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

Surovost života a cynismus fantazie Vratislava Effenbergera

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu CELOVEČERNÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM - dokumentární portrét s hranými fragmenty
(stručný popis projektu)
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

408.740,-

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

165.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

60%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

CINEART TV PRAGUE

IČO – identifikační číslo osoby

45792046

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

JANKOVCOVA 1587/8

obec, PSČ, stát

PRAHA 7, 17000

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu wpn2jtj
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)

2.1.2016 – 30.8.2016

realizace (od-do)

30.8.2016 – 28.2.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 28/02/2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy
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ANO

NE X

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 SCHWARCZ

JEDNATEL

PRAHA 12.9.2016

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

Fotograf Beatles

název dotačního okruhu vývoj českého kinematografického díla - Kompletní vývoj dokumentárního českého
kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu Celovečerní dokument představí širšímu publiku neznámou osobu slovenského
(stručný popis projektu) fotografa žijícího v Británii Dežo Hoffmanna, který vytvořil vizuální identitu skupiny The
Beatles – černobílé fotky členů v tmavých oblecích a v pohybu určené pro obal první
desky. Díky svým zkušenostem z válek, španělské a 2.světové, kde působil jako
válečný fotograf, války nesnášel a tímto svým názorem ovlivnil členy Beatles, zejména
Johna Lennona. Celoživotní smysl pro slušnost si od něj odnesl Paul McCartney (toto
spojení by mělo být klíčem ke stavbě filmu a bude předmětem rešerší odborníků na
Beatles Jiřího Černého a Ant.Matznera a společnou přípravou scénáře s Blankou
Čechovou v průběhu vývoje filmu). Pro Beatles ve věku teenagerů byl ve svých
padesáti letech jako otec a formoval řadu jejich názorů. Film hledá klíč k jeho životě
prostřednictvím archivních fotografií a filmových záběrů, nechá na něj vzpomínat
Paula McCartneyho a Ringo Starra, další slavné hudebníky 60.let, se kterými pracoval
(Eric Burdon, Sandie Shaw…), jeho syna a dceru.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

2.512.237 CZK

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).

Z toho
532.860 CZK – Synergia Film CZ
1.979.377 CZK – TRIGON SK

výše požadované podpory kinematografie v Kč

260000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

Projekt celkem (SK+CZ) - 92%
Projekt CZ - 36% - 192860

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Synergia Film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

61857131

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Konšelská 580/12

obec, PSČ, stát

Praha 8 180 00 Česko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu r3axp9
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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

AN
O

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
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příprava (od-do)

01/02/16 – 01/11/17

realizace (od-do)

01/11/17 – 01/10/18

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 01/04/19
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO
X

NE

Slovensko, Německo, Velká Británie, Nizozemí

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

Aleš Hudský

jednatel

19.9.2016
Praha
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podpis
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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

NEHLEĎ DLOUZE DO PROPASTI

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu Celovečerní dokumentární film
(stručný popis projektu)
Osobní a poetický filmový esej o záhadném a dobrodružném životě a umění českého
umělce Jiřího Poláka. Triptych a vizuální báseň o tvořivé mysli otřesené (a snad i
sevřené) dvěma politickými zvraty – Pražským jarem 1968 a Islámskou revolucí, která
proběhla v roce 1978.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1.042.802 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

500.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

36 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

PINK PRODUCTIONS s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

29015243

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Opletalova 1015/55

obec, PSČ, stát

110 00 Praha 1, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu z5qimwa
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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Veverkova 23

obec, PSČ, stát

170 00 Praha 7, ČR

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)

1.11.2015 - 30.9.2016

realizace (od-do)

1.10.2016 - 30.9.2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.9.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
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ANO

X

NE

Zidost o podporu kinematografie

Rachot ve Stafrkoviclch

n5zev dotaEniho

okruhu

l.uivoj

deskeho kinematografick6ho dila

dislo vfzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu

easosb6rn! dokument o vzniku, bouiliv6 existenci a dost moZn6 i z6niku organizace
chovateh} drobn6ho zvliectva ve Stafikovicich, vesniCce v Pos6zavi, kde skoro tietina
obyvatel m5 piijmeni Kmoch.

(strudni popis projektu)

.,1

celkov'f rozpodet n6kladt na realizaci projektu

796.000,-

I
I

Projektem je ve v5ech formulSilch my5lena Z5dost o
podporu kinematografie a v ni zpracovanf z6m6r, nikoli
cel6 audiovizu6lni dilo. Projektem je vfvoj dila nebo
propagace dila nebo jeho distribuce, projektem neni dilo
jako celek (vWoja rniroba a distribuce a propagace).
I

v'!Se po2adovan6 podpory kinematografie v Kd

I

vfSe finan6niho zaji5t6ni projektu v % k datu podini

46%

I

26dosti
Zadatel
n6zev nebo obchodnf firma Zadatele

- pr6vnicki

osoba

Prague Film Productions s.r.o.

;

l

leO

-

identifikadnidislo osoby

,

29034680

l

adresa sidla
popisn6/orientadni

ulice a cislo
,1
,
obec, PSe , st6t
,]
;

i

l-ucembursk6 1599/13

]

praha 3 - Vinohrady, 130 00, eeskS republika

identifik5tor datov6 schr6nky, m6-liji Zadatel ziizenu

:

1

bTzkuiz
I

dislo bankovniho

ridtu

l
I

kterou Zadatel poZaduje dorudovat
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1

Zadatel -tyzicki. osoba
jm6no a piijmeni Zadatele

I
i

ZaOatetje podnikatelem (oznadte
kiiZkem)

t

t-_-_.
v piipad6 ANO uvedte leO
v piipadd NE uvedte datum narozeni

i

eislo bankovniho rl6tu

I

I---'----'-

misto trval6ho pobytu, nebo adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem

ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec, PSe, st6t
identifik6tor datov6 schrdnky, m6-li ji Zadatel

ziizenu
adresa pro doruEovini (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu), na kterou Zadatel poZaduje doruCovat

dal5i 0daje o projektu
upiednostfrovand forma podpory - neni-li v piislu5n6 ufzv6 k pod5v6ni ZSdosti qislovnE uvedeno, 2e Zadatel&m
bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m5 Zadatel moZnost zde oznadit, zda n6kterou z nich
upiednostiuje (za5krtnutim polidka,,UPREDNOSTNUJl') nebo zda n6kterou z nich vislovn6 nepoZaduje
(za5krtnutim polidka,,NE")
dotace

UPREDNOSTNUJI

dotace s podilem na zisku

UPREDNOSTI\UJI

x

NE
NE

harmonogram projektu

piiprava (od-do)

leden 2013 - dervenec 2013

realizace (od-do)

srpen 2013 - prosinec 2017

dokondeni (do ve formStu ddlmm/rrrr)

31.12.2017

Projekt je / bude realizov6n se zahranidni 0dasti (oznadte kiiZkem)

v piipad6, 2e ANO, uvedte konkr6tni
st6ty
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ANO

USA (Chicago Motion Pictures)

x

NE

Podpisem t6to Z6dosti Zadatel souhlasl se zaiazenim tidaj0 o 2adateli a t6to Z6dosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede StStni fond kinematografie podle $ 30 zdkona a s uveiejn6nim t6to Z5dosti a dalsich
0daj0 o projektu v rozsahu podle $ 38 z6kona. Podpisem t6to Z6dosti Zadatel stvzuje sprdvnost a pravdivost
0dajtr uvedenfch v t6to ZSdosti a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si vddom n5stedk0 piipadn6 nepravdivosti

uvedeniich udaj0.
Podpisem t6to z5dosti zadatel ve smyslu g 34 odst. 4 zakona destn6 prohlasuje, Ze:
a) neprobih5 insolvendnf iizeni, ve kter6m se ie5i 0padek nebo hrozicl [padek piijemce, v postednich 3 letech
nebylo rozhodnuto o jeho 0padku, o zamitnuti insolvendniho n6vrhu proto, Ze jeho majetek nepostaCuje k
(hrad6 n6klad0 insolvendniho iizeni, nebo o zru5eni konkuzu proto, Ze pro uspokojeni v6iitelir byljeho
majetek zcela nepostadujici, nebo nebyla vfrdi n6mu zavedena nucen6 spr6va podle jineho pr6vniho
piedpisu,
b) neni v likvidaci,
c) nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn6m a na pendrle na veiejn6 zdravotnf poji5t6ni, a to jak v eesk6
republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu,
d) nem6 evidov6n nedoplatek u org6n0 Finandni spr6vy eeske republiky a org6nfr Celni spravy eesk6
republiky ani u obdobnlch org6nir st5tu, ve kter6m m6 sidlo, misto podnik6ni nebo trval! pobyt s vfjimkou
nedoplatku, u kter6ho bylo povoleno posedkdni jeho 0hrady nebo rozloZenijeho fhrady na spl6tky,
e) nem5 splatn6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpedenl a piisp6vku na st6tni politiku
zam6stnanosti, a to jak v eesk6 republice, tak ve stStd sidla, mista podnik6ni nebo trvat6ho pobytu.

Zadatel soudasn6 prohlaSuje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zAkonaje osoba, kter6:
a) je bez0honnA zabez1honn6ho se nepovaZuje ten, kdo byl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo
hospodSiskou trestnou dinnost, vcetnd piipad0, kdyjde o piipravu, pokus nebo 06astenstvt na takov6
trestn6 cinnosti, pokud se na n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen; jde-li o privnickou osobu, musi tento
piedpoklad splhovat jak tato pr6vnick6 osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo kaZdli cten statut6rniho
orgiinu, a je-li statutArnim org6nem piijemce podpory ci dlenem statut6rniho org6nu pfijemce podpory
pr6vnick5 osoba, musi tento piedpoklad splhovat jak tato pr6vnick5 osoba, tak jeji statut6rni org6n nebo
kaZdli clen statut5rniho org6nu t6to pr5vnick6 osoby; je-li piijemcem podpory zahrani[ni pr5vnick6 osoba
prostiednictvim sv6 organizadni sloZky, musi piedpoklad podle tohoto pismene spliovat vedle uvedenfch
osob rovn62 ved.ouc[ t6to organizadni sloZky; tento piedpoklad musi piijemce podpory splfiovat jak ve
vztahu k 0zemi eeske republiky, tak k zemi sv6ho sidla, mista podnik5ni nebo trvateho pobytu,
b) nemd nespln6n6 splatn6 zdtvazky vfrdiFondu.
Osoba, kter6 tuto 26dost podepisuje, prohla5uje, Ze bud' je 2adatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutirni
org6n nebo dlen statut6rniho org5nu oprSvndna jednat jm6nem 2adatele-pr6vnick6 dsoby nebo je opr6vn6na
jednat za Zadatele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jm6no a piijmeni
podepisujici osoby

f

vztah podepisujici osoby

datum a mlsto
podpisu

k Zadateli

jednatel

1

9.9.2016, Praha

JiilChlumskyi

,li
(tabulku zkopirovat vicekr6t v pfipaO6, Ze je vice osob jednajiiicfr
;menem ZaOaiete neOo
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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)
1

název projektu

Konstrukce reality, realita konstrukce

2

název dotačního
okruhu
číslo výzvy

Kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla

3
4
5
6

2016-1-6-26

Observační film z prostředí tří zpravodajských redakcí – televizní, rozhlasové a
charakteristika
novinové. Jeden den, jedna společná suma událostí, tří různé způsoby jejich výběru
projektu
a uchopení.
(stručný popis
projektu)
521.695 CZK
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

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).
7 výše požadované podpory kinematografie v Kč

350.000 CZK

8

cca. 33%

výše finančního zajištění projektu v % k datu
podání žádosti

9
10 žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Cinema Arsenal s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

24666327

11 adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Nepomucká 1023/7
Praha 5, 150 00, Česká republika

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

n55pq5d

12 adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel požaduje doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
13 žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem (označte
křížkem)
v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
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ANO
NE

číslo bankovního účtu
14 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
15 adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu), na kterou žadatel požaduje
doručovat
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
16 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
N
E
dotace s podílem na zisku
UPŘEDNOSTŇUJI
N
E
harmonogram projektu
příprava (od-do)

II/2016-X/2017

realizace (od-do)

XI/2017

dokončení (do ve formátu
30/09/2018
dd/mm/rrrr)
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)

ANO

N
E

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

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

Sloní Války

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu Celovečerní dokumentární film o motivacích Čechů, Slováků a místních obyvatel
(stručný popis projektu) podílejících se na ochraně slonů v Africe
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

637 400 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

300 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

32%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

Xova film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

2807271

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

Povltavská 5/74

obec, PSČ, stát

Praha 7, 171 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu ne4fp6c
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

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
příprava (od-do)

červen - červenec 2015

realizace (od-do)

červenec 2015 - září 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.09.2017
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

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

Cesta do nemožna

název dotačního okruhu Kompletní vývoj dokumentárního českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu Cílem projektu je přiblížit příběh M. R. Štefánika současným mladým divákům.
(stručný popis projektu) Představíme jednoho z hlavních zakladatelů samostatného Československa,
významnou osobnost československý dějin, který byl z politických i národnostních
důvodů zapomenut. Cesta do nemožna je "film ve filmu", narativní experiment - tzv.
"Mockumentary", falešný dokument zobrazující vznik dobového filmu o M. R.
Štefánikovi. Nabízí to velký prostor pro hru, experimentování s formou i obsahem. Jde
o nevšední způsob narativního přístupu a záměrný průnik dokumentárního, hraného a
animovaného filmu. Film bude dokumentární portrét Štefánikova charakteru, jeho silné
osobnosti, která bude mít pro diváky lidský rozměr. Proto již ve fázi tvorby scénáře
úzce spolupracujeme s historiky, kteří se podílí na psaní a dohlíží nad správností
historických faktů. Na projektu pracují zkušení autoři, kteří se podíleli na oceňovaných
filmech Alois Nebel a True Štúr. Projekt má mezinárodní koprodukční potenciál, vzniká
v slovensko-česko-francouzské koprodukci. V rámci vývoje plánujeme další jednání
s koprodukčními partnery ve Francii a v Itálii. Vypracujeme materiály, které pomůžou
zajistit prostředky pro produkci a postprodukci. Zaměříme se na optimalizaci výrobního
procesu. Podobně jako z hlediska dokumentárního žánru bude film netradiční a
novátorský, tak podobným způsobem bude film zároveň technologicky inovativní. Ve
spolupráci s Jiřím Forejtem z Magic Lab v Praze použijeme poprvé pro natáčení
celovečerního filmu technologii klíčování pomocí infračerveného světla – tzv. IRVI.
Jedná se o českou technologii, která je z hlediska natáčení VFX záběrů pokroková a
unikátní. V rámci vývoje tak vzniknou podrobné materiály pro trikové natáčení –
společně s výtvarnými návrhy a teaserem připravíme storyboard a animatik. Ve
spolupráci s dramaturgyní Alexandrou Gunišovou-Ševčíkovou a historiky Michalem
Kšiňanem a Jiřím Rajlichem dokončíme scénář, který považujeme za klíčový. Projekt
vývoje a přípravy nám pomůže rozvíjet potenciál vznikajícího filmu, rozvíjet
technologický potenciál české kinematografie a projekt dovést k úspěšné realizaci.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

1.331.370 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

450.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

30%

Strana 1

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

KABOS Film & Media s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

60724960

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

U Zeleného ptáka 1145/12

obec, PSČ, stát

Praha, 148 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu akkzse5
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
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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 2016 – květen 2016

realizace (od-do)

červen 2016 – červen 2017

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 31.7.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovensko, Francie

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
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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

MgA. Michael Kaboš

jednatel

1.9.2016

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

Nevyslovitelné tajemství

název dotačního okruhu 1. vývoj českého kinematografického díla
číslo výzvy

2016-1-6-26

charakteristika projektu Vývoj kinematografického polyvrstevného dokumentárního projektu s multižánrovými
(stručný popis projektu) prvky /stylizované výtvarné sekvence,animace, hrané rekonstrukce/, filmová esej o
krizi jednotlivce i dnešního světa, o ženě, lidské důstojnosti, sexu a věčné lásce.
Jádro příběhu vychází ze skandálu bývalého nejvyššího představitele české
pravoslavné církve, mnicha, který namísto celibátu měl mít desítky milenek a také
nemanželské děti. Autorům však nejde o investigaci, reálie zasahují do širšího
filozofického a společenského rámce. Celým filmem se jako niť, na kterou navlékáme
korálky jednotlivých autentických příběhů těch, kterým se „zhroutil svět“, vine
„sebereflexe ženy“ hledající vlastní identitu, duchovní hodnoty a zakotvení v dnešním
světě.
celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu

487.500 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

260 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

46,6%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

KABOS Film & Media, s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

U Zeleného ptáka 1145/12

obec, PSČ, stát

148 00 Praha 4, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu akkzse5
číslo bankovního účtu
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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

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
příprava (od-do)

září 2016 – prosinec 2016

realizace (od-do)

leden 2017 – srpen 2017
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X

NE
NE

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr) 30.9.2017
Projekt je / bude realizován se zahraniční účastí (označte křížkem)
v případě, že ANO, uveďte konkrétní
státy

ANO

X

NE

Slovenská republika

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

MgA. Michael Kaboš

jednatel

18.9.2016

podpis

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