


















ZSdost o podporu kinematografie
podan6 podle zekona e. 49612012 Sb., o audiovizuelnich dilech a podpofe kinematografie a o zm6nd ndkterych
zekon0 (zekon o audiovizi), ve zn6ni z6kona d '139/2016 Sb.

evrdencni aislo projektu (vyplaLrje St,tni fond kinematografie)

nezev proiektu Jizdni hlidka

nazev dotacniho okruhu 1. vyvoj iesk6ho k in ematog rafickdho dila

dislo vli,zvy 2017-1-3-11

charakteristika projektu (ompletnr vivoj ce oveeernrho hraneho filmu Jizdni hl dka s t6,matikou
(struini popis projektu) eeskoslovensklch tegii v Rusku.

Volnd adaptace stejnojmenn6ho dramatu Franti6ka Langera.

celkovy rozpodet naklad0 na realizaci projektu 2 630 060,-

Projektem je ve vsech formul6iich myilena Zaldost o
podporu kinematografie a v ni zpracovany 26m6r, nikoli
cele kinematograf'cke diio. Projektem je vyvoj di:a nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni dilo

jako celek (vivoj a vyroba a distribuce a propagace).

vyie pozadovan6 podpory kinematografie v Kd 700 000,-

vyse finaniniho zajist6ni projektu v % k datu pod6ni
2adosti o podporu kinematografie

nezev nebo obchodni firma Zadatele
o podporu kinematografje

7 3,380k

iadatel o podporu kinematografie - pravnicka osoba

INFINITY PRAGUE Ltd, a,S.

leO - identifikaani dislo osoby

Zadatel o podporu kinematografie
je pldtcem DPH (oznaate

kiiZkem)

adresa sidla

27169014

ANO

NE

ulice a aislo popisn6/0rientaen i Kune cke 253412

obec, PSe, stet

rdenflfrkator datove scl-.dT ky.
md-li li 2adatel o podporu kinemaiografie zfizenu

aislo bankovn iho riatu

,i

ulice a dislo popisn6/orientadni
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Praha 2, 120 00, eR

hrhbya6

1720935028/s500

adresa pro doruiovani (pokud se lisi od adresy sidla), na kterou iadatel o podporu kinematografie
poZaduje doru6ovat



obec, pse, stet

iadatel o podporu kinematografie - fyzicka osoba

jmeno a piijmeni Zadatele
o podporu kinematografie

:adatel o podporu kinematografie je ANO
podnikatelem (oznadte kf iZkem)

v pfipad6 ANO uvedle IeO

NE

v pfipade NE uved'te datum narozeni

Zadatel o podporu kinematografie je
pldtcem DHP (oznadte kfiZkem

NE

6islo bankovniho ridtu

misto trval6ho pobytu

ulice a 0islo
popisn6/0rientaini

obec, PSC, stat

identifiketor datove sch16nky, m5-tiji Zadatet o
podporu kinematografie ziizenu

ulice a dislo
popisne/orientaCni

obec, PSe, stdi

rdentifikdtor datove schranky. me-li lt Zadatel o
podporu kinematog elie ziizenu

adresa mista podnikanl, je-li Zadatel o podporu kinematografie podnikatelem

adresa pro dorueovani (pokud se lisi od mista trval6ho pobytu nebo mista podnikani a pokud nsma
ziizenu datovou schranku), na kterou zadatel o podporu kinematografie pozaduis dorucovat

ulice a dislo
popisn6/orientaOni

obec, PSC, st6t

l.
il;,
\i- r
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dalsi Uda,e o projektu

upfednostriovan6 forma podpory kinematogralie - neni-li v piisluSne vyzvC k podAvAniZ6dosti o podporu

kinematografie v)islovne uvedeno, Ze Zadatelirm o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, ma Zadatel o podporu kinematografie moznost zde oznaeit, zda nCkterou z nich

upfednostiluje (zaSkrtnutim polidka,,UPREDNOSTNUJl") nebo zda ndkterou z nich vyslovnC nepozaduje
(zaSkrtnutlm poli6ka,,NE")

dotace

dotace s podilem na zisku

harmonogram projektu

UPREDNOSTNUJI X NE

UPREDNOSTNUJI NE

pfiprava (od-do)

realizace (od-do)

dokondeni (do ve form6tu dd/mm/rrrr)

01t12t15 - 31t05t17

01106t17 - 31t07t18

31t07t2018

Projekt je / bude realizovan se zahrani6ni Uaasll (oznadte kfizkem)

I

l

i! r

XNEANO

v piipad6, Ze ANO, uved'te konkretni
staty

Slovensko, Finsko

Podpisem teto Zadosti iadatel o podporu kinematografie souhlasi se zafazenim Udaj0 o sobe a teto Zadosti o
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie
podle S 30 z6kona o audiovizi a s uvefejnenim teto Zedosti o podporu kinematografie a dalsich Udaj0 o projektu

v rozsahu podle S 38 z6kona o audiovizi. Podpisem teto Zedosti Zadatel o podporu kinematografie stvrzuje
sprevnost a pravdivost 0daj0 uvedenlich v teto zadosti o podporu kinematografie a ve vsech jejich pfiloh6ch a je s,

vddom nesledk0 pfipadn6 nepravdivosti uvedenych Udajir.

Podpisem teto Zadosti Zadatel o podporu kinematografie ve smyslu S 34 odst.4 zakona iestnC pfohlaguje, Ze:

a) neprobih6 insolvendni fizeni, ve kter6m se fesl (padek nebo hrozici Upadek piijemce podpory

kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho dpadku, o zamitnuti insolveneniho navrhu
proto, Ze jeho majetek nepostaduje k Uhrade naklad0 insolvendniho fizeni, nebo o zruseni konkurzu proto,

Ze pro uspokojeni v6filel0 bylleho majetek zcela nepostaaujici, nebo nebyla vtdi nemu zavedena nucen6
sprava podle jin6ho pr6vniho pfedpisu,

b) nen, v likvidaci,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na veiejn6 zdravotnl pojisteni, a to jak v eeske

republice, tak ve stet6 sidla, mista podnikani nebo trvaleho pobytu,
d) nem6 evidovan nedoplatek u orgent Financni spr6vy eesk6 republiky a organ0 Celni spr6vy eeskd

republiky ani u obdobnych organ0 statu, ve kter6m m6 sidlo, misto podn:keni nebo trvaly pobyt s vyjimkou
nedoplatku, u ktereho bylo povoleno poseakanijeho Uhrady nebo rozlozenijeho 0hrady na splatky,

e) nem6 splatne nedoplatky na pojistnem a na pen6le na socialnI zabezpedeni a pfispevku na statni politiku
zam6stnanosti, a to jak v Cesk6 republice, tak ve stetd sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu.
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2adatel o podporu kinematografie soudasne prohlasuje, Ze v souladu s ustanovenlm g 39 odst. .1 z6kona oaudiovizi je osoba, kter6l
a) je bezuhonnd' za bezuhonn6ho se nepovazuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen pro majetkovou nebo

hospodeiskou trestnou dinnost, vaetn6 pFipad0, kdy jde o piipravu, pokus nebo udastensili na takove
trestn6 dinnosti, pokud se na neho nehledi, jako by nebyl odsouzen;jde-li o pravnickou osobu, musl tentopiedpoklad splliovat jak tato pr6vnicka osoba, tak jeji stitut6rnl org6n nebo ia,df eten statutainiho
orgenu, a je-li statut6rnim organem prijemce podpory kinematografie di dlenem siatut6rniho orgdnupiijemce podpory kinematografie p16vnicka osoba, musi tento predpoklad spliovat jak tato pr6vnick6
osoba, tak jeji statuterni 0196n nebo kazdli dlen statuterniho organu t6to pr6vnicke osoby; jeJi piijemcem
podpory kinematografie zahranidni prdvnick6 osoba prostiednictvim sve organiza6nistoit<y, musl
predpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenlich osob rovn6i vLdouci t6to organizaani slozky;
tento pfedpoklad musi pfiiemce podpory kinematografie spfuiovat jak ve vztahu k uzemi elesk6 republiky,
tak k zemi sv6ho sidla, mista podnikani nebo trval6ho pobytu,

b) nem6 nesplnene splatne zavazky vtei Fondu.

osoba, kte16 tuto z6dost o podporu kinematografie podepisuje, prohlasuje, ze bud' je zadatelem"fyzickou osobou,nebo je iako statuterni orgen nebo dlen statutarniho organu oprivnena jednat jmenem 2adatele-pidvnick6 osoby
nebo je oprAvnena jednat za Zadatele o podporu kinematografie jako leho zmocndnec.

odaje o podepisujici osobe a podpis:

vztah podepisujici osoby datum a misto podpis
k iadateli o podporu podpisu

kinematografie

jm6no a pfijmeni
podepisujlci osoby

TomeS Hoffman statut6rni feditel 18.5.2017
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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. 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu RULAMAN 

název dotačního okruhu 1. kompletní vývoj celovečerního hraného filmu 

číslo výzvy 2017-1-3-11 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Dobrodružný film pro děti inspirovaný románem Davida Fridricha Weinlanda  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1,730.000,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 800.000,- Kč 

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

8% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Negativ s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  64577201 

ANO X žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Ostrovní 30 

obec, PSČ, stát  Praha 1, 110 00, Česká republika 

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

7946ntc 

číslo bankovního účtu 700890673 / 5500 

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   
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obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

ANO  žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

ANO  žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

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 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 01-08 / 2017 

realizace (od-do) 09 / 2017 – 06/ 2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  30/06/2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Německo, Rumunsko  

 
 
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 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 

 
Petr Oukropec 
 

 
jednatel 

 
22.5. 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. 
 
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu UZLY A POMERANČE 

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla 
 

 

číslo výzvy 2017-1-3-11 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Film vypráví o šrámech i pomerančové vůni na prahu dospělosti, o statečnosti, 
odpovědnosti, o první lásce, jedním slovem o dospívání. Velkou roli hrají koně 
jako symbol nespoutanosti i jako smutek z nezachytitelného odcházejícího 
dětství. Zábavný a dojemný, a přitom nesentimentální příběh. 
 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  

 
Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 
podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 
celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 
jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1,651.058 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 825.000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 

50% 

 
žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Daniel Severa Production s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  02048523 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Kříženeckého náměstí 1079/5b 

obec, PSČ, stát  Praha 5 - Barrandov, 152 00, Česká republika 

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

i7dy78v 

číslo bankovního účtu 3336141329 / 0800 
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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 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 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 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 
upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 
(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) květen 2017 – prosinec 2017 

realizace (od-do) leden 2018 – prosinec 2018 

dokončení (do ve formátu 
dd/mm/rrrr)  

15/01/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Německo, Polsko 

 
 
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 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 

 
Daniel Severa 
 

 
jednatel 

 
20/05/2017 

 

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


















