorky. Tímto projektem chceme vyplnit 
jednu z mezer v dějinách kostýmní tvorby, studií uměleckých řemesel, českého filmu a 
umění obecně.  
Výstupem projektu bude online archiv obsahující nalezenou pozůstalost a výzkumné 
materiály, monografická publikace a výstava připravená ve společenství několika 
autorů zachycující a interpretující tvorbu Ester Krumbachové z různých pozic. Výstava 
a monografie jsou plánovány pro institucionální kontext Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze a Domu umění v Brně.   

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).   

2 130 200 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 900 000 Kč 

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

29 % (tj. 610 200 Kč) 
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žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Are | are-events.org z.s. 

IČO – identifikační číslo osoby 26989034 

žadatel o podporu kinematografie 
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 (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 
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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  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Konference: červenec – prosinec 2017  
Výzkum: červenec – prosinec 2017 

realizace (od-do) Konference: 14/12/2017  
Výzkum: leden 2018 – červen 2019 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  Konference: 31/01/2018  
Výzkum: 30/06/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Konference: Izrael, Německo, Velká Británie 
Výzkum: Velká Británie 

 
 
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. 
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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 Úspěšnost a distribuce českých dokumentárních filmů v zahraničí 2007-2017 

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

číslo výzvy 2017-6-2-16 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je komplexně zmapovat, s jakou úspěšností se dokáží prosadit české 
dokumentární filmy v zahraničí, jak se tato situace vyvíjí v posledních 10 letech a jaké 
důvody vedou k úspěšnému uvedení českých dokumentárních filmů na zahraničních 
trzích. Výzkum zachytí, jak často a které filmy se dostávají na konkrétní zahraniční 
festivaly, do zahraniční kinodistribuce, do zahraničních televizí či do mimodistribučních 
uvedení, jaké jsou tradiční cesty, kterými se filmy do zahraničí vydávají (cesta přes 
festivaly, koproducenty, individuální vyjednávání či pitching fóra).  V hlubší rovině je 
pak cílem výzkumu zjistit, jak se na exportu české dokumentární tvorby podepisují 
strategie producentů i samotných tvůrců ve všech etapách vzniku filmu, zda je téma a 
jeho zpracování vyvíjeno již z ohledem na potenciál k zahraničnímu uvedení, zda 
lokální témata prochází abstrakcí do univerzálně pochopitelných hodnot, zda se 
propagace a anotace filmu volí s univerzálnější rétorikou, či jakým způsobem se na 
úspěšném přijetí českého dokumentárního filmu v zahraničí podepisuje participace 
autorů na různých industry aktivitách (development a script development workshopy, 
pitching fóra apod.) v ČR i v zahraničí. 

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).   

 
 
 
270.550,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 200.000,- Kč 

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

 16,5 % 

 
žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

DOC.DREAM services s.r.o. 
Centrum dokumentárního filmu 

IČO – identifikační číslo osoby  05386551 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO x 

NE  
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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 Krize 

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

číslo výzvy 2017-6-2-16 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

NFA se rozhodl zpřístupnit klasický dokumentární film Krize, na kterém Herbert Kline 
s Alexandrem Hackenschmiedem pracovali v létě 1938 v Praze a v Sudetech. Film tak 

bude dostupný na nosičích pro domácí užití, ale bude nabízen též pro uvádění 

v kinech. Zároveň s Krizí máme v úmyslu vydat další film H. Klinea Světla zhasla 

v Evropě z roku 1940. Vydání bude předcházet zevrubná historická rešerše, která 

uvede všechny filmy do kontextů lokálních i mezinárodních. Tento výzkum musí 

proběhnout v archivech a paměťových institucích v ČR i v zahraničí. 

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).   

730 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 300 000 Kč 

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

59 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

Národní filmový archiv  

IČO – identifikační číslo osoby 00057266  

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE X 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Malešická 12  

obec, PSČ, stát  Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

tg8i2zq 

číslo bankovního účtu 83337011/0710 
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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 

 

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  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) Září 2017 – leden 2018 

realizace (od-do) Leden 2018 – prosinec 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/12/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
Velká Británie, USA, Německo 

 
 
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. 
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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. 

 
 
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 

Michal Bregant 
 
 

Generální ředitel V Praze dne 
29. 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 Symposium FIAF 2018 „On Sharing“ 

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

číslo výzvy  
2017-6-2-16 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Symposium „On Sharing“ je součástí kongresu FIAF, který v roce 2018 pořádá 

Národní filmový archiv. Kongres je významnou událostí mezinárodního charakteru. 
Předpokládaný počet účastníků je 300-350 (primárně z řad členů FIAF, událost ale 

bude rovněž přístupná odborné veřejnosti). Symposium si klade za cíl pomocí tématu 

„sdílení“ během dvou dnů diskutovat některé z aktuálních agend a výzev, které před 

audiovizuálními archivy stojí. Téma i jeho dílčí pojednání (sdílení metadat, sdílení 

pole, sdílení jako fair play apod.) vychází primárně z aktuálních potřeb mezinárodní 
archivní komunity. Symposium chce ale být svým tématem atraktivní i pro další, 

zejména akademickou veřejnost. Na rozdíl od většiny symposií FIAF z posledních let 
(Los Angeles, Bologna apod.), se pražské symposium opírá o mezinárodní poradní 

orgán, bude publikovat Call For Proposals a po skončení symposia i anglickojazyčný 

sborník. Tím sleduje symposium „On Sharing“ i větší transparentnost a konečně i 

zájem celé mezinárodní profesní obce (archiváři, akademici atp.). 

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).   

1 000 000 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 700 000 Kč 

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

30 % 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Národní filmový archiv 

IČO – identifikační číslo osoby 00057266  

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO  

NE X 
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adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Malešická 12  

obec, PSČ, stát Praha 3, 130 00, Česká republika 

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

tg8i2zq 

číslo bankovního účtu 83337011/0710 

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  
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další údaje o projektu 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) duben 2017 – duben 2018 

realizace (od-do) 23. a 24. 4. 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. 
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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. 

 
 
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 

Michal Bregant 
 

Generální ředitel V Praze dne 
29.6.2017 

 

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










