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Státní fond kinematografie 

 

Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p. (dále jen 

„zákon na informace“), ze dne 31. 3. 2022, doručené Státnímu fondu kinematografie dne 13. 4. 2022, a na základě 

předcházející komunikace sdělujeme níže uvedené. 

 

Ve smyslu Vaší žádosti o vyčíslení nákladů na pořízení kopií základních dokumentů, které jsou stěžejní v řízení o 

žádosti o podporu kinematografie (zákon o audiovizi, statut Státního fondu kinematografie, krátkodobá koncepce 

Rady Státního fondu kinematografie, vzorové výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie a související 

podklady) Vám sdělujeme, že Státní fond kinematografie vyčíslil náklady následovně: 

- Zákon o audiovizi, v platném znění - 23 listů papíru oboustranného tisku a 1 list papíru jednostranného tisku 

- Statut Státního fondu kinematografie ve znění usnesení Vlády ze dne 6. 12. 2021 - 15 listů papíru 

oboustranného tisku a 1 list papíru jednostranného tisku 

- Krátkodobá koncepce Rady Státního fondu kinematografie - 8 listů oboustranného tisku a 1 list 

jednostranného tisku 

- Vzorová výzva – vývoj první verze scénáře celovečerního hraného filmu a související dokumenty - 16 listů 

oboustranného tisku a 5 listů jednostranného tisku 

- Vzorová výzva – vývoj celovečerního hraného filmu a související dokumenty – 25 listů papíru oboustranného 

tisku a 8 listů papíru jednostranného tisku 

- Vzorová výzva – výroba celovečerního hraného filmu a související dokumenty – 24 listů papíru oboustranného 

tisku a 9 listů papíru jednostranného tisku. 

 

Náklad na pořízení jednoho kusu oboustranné černobílé kopie formátu A4 činí 3 Kč/kus a náklad na pořízení 

jednoho kusu jednostranné černobíle kopie formátu A4 činí 2 Kč/ks. Celkem tedy 383 Kč. Cena za dopravu 

obyčejného psaní činí dle sazebníku České pošty 33 Kč. 

 

Dále uvádíme, že s účinností od 1. 5. 2022 je pro úpravu řízení o poskytnutí podpory kinematografie účinná 

úprava Statutu schváleného usnesením Vlády ze dne 6. 12. 2021. S ohledem na uvedené tedy zasíláme uvedené 

znění Statutu Státního fondu kinematografie, nicméně Vámi požadované vzorové výzvy nebyly k dnešnímu dni 

podle uvedené úpravy vyhlášeny, a tedy vzorové dokumenty jsou poslední texty Výzev schválených a 

vyhlášených Státním fondem kinematografie, res. Radou Státního fondu kinematografie. 

 

Taktéž uvádíme, že dokumenty, které jsou totožné pro všechny Vámi požadované výzvy zasíláme pouze u první 

vzorové výzvy (konkrétně se jedná o formuláře „Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele – FO“ a „Prohlášení 

žadatele o podporu kinematografie o vyloučení osob z řízení o žádosti o podporu kinematografie“). 

 

V případě, že budete chtít všechny výše uvedené dokumenty zaslat, dovolujeme si Vás ve smyslu § 17 odst. 3 a 5 

zákona na informace požádat o úhradu ve výši 416 Kč na účet Státního fondu kinematografie č. pod variabilním 

symbolem: , a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení tohoto oznámení. V případě, že některé o některé z výše 

uvedených dokumentů nebudete mít zájem, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost a celková úhrada bude v tomto 

smyslu ponížena.  

 

 

Veletržní palác 
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Po uhrazení předmětné částky Vám bude zásilka expedována. 

 

Na základě Vašeho požadavku bude toto sdělení zasláno rovněž na Vámi požadovanou mailovou adresu. 

 

V souladu s § 16a odst. 1 písm. d) zákona na informace máte možnost podat písemně nebo ústně do protokolu 

proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto 

sdělení. Stížnost se podává u Státního fondu kinematografie a o stížnosti rozhoduje, jako nadřízeným orgán, 

Ministerstvo kultury. 

 

V ostatním sdělujeme, že Státní fond kinematografie uvedenými daty nedisponuje. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Bezděk Fraňková 

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


