Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství
v Dozorčím výboru
Ministerstvo kultury prostřednictvím Státního fondu kinematografie vyzývá 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 Statutu Státního Fondu kinematografie plátce a poplatníky audiovizuálních poplatků
k předkládání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie (dále jen „Výbor“)

Lhůta pro podávání
návrhů

4. listopadu – 25. listopadu 2016

Doručení

Návrhy na členy Výboru lze podat pouze na formuláři Fondu.
Každý formulář může obsahovat návrh vždy pouze na jednoho kandidáta na
členství ve Výboru.
Počet kandidátů navržených jedním plátcem nebo poplatníkem není omezen.
Návrhy podané po termínu a návrhy neúplné nebo chybně zpracované budou
vyloučeny.
Doručení do datové schránky Fondu: ng8unnb
poštou/osobně na adresu:
Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Kontaktní osoba

V případě podání datovou schránkou je potřeba, aby čestné prohlášení kandidáta
bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.
Monika Bartošová
monika.bartosova@fondkinematografie.cz

Výbor na základě ustanovení §17 zákona o audiovizi kontroluje činnost a hospodaření Fondu.
Výbor má 9 členů.
2 členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni ministrem, 2 členové Výboru jsou jmenováni a odvoláváni
ministrem financí a 5 členů Výboru je jmenováno a odvoláváno na návrh plátce nebo poplatníka audiovizuálních
poplatků ministrem; návrhy se podávají Fondu, který je předá ministrovi. Ministr kultury při jmenování členů Výboru
z navržených kandidátů dbá na to, aby byli ve Výboru pokud možno rovnoměrně zastoupeni zástupci všech plátců
i poplatníků audiovizuálních poplatků.
Členové Výboru jsou navrhováni jednotlivými plátci nebo poplatníky audiovizuálních poplatků podle zákona o
audiovizi. Návrh kandidátů může podat pouze osoba, která nemá evidován nedoplatek u Fondu.
Funkční období členů Výboru je 3 roky.
Členu Výboru nenáleží za výkon jeho funkce odměna.
Členem Výboru může být fyzická osoba, která je
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plně svéprávná,
bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Člen Výboru nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí v jejich prospěch
působit v souvislosti s výkonem funkce člena Výboru.
Členství ve Výboru je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády nebo jeho
náměstka, vedoucího ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka, prezidenta Nejvyššího kontrolního
úřadu či člena jeho kolegia, člena rady Českého telekomunikačního úřadu, člena bankovní rady České národní
banky, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a člena Rady České televize.
Členství ve Výboru je neslučitelné se základním pracovněprávním vztahem k Fondu.
Z jednotlivých návrhů Fond zveřejní jména kandidátů, navrhovatele, jeho odůvodnění, profesní životopis kandidáta
a koncept jeho činnosti ve Výboru.

Harmonogram

Podávání návrhů od 4. listopadu do 25. listopadu 2016.
Státní fond kinematografie shromáždí všechny návrhy, provede kontrolu formálních
náležitostí a všechny podklady předá do 14 dnů ministerstvu kultury a to včetně
těch, které obsahují formální pochybení, jsou předloženy institucemi, které podle
zákona o audiovizi nemohou navrhovat členy Výboru, jsou podány po termínu apod.
Státní fond kinematografie z předložených návrhů nemůže žádný vyřadit. Každý
jeden návrh je při přijetí označen podatelnou Státního fondu kinematografie a je mu
přiděleno číslo jednací, podle kterého je dohledatelné datum podání návrhu.
Ministr kultury volí z předložených kandidátů 5 členů. Jmenováním alespoň 5-ti
členů Výboru dochází k zániku funkce všech současných členů výboru.
Do doby zvolení alespoň 5-ti členů Výboru, ať již na základě návrhů kandidátů plátců
a poplatníků audiovizuálních poplatků nebo jmenovaných ministrem kultury či
ministrem financí, vykonává svoji funkci současně jmenovaný Výbor.
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