Žádost o podporu kinematografie
podaná podle 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

Prostě si žít

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2013‐1‐1‐1

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Projekt "PROSTĚ SI ŽÍT" je drama o dětech, jež velmi často zůstávají mimo povědomí
široké veřejnosti. Žijí ve dvou světech. V prvním z nich není nic tabu. Sex‐byznys ani
kriminalita. Druhý tvoří přání a křehké sny. Největší z nich je i nejprostší: nebýt sám! Místy
bizarní, tragikomický příběh, vychází z reálných zkušeností lidí, pohybujících se na okraji
společnosti a je debutem scénáristky Jany Ozorákové.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

15 500 000Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti 0%
žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Honys Motion, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

241 71 328

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Nad Zámečkem 59

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má‐li ji žadatel zřízenu

xhr6kh7

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

Nad Zámečkem 37, Doručovací adresa na jméno: Ester Honysová

obec, PSČ, stát

Praha 5, 150 00, Česká republika

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 X NE
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
NE
harmonogram projektu
příprava (od‐do)

Duben – červen 2014

realizace (od‐do)

Červenec – srpen 2014

dokončení (do)

Zima 2014

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 audiovize,
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.

Státní fond kinematografie ‐ Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je‐li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je‐li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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,
c) není v likvidaci,
d) nemá 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, není‐li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či
bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá 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.
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
Ester Honysová

vztah podepisující osoby k žadateli
Podepisující osoba je jednatel
Honys Motion, s.r.o.

datum a místo
podpisu
12.9.2013

podpis

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

Státní fond kinematografie ‐ Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle 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
název dotačního okruhu

Červená knihovna
Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

2013-1-1-1
Celovečerní hraný film – Červená knihovna je hořkosladký příběh, jak svět i sebe duchovně
obohatit. Lidé si během života vytvářejí závoj, který je odděluje od radosti skutečného
života. V našem čím dál složitějším světě hraje čím dál větší roli touha po úniku.
Hlavní hrdinka je knihovnice z pojízdné knihovny. Frantina žije v knihách, v cizích příbězích,
v ulitě „svého“ autobusu, který objíždí periferie Prahy. O tomto rozbití sebeklamu naše
dílo je.

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

170 000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

13%

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
žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Zdeněk Tyc
ANO
NE

žadatel je podnikatelem (označte křížkem)
v případě ANO uveďte IČO

X

41177576

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

120 00 Praha 2

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

x

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

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)

1/1/2013 – 30/6/2013

realizace (od-do)

1/7/2013 - 30/4/2014

dokončení (do)

30/4/2014

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 audiovize,
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 prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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,
c) není v likvidaci,
d) nemá 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, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či
bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá 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.
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

podpis

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle 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
název dotačního okruhu

Přehrada
1.vývoj českého kinematografického díla - literární příprava – podpora vytvoření
původního scénáře pro celovečerní hraný film

číslo výzvy

2013-1-1-1

charakteristika projektu
(stručný popis projektu)

Celovečerní hraný film

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

330.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

54.55%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

NEGATIV s.r.o

IČO – identifikační číslo osoby

64577201

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 zřízenu

7946ntc

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
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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona

harmonogram projektu
příprava (od-do)
realizace (od-do)

1.3.2013 - 30.3.2014

dokončení (do)

30.3.2014

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

ANO

X

NE

ano, ale až development Polsko, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize,
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 prohlašuje, že:
a) je bezúhonný, a, je-li právnickou osobou, že je bezúhonná též každá osoba, která je statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu žadatele a je-li statutárním orgánem žadatele právnická osoba, že je bezúhonná každá
osoba, která je jejím statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu; za bezúhonného se považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;
b) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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,
c) není v likvidaci,
d) nemá 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, není-li jím Česká republika,
e) nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v
evidenci daní nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání či
bydliště, evidovány nedoplatky,
f) nemá 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.
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
Pavel Strnad

vztah podepisující osoby k žadateli
jednatel

datum a místo
podpisu

podpis

1.10.2013

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

Státní fond kinematografie - Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle 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

I

(vyplňuje Státní Fond kinematografie)

název projektu

Staříci

název dotačního

okruhu

1. vývoj českého kinematografického

číslo výzvy

díla

2013-1-1-1

charakteristika

Československý válečný hrdina a bývalý politický vězeň se po čtyřiceti letech v emigraci
vrací do své vlasti. Postupně vychází najevo, že osmdesátiletý invalida přijíždí do Česka

projektu

s jediným cílem - chce demonstrativně

(stručný popis projektu)

prokurátora,

zastřelit prominentního

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

300.000 Kč

výše požadované

150.000 Kč

výše finančního

podpory kinematografie
zajištění projektu

žadatel - právnická

komunistického

jehož zločiny z padesátých let nebyly nikdy potrestány.

v Kč

v % k datu podání žádosti

0%

osoba

název nebo obchodní firma žadatele

endorfilm

IČO - identifikační

27187918

číslo osoby

S.LO.

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Přímětická 1187/4

obec, PSČ,stát

Praha.4, 140 DO, ČR

identifikátor

datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu

číslo bankovního

účtu

I qm636ye

51-993680257/0100

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

ANO

(označte 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

I

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
poskytnuta
(zaškrtnutím

forma podpory - není-Ii v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům

bude

jen jedna ze dvou forem podpory, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
políčka "UPŘEDNOSTŇUJI") nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje

Státní fond kinematografie

- Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47,17000

(zaškrtnutím

políčka "NE")

Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a bude uveřejněna na webových
stránkách Státního fondu kinematografie podle tohoto zákona
dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram

NE
NE

projektu

příprava (od-do)

1.9.2013 - 31.10.2013

realizace (od-do)

1.11.2013 - 31.5.2014

dokončení (do)

31.5.2014

projekt je

X

I bude

realizován

se zahraniční

I

účastí (označte křížkem)

I Slovensko,

v případě, že ANO, uveďte konkrétní státy

X

ANO

NE

Polsko, Německo

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o žadateli a této žádosti do evidence v oblasti audiovize,
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

žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků případné nepravdivosti

uvedených údajů.

Podpisem této žádosti žadatel prohlašuje, že:
a} je bezúhonný, a, je-Ii právnickou osobou, že je bezúhonná
členem statutárního

orgánu žadatele a je-Ii statutárním

osoba, která je jejím statutárním

údajů uvedených

též každá osoba, která je statutárním

orgánem

žadatele

orgánem nebo členem jejího statutárního

právnická

orgánem

osoba, že je bezúhonná

orgánu; za bezúhonného

v této

nebo
každá

se považuje ten,

kdo nebyl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, pokud se na něho nehledí,
jako by nebyl odsouzen;
b} neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek žadatele, v posledních třech 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,
c} není v likvidaci,
d} nemá nedoplatky

na pojistném

a na penále na veřejné zdravotní

sídla, místa podnikání nebo trvalého
e} nemá v evidenci daní u orgánů
evidenci daní nebo obdobných
bydliště, evidovány nedoplatky,
f} nemá nedoplatky

peněžitých

na pojistném

pojištění,

a to jak v České republice,

tak ve státě

pobytu, není-Ii jím Česká republika,
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky
plnění u příslušných

ani v

orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání

a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání

nebo trvalého

či

a to

pobytu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou
nebo člen statutárního
orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické

osobou, nebo je jako statutární orgán
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

podpis

[7
Jiří Konečný

(tabulku zkopírovat

jednatel

2. října 2013, Praha

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

Státní fond kinematografie

- Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 17000 Praha 7, ID datové schránky: ng8unnb
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