Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Božské jiskry

název dotačního okruhu Výroba českého kinematografického díla – krátkometrážní hraný film
číslo výzvy

2016-2-5-18

charakteristika projektu Na dálničním odpočívadle u německo-belgických hranic se náhodně potkají cestující.
(stručný popis projektu) Snaží se domluvit, ale jejich dorozumění je přes jazykovou hranici jen velmi
omezené, stejně jako jejich čas. Portrét současné Evropy, ve které má stále každé
setkání Božskou jiskru.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

3 577 510 Kč

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

900 000Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

11%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Background Films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24141534

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Korunní 1209/76

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu t6d4pyn
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

leden 2017 – červenec 2017

realizace (od-do)

Srpen 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

31.12. 2017

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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Belgie, Německo

ANO

X

NE

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Zvláštní kolekce Dr.Fau (Dr.Fau's Peculiar Collection)

název dotačního okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-5-18

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Krátký mysteriózní thriller cca 30 minut natočený v angličtině mezinárodním týmem
studentů z ruznych vytvarnich a filmovych škol

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

439 615 Kč

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

326 615 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

25%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Lada Lashneva

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození

14/04/1990

číslo bankovního účtu

571 875 2001 / 5500

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační

Pod kaštany 1106/17

obec, PSČ, stát

160 00 Praha 6, CZ

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

16/10/2016 - 31/10/2016

realizace (od-do)

1/11/2016 - 31/01/2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

31/01/2017

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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ANO

NE

X
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Žádost o podporu kinematografie

!
!
!

podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

Camgirl

název dotačního
okruhu

2. výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-5-18

charakteristika projektu Krátkometrážní drama z prostředí videochatu s transgender tematikou.
(stručný popis
projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

!

1 366 225 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

819 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

32,7%

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

!

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Xova Film, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

02807271

adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační

Povltavská 5/74

obec, PSČ, stát

Praha, 17100, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
číslo bankovního účtu

ne4fp6c

2200685605 / 2010

adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

!

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
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!

žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

!

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel 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)

červen 2014 - duben 2017

realizace (od-do)

duben - srpen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/
rrrr)

31/08/2017

Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Maďarsko

!!

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.

!

Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
1. neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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
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!

!

majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního
předpisu,
2. není v likvidaci,
3. 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,
4. 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,
5. 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.

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona je osoba, která:
1. 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
2. nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

!

Osoba, která tuto žádost 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 jako jeho zmocněnec.

!!
!

Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Marek Novák

jednatel

15.7.2016,
Praha

!

podpis

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

!!
!!
!
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Vlčata

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla - Krátkometrážní hraný film
číslo výzvy

2016-2-5-18

charakteristika projektu Krátké psychologické drama s názvem Vlčata představuje agresivní prostředí
(stručný popis projektu) mládežnického hokeje, kde jsou dospívající chlapci vychováváni dle zákona síly.
Právo silnějšího dominuje v celém kolektivu, který se tak stává vlčí smečkou, kde
slabší jedinec nemá šanci. V tomto prostředí potkáváme Davida, který je v týmu
náhradním brankářem. Pozice náhradníka ho sama o sobě předurčuje k roli
otloukánka. David se stává terčem kruté šikany, které se nedokáže bránit. Potřeba
obrany se tak stává základní dramatickou nutností, která vede Davida k jednání.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1 870 250

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

920 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

28 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

8Heads Productions s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

290 25 346

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační Bílkova 868/10
obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu f9fjwun
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
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obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel 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 ☐

☐

NE ☒

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Leden 2016 – Duben 2017

realizace (od-do)

Květen 2017 – Srpen 2017

dokončení (do ve formátu
dd/mm/rrrr)

30.09.2017

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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 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 jako jeho zmocněnec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Julietta Sichel

jednatelka

10.7.2016

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Žádost o podporu kinematografie
podaná podle platného znění zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude
uveřejněna na webových stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Pokoj u jezera

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-5-18

charakteristika projektu Členové rozvětvené rodiny se scházejí v nemocnici, aby se rozloučili s umírajícím
(stručný popis projektu) mužem. Musejí se ale vypořádat s jeho nezvyklým posledním přáním.
Krátký film (cca 25 min) režiséra Olma Omerzu a scénáristy Petra Pýchy.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.352.409 Kč

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

950.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

6,82%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

271 879 18

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační Přímětická 1187/4
obec, PSČ, stát

Praha 4, 140 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu qm636ye
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
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žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

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

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

duben 2016 – leden 2017

realizace (od-do)

únor 2017 – prosinec 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.12.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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Slovinsko

ANO

X

NE

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona a s uveřejněním této žádosti a dalších
údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje správnost a pravdivost
údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti
uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce, 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.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 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 či členem statutárního orgánu příjemce podpory
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 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 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 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 jako jeho zmocněnec.

Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo podpisu

Jiří Konečný

jednatel

14. 7. 2016, Praha

podpis

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