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Zakládací listina Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund  
dle znění Zakládací listiny přijaté usnesením Zastupitelstva HMP č. 19/89 ze dne 15. 9. 2016 a 

dodatku č. 1 k zakládací listině přijaté usnesením Zastupitelstva HMP č. 31/75 ze dne 30. 11.  

2017 a dodatku č. 2 k zakládací listině přijaté usnesením Zastupitelstva HMP č. 35/12  

ze dne 24. 3. 2022 a dodatku č. 3 k zakládací listině přijaté usnesením Zastupitelstva HMP č. 

39/207 ze dne 8. 9. 2022.  

  
Článek I. Název nadačního fondu    
  
Název nadačního fondu zní: Pražský audiovizuální nadační fond (dále jen „nadační fond“).   
  
Článek II. Sídlo nadačního fondu   
  
Sídlo nadačního fondu je: Praha   
  
Článek III. Zakladatel nadačního fondu a právní poměry nadačního 
fondu   
  
1. Zakladatelem nadačního fondu je Hlavní město Praha, se sídlem Praha 1, Staré Město, 

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 00, IČO: 000 64 581 (dále jen jako „zakladatel“).  
  

2. Nadační fond je právnickou osobou založenou na dobu neurčitou.    
 
Článek IV. Účel nadačního fondu  
  
1. Nadační fond se zakládá za účelem podpory prezentace města Prahy prostřednictvím:  

a) audiovizuální tvorby určené k zahraniční kinodistribuci, zahraniční distribuci 
prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, služby video on 
demand nebo předplacených streamovacích služeb, v níž bude zobrazeno hlavní město Praha 
jako město Praha; 
b) studentských audiovizuálních projektů, v nichž bude zobrazeno hlavní město Praha jako 
město Praha.  
  

2. Účelem nadačního fondu podle odst. 1 je:   
a) Podpora pozitivní prezentace města Prahy prostřednictvím audiovizuální tvorby.  
b) Přilákání audiovizuálních projektů s marketingovým potenciálem do hlavního města 

Prahy a jejich využití k propagaci města Prahy.  
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c) Profilování města Prahy jako „film friendly“ destinace, které si uvědomuje přínosy a  
přesahy audiovizuální produkce.  

d)   Podpora audiovizuálního průmyslu v hlavním městě Praze a na něj navázané 
ekonomiky.   
e)   Profilování města Prahy jako destinace podporující udržitelné podnikání v audiovizi a 
„zelené natáčení“.  

  
Článek V. Majetkový vklad zakladatele   
  
1. Majetkový vklad zakladatele do nadačního fondu tvoří peněžitý vklad ve výši 10 000 000,- 

Kč (slovy: deset milionu korun českých).  
  

2. Do vzniku nadačního fondu je správou vkladu pověřen zakladatel nadačního fondu.   
 
Článek VI. Orgány nadačního fondu  
  
1. Orgány nadačního fondu jsou:   

a) správní rada   
b) dozorčí rada   

  
Článek VII. Správní rada   
  
1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu.  

  
2. Správní rada má 7 členů. Správní rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní 

rady. Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina 
jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
správní rady. Každý člen správní rady má 1 hlas. Při rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy 
správní rady. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání s využitím 
elektronických prostředků tzv. per rollam, přičemž takové rozhodování může vyvolat pouze 
předseda správní rady a pro přijetí rozhodnutí je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny členů 
správní rady.  
  

3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá právně jednat, je ve 
vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonná, není k nadačnímu fondu v pracovněprávním 
vztahu a není ani členem dozorčí rady nadačního fondu.  
  

4. Funkční období členů správní rady je 5let, opětovné zvolení za člena správní rady je možné.  
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5. Všichni členové správní rady jsou voleni a odvoláváni zakladatelem.  
  

6. Prvními členy správní rady byli zakladatelem určeni:  
Mgr. Helena Bezděk Fraňková  
Ludmila Claussová  
prof. Mgr. Aleš Danielis   
PhDr. Nora Dolanská    
MgA. Petr Erben   
Ing. Karel Grabein Procházka   
MgA. Eliška Kaplicky Fuchsová   
Rick Mc Callum    
Tomas Schollaert  
 
7. Členství ve správní radě zaniká:   

a) uplynutím funkčního období;  
b) úmrtím;  
c) odvoláním zakladatelem;  
d) ztrátou způsobilosti pro výkon funkce; 
e) odstoupením z funkce člena správní rady, přičemž funkce člena správní rady v tomto 

případě zaniká doručením odstoupení správní radě.   
  

8. Předseda správní rady je oprávněn jednat a podepisovat se za nadační fond samostatně. V 
době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda správní rady. Pokud není zvolen 
předseda ani místopředseda správní rady, jednají a podepisují se za nadační fond společně 
vždy tři členové správní rady.   
  

Článek VIII. Dozorčí rada   
  

1. Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem nadačního fondu a v rámci své působnosti 
zejména:   

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a 
správnost účetnictví vedeného nadačním fondem, 

b) kontroluje, jak je vedeno účetnictví nadačního fondu a přezkoumává roční, 
mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,   

c) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, 
d) nejméně jednou za kalendářní rok podává správní radě v písemné formě zprávu o 

výsledcích své kontrolní činnosti,   
e) nahlíží do účetních knih a jiných dokladu týkajících se nadačního fondu, 
f) dohlíží na to, zda orgány nadačního fondu vyvíjí činnost v souladu s právními 

předpisy, zakládací listinou a vnitřními předpisy nadačního fondu, 
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g) svolává mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního 
fondu.   
  

2. Nadační fond má 3 členy dozorčí rady. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí 
rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina 
jejích členů. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí i 
mimo zasedání s využitím elektronických prostředků tzv. per rollam, přičemž takové 
rozhodování může vyvolat pouze předseda dozorčí rady a pro přijetí rozhodnutí je nezbytný 
souhlas všech členů dozorčí rady. Funkční období člena dozorčí rady je 5leté, opětovné 
zvolení za člena dozorčí rady je možné.   
  

3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá právně jednat, je ve 
vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonná a není ani sama ani osoby jí blízké k nadačnímu 
fondu v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.  

  
4. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni zakladatelem.  
  
5. Členství v dozorčí radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období; 
b) úmrtím; 
c) odvoláním zakladatelem; 
d) ztrátou způsobilosti pro výkon funkce; 
e) odstoupením z funkce člena dozorčí rady, přičemž funkce člena dozorčí rady v tomto 

případě zaniká doručením odstoupení správní radě.  
 
6.  Prvními členy dozorčí rady byli zakladatelem určeni:  

Richard Bureš 
Ing. Zdena Javornická   
Jan Wolf  
 
  

Článek IX. Majetek nadačního fondu   
  
1. Majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladu, daru, výnosu, dotací, či jiných 

příjmů nadačního fondu. Majetek nadačního fondu nemusí splňovat předpoklad trvalého 
výnosu.  
  

2. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.  



- 5 -  
  

  
3. Majetek nadačního fondu lze zcizit, jen je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej 

též použít k investici považované za obezřetnou.  
  
4. Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.  
  
5. Správní rada je oprávněna na roční náklady na provoz nadačního fondu vynaložit maximálně  

10 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci (slovy: třicátému prvnímu 
prosinci) roku předcházejícího. 

  
Článek X. Podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního 
fondu   
 
1. Nadační fond pro naplnění svého účelu vyjádřeného v čl. IV. této zakládací listiny poskytuje 

nadační příspěvky z prostředků nadačního fondu.  
  

2. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady po vyhodnocení 
předložené žádosti o nadační příspěvek.  
  

3. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.  
 

4. Žádost o nadační příspěvek z prostředků nadačního fondu může podat český producent či 
koproducent audiovizuálního díla anebo také zahraniční producent audiovizuálního díla, 
který žádost podává prostřednictvím pověřeného subjektu se sídlem v České republice a 
v případě studentského audiovizuálního projektu pak student zapsaný ke studiu na vysoké 
škole ve studijním programu akreditovaném v České republice a to na základě výzvy 
k podávání žádostí o nadační příspěvek vyhlášené nadačním fondem po schválení správní 
radou. Nadační příspěvek nadačního fondu je určen pro projekty, jejichž předmětem jsou 
audiovizuální díla určená k zahraniční kinodistribuci, zahraniční distribuci prostřednictvím 
televizního vysílání, převzatého televizního vysílání, služby video on demand nebo 
předplacených streamovacích služeb, v případě studentských audiovizuálních projektů pak 
audiovizuální díla s potenciálem účasti na filmových festivalech, vždy za podmínky, že 
v audiovizuálním díle hlavní město Praha představuje město Prahu. Nadační příspěvek bude 
muset být vynaložen na výrobu audiovizuálního díla výhradně v městě Praze, a to v plné 
výši, tzn.  100 % nadačního příspěvku z uznatelných nákladů. Nadační fond v rámci výzev 
bude motivovat žadatele k naplňování parametrů udržitelného podnikání a zeleného natáčení. 
Audiovizuálním dílem se pro účely nadačního fondu rozumí filmy, série, seriály a epizody 
seriálů – a to hrané, dokumentární i animované. Obsah audiovizuálního díla (dále jen „dílo“), 
jehož realizace je předmětem projektu, nesmí být pornografické povahy, schvalovat násilí a 
otevřeně urážet lidskou důstojnost ani svým obsahem nesmí porušovat právní předpisy platné 
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v České republice. Přihlíženo dále nebude k žádostem žadatele, kterému byl dříve již nadační 
příspěvek tohoto nadačního fondu přidělen, ovšem žadatel závažným způsobem porušil 
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku a právní nárok na nadační příspěvek mu tak 
zanikl, případně byl nadační příspěvek snížen vzhledem k méně závažným porušením 
smlouvy o více než 20 %.  
  

5. Správní rada přihlíží při posuzování žádosti o nadační příspěvek zejména k:   
a) Významu města Prahy v díle a jeho zobrazení v díle (na základě scénáře);  

b) Marketingovému potenciálu projektu pro město Prahu 
c) Počtu plánovaných natáčecích dnů na lokacích v městě Praze; 
d) Kreditu tvůrců; 
e) Výši předpokládaných utracených finančních prostředků v městě Praze;  
f) V případě studentských audiovizuálních projektů též k potenciálu účasti na filmových 

festivalech.  
  

6. Nadační fond do tří měsíců od podání žádosti o nadační příspěvek a předložení potřebných 
dokladů buď nadační příspěvek poskytne, nebo sdělí žadateli důvody, pro které nadační 
příspěvek nelze poskytnout. Správní rada nadačního fondu může ze závažných důvodů 
prodloužit lhůtu pro své rozhodnutí dle věty první o další tři měsíce.  

  
7. Nadační příspěvek je vybranému žadateli vyplacen v celé výši po ověření splnění kritérií, na 

základě kterých byl žadatel s ohledem na pravidla a podmínky vybrán, a specifikovaných 
blíže ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku, uzavřené mezi vybraným žadatelem a 
nadačním fondem, a na základě kontrolního zhlédnutí díla členy správní rady, včetně 
závěrečných titulků, obsahujících poděkování zakladateli nadačního fondu v předem 
schválené obsahové a vizuální podobě, které je úspěšný žadatel povinen do konečné podoby 
díla vždy zařadit.  

  
8. Správní rada ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku stanoví závažná a méně závažná 

porušení smlouvy. V případě závažných porušení smlouvy pozbývá příjemce nadačního 
příspěvku právní nárok na nadační příspěvek. V případě méně závažných porušení smlouvy 
stanoví správní rada ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku procentuální snížení 
nadačního příspěvku za každé jedno porušení smlouvy.   

  
9. Osoba, jíž byl nadačním fondem nadační příspěvek poskytnut, je povinna na požádání 

nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl nadační příspěvek použit.  
 
10. Nadační příspěvek nelze poskytnout zakladateli, členům orgánu nadačního fondu a osobám 

jim blízkým ani právnickým osobám, v nichž člen orgánu nadačního fondu či jemu osoba 
blízká zastává takové postavení, že se podílí na rozhodování této právnické osoby.   
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11. Dokumentace k poskytnutým nadačním příspěvkům se uchovává po dobu 10 let od 

poskytnutí nadačního příspěvku.  
  

Článek XI. Změna zakládací listiny  
  
1. Zakládací listina může být zakladatelem v jakémkoliv rozsahu změněna, a to formou 

písemného dodatku k této zakládací listině. Dodatek musí mít formu veřejné listiny.  
  
Článek XII. Statut nadačního fondu   
  
1. Správní rada je oprávněna vnitřní poměry nadačního fondu upravit ve statutu nadačního 

fondu.    
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