Zildost o podporu kinematografie
podanai podle platn6ho znrbni z{kona (,. 49612012 Sb., o audiovizudlnich dilech a podpoie kinematografie a bude
uveiejndna na webovfch strdnkdch Stdtniho fondu kinematografie podle tohoto z{kona

evidencni 6islo projektu (vyphiuje Stdtnl fond kinematografie)
n6zev projektu

Promldeno

nilzev dotadniho
okruhu
dislo vlfzvy

2. vyroba deskeho kinematografickeho dila

charakteristika
projektu
(strudni popis
projektu)

Sc6nAi filmu "Promldeno" je ZAnrem thriller s prvky krimi. KriminAlnf
zdpletka je hnacfm motorem pifb6hu, poskytuje velkou d6vku nap6tf a
z6roveil d6vd prostor pro reflexi rozdflri v mySleni soudasn6 generace
oproti generacfm minulym.
Prev62nd ddst d6je se odehrav6 v "re6ln6m dase" v prrlb6hu vedera v
piedvAnodni Praze, a tfm dod6v6 stietu hrdinfr v6hu. V5ichni v jednu
chvili nastupujf do "rozjet6ho vlaku" a nenf cesty zp6t.
Stiedobodem pifb6hu je r6diovd show, ve kter6 hlavnf hrdina Radek (45)
odhaluje svou minulost ambici6znf moder6torce Evd (20). Jejich
telefonicky rozhovor je poslouchAn podetnlfm publikem, do kter6ho patif i
dal5i postavy, postupn6 zjiSt'ujfcf svou rilohu v Radkov6 piib6hu,
V pilb6hu se postavy dostdvajf do situacf, kter6 mohou ovlivnit jen
dAstednd, ale dfrsledky musf n6st naplno.
Samotn6 t6ma "Promldeni" se dotfk6 morAlky, ale nemoralizuje. Pfib6h
bude rezonovat piedev5im s divAky mezi 16 - 45 lety, kteilaktivnd
piemiiSlejf o sv6 roli ve spolednosti, a s kaZdym, kdo se zabyv{t
konfrontacl minulosti a soudasnosti. Ostatnf divAky by m6lo pohltit
napfnav6 vyprAv6ni a ztotoZndni se s jednfm z hlavnlch hrdinfi,
19 800 000,- kd

o

Projektem je ve vSech formul6iich my5lena Z6dost
podporu kinematografie a v ni zpracovany z6m6r, nikoli
cel6 audiovizuSlni dilo. Projektem je vfvoj dila nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem nenf dflo
jako celek (vfvoj a vfroba a distribuce a propagace).

,

,

vi5e poZadovan6 podpory kinematografie v Kd
4 200 000,viSe finandniho zaji5t6ni projektu v % k datu podini 64 o/o

26dosti

-

pr6vnick6 osoba

niizev nebo obchodni firma
ICO

-

Zadatele

identifikadni dfslo osobv

,

Flamesite s.r.o.
27572111

adresa sidla
ulice a cislo

Pernerova ffi5i57

popisn6iorientadni
obec, PSe, st6t

Praha 8 Karlin, 186 00

identifikiitor datov6 schrdrnky, m6-li ji Zadatel
ziizenu
cislo bankovniho ridtu
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Celovederni hranf film - debut

2016-2-7-20

celkovf rozpodet n6kladt na realizaci projektu

Zadatel

-

wbb6j5s

adresa pro dorudovAni (pokud se li5i od adresy sidla), na kterou Zadatel poZaduje dorudovat
ulice a dislo
popisn6/orientacni
obec. PSe. st6t

Zadatel -fyzickAosoba
jm6no a piijmeni Zadatele
Zadatelje podnikatelem

kiiZkem)

(oznacte

ANO
NE

v piipad6 ANO uvedte

liO

v piipad6 NE uved'te datum narozeni
dislo bankovniho ridtu

misto trva16ho pobytu, nebo adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem
ulice a 6islo
popisn6iorientadni
obec. PSe. stdt
identifikdtor datov6 schriinky, m6-li ji Zadatel
I

ziizenu

adresa pro dorudov6ni (pokud se liSi od mista trval6ho pobytu), na kterou Zadatel poZaduje dorudovat
ulice a cislo
popisn6/orientadni
obec. PSe. stdt

dal5i ridaje o projektu
upiednostnovan6 forma podpory - neni-li v piislu5n6 vfzv6 k pod6v6ni Z6dosti vlslovn6 uvedeno, Ze Zadatel0m
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 Zadatel moZnost zde oznadit, zda n6kterou z nich
upiednostriuje (za5krtnutim polidka,,UPREDNOSTNUJl") nebo zda ndkterou z nich vlislovnd nepoZatirje
(za5krtnutim policka,,NE")

dotace

dotace s podflem na

UPREDNOSTNUJI

zisku

i UPREDNOSTNUJI

.

N

'

i
E

harmonogram projektu

(od-do)
realizace (od-do)
dokondeni (do ve form6tu
piiprava

1.4.2016

-

30.9.2016

l. cdst 1 .10.2016

-

1.6.2017
dd/mm/rrrr)
Projekt je / bude realizovdn se zahranidni 0dasti (oznadte

1.12.2016

- ll. d6st a 1.2.2017 -

kiiZkem)

28.2.2017

ANO

,

N

X

,E

v piipad6, 2e ANO, uved'te konkr6tni
st6ty

Podpisem t6to Zddosti Zadatel souhlasi se zaiazenlm ildaj& o Zadateli a t6to Zddosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $ 30 z6kona a s uveiejn6nim t6to Zddosti a dal5ich
0dajrl o projektu v rozsahu podle $ 38 ziikona. Podpisem t6to Z6dosti Zadatel stvrzuje spr6vnost a pravdivost
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0dajt uvedenlich v teto Zddosti a ve v5ech jejich piilohdch

a

je si vddom n6sledk& piipadne nepravdivosti

uvedenfch [daj[r.
Podpisem t6to 26dosti Zadatel ve smyslu $ 34 odst. 4 zflkona destnd prohlaSuje, Ze:

a)

neprobihS insolvendni iizenl, ve kter6m se ieSi dpadek nebo hrozfci dpadek piljemce, v poslednlch 3 letech nebylo
rozhodnuto o jeho Lipadku, o zamitnuti insolvendniho nSvrhu proto, Ze jeho majetek nepostatuje k 0hrad6 nSkladir
insolvendniho iizeni, nebo o zru5eni konkurzu proto, Ze pro uspokojeniv6iitelfr byl jeho majetek zcela nepostadujic[,
nebo nebyla vfrti nEmu zavedena nucen6 sprdva podle jin6ho pr5vniho piedpisu,

b)

neniv likvidaci,
nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na penSle na veiejn6 zdravotni poji5tdni, a to jak v eesk6 republice, tak ve
stdt6 sidla, mista podnikdnl nebo trval6ho pobytu,
d) nem5 evidov6n nedoplatek u org6n& Finandni spr6vy eesk6 republiky a org5n0 Celnispr6vy eesk6 republiky ani u
obdobnfch org6n0 stdtu, ve kter6m md sidlo, misto podnikSni nebo trvalli pobyt s vfjimkou nedoplatku, u kter6ho
bylo povoleno posedkdnijeho dhrady nebo rozloZenijeho rlhrady na splStky,
nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pen6le na soci6lnizabezpetenia piisp6vku na st6tni politiku
zamdstnanosti, a to jak v desk6 republice, tak ve st5t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu.

cl

.

e)

Zadatel soudasn6 prohla5uje,2e v souladu s ustanovenim S 39 odst. 1 zAkonaje osoba, kter6:
a je bez0honn6; za bezdhonneho se nepovaiuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo
hospoddiskou trestnou dinnost, vdetn6 piipadfr, kdy jde o piipravu, pokus nebo fdastenstvi na takov6 trestn6
dinnosti, pokud se na ndho nehledi,jako by nebyl odsouzen;jde-li o prdvnickou osobu, musitento piedpoklad
spltiovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jeji statutdrni orgdn nebo kaZd'i dlen statutSrnlho orgdnu, a je-li statutdrnlm
orgdnem piijemce podpory ti dlenem statut6rniho orgSnu piijemce podpory pr6vnick6 osoba, musi tento
piedpoklad sphiovat jak tato pr6vnick6 osoba, tak jeji statut6rni org5n nebo kaid'i tlen statutdrniho orgSnu t6to
prdvnick6 osoby; je-li piijemcem podpory zahranitni pr5vnickd osoba prostiednictvlm sv6 organizadnisloZky, musi
piedpoklad podle tohoto pismene splriovat vedle uvedenrich osob rovnEi vedouci t6to organizatni sloZky; tento
piedpoklad musi piijemce podpory splfiovat jak ve vztahu k ilzemi desk6 republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista
podnikdni nebo trval6ho pobytu,

f)

nem6 nespln6n6 splatn6 z|vazky vfrdi Fondu.

Osoba, kterd tuto Z6dost podepisuje, prohla5uje, 2e bud' je 2adatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
0196n nebo dlen statut6rniho org6nu oprSvn6na jednat jm6nem Zadatele-priivnicke osoby nebo je opr6vn6na

jednat za Zadatele jako jeho zmocndnec.

Udaje o podepisujicl osobd a podpis:

jmeno a piijmeni
podepisujici osoby

vztah podepisujlci osoby

i datum a misto

k Zadateli

; podpisu

Ing. Robert Hdhne

Jednatel spolednosti

li

Y lolr

podpis

Qr]+L

(tabulku zkopirovat vicekr6t v piipadd, Ze je vice osob jednajicich jmenem Zadatele nebo za Zadatete)
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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

SNĚŽÍ!

název dotačního okruhu

2. Výroba českého kinematografického díla

číslo výzvy

2016-2-7-20

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Sněží! je celovečerním debutem scenáristky a
režisérka Kristiny Nedvědové. Vychází z generačních
zkušeností a autorského pohledu na konkrétní životní
etapu hlavní hrdinky, která se vrací zpět do své rodiny,
aby našla nový začátek.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

5.300.000 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

2.500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

43%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma
žadatele

Frame films s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

017 25 963
adresa sídla

ulice a číslo popisné/orientační

Nad Bílými vršky 959

obec, PSČ, stát

Kladno, 272 04

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel zřízenu

5bu8b2

číslo bankovního účtu

2600432180/2010

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
žadatel je podnikatelem (označte
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ANO

křížkem)

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)

únor 2016 - červenec 2016

realizace (od-do)

červenec 2016 - srpen 2016, prosinec 2016

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)

30/11/2017

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

ANO

NE

X

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,
f) 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

jednatelka

Praha 18.7.2016

podpis

Jitka Kotrlová
(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

Chvilky

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-2-7-20

charakteristika projektu Celovečerní hraný film, kde je autorka scénáře zároveň debutující režisérkou. Příběh,
(stručný popis projektu) který v sedmi „chvilkách“ nahlíží do života hlavní postavy - Anežky – mladé ženy, která
se učí vymezovat si své hranice v rámci rodiny a osobních vztahů.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

7 960 800

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

4 000 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

9%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Fog’n’Desire Films, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

27583341

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Voroněžská 172/24

obec, PSČ, stát

Praha 10, 101 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu emv6sm
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo popisné/orientační

Senovážné náměstí 10

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, ČR
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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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

Červen- Prosinec 2016

realizace (od-do)

Leden - Listopad 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 28.února 2018
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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Slovenská republika

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

Viktor Tauš

Jednatel

V Praze, dne
17.7.2016

Michal Kollár

Jednatel

V Praze, dne
17.7.2016

podpis

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