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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Planeta Česko 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je uvést na jaře 2018 v českých kinech (a na VoD platformách) 
dokumentární film Planeta Česko, který je ambiciózním a v mnohém přelomovým 
snímkem, který využívá nejmodernější technologie k zachycení české přírody 
nekonvenčním a vizuálně velmi poutavým způsobem, na překvapivých místech a v 
neotřelých souvislostech. Přírodu přitom zachycuje tak, jak se ji běžnému smrtelníkovi 
nikdy nepodaří na vlastní oči vidět.  

 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 
propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

1 546 366,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 606 166,- Kč 

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

60,80% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 27383229  

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Řehořova 1039/54  

obec, PSČ, stát Praha 3 - Žižkov, 130 00, ČR 

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

 axauw89 

číslo bankovního účtu 51-1052630287/0100 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

Dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE X 

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 7/2017 – 3/2018 

realizace (od-do) 3/2018 – 2020 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31/01/2019 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
 

  



 
 

Strana 4 
 
 

Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 
nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 
podpisu 

Podpis 

Radim Procházka jednatel Praha, 16. 3. 2017 

 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 

zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Distribuce filmu Červená 

název dotačního okruhu 3. distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Cílem projektu je distribuce dokumentárního filmu Olgy Sommerové Červená v kinech 
a na VoD platformách v ČR. Distribuce se bude opírat především o jednosálová kina, 
bude doplněna několika speciálními uvedeními filmu na letních hudebních a filmových 
festivalech – tuto šňůru odstartuje uvedení filmu v rámci Pražského jara 2017. 
Kampaň k filmu pak bude vrcholit začátkem září v době narozenin Soni Červené. 
Dokument vyzdvihuje kariéru světoznámé umělkyně, jež se dokázala prosadit 
v zahraničí, a přesto se na sklonku profesní dráhy vrátila do rodné země. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu  
 

Projektem je ve všech formulářích myšlena Žádost o 

podporu kinematografie a v ní zpracovaný záměr, nikoli 

celé kinematografické dílo. Projektem je vývoj díla nebo 

propagace díla nebo jeho distribuce, projektem není dílo 

jako celek (vývoj a výroba a distribuce a propagace).   

577 800 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 399 200 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti o podporu kinematografie 
30,91% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 Aerofilms s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  27154271 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 

křížkem) 

ANO X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Jirečkova 1008 / 8  

obec, PSČ, stát  170 00 Praha 7, Česká republika 

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

rzk7aa 

číslo bankovního účtu 1051101391 / 5500 
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adresa pro doručování (pokud se liší od adresy sídla), na kterou žadatel o podporu kinematografie 
požaduje doručovat 

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

není relevantní 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 

zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 

popisné/orientační 
  

obec, PSČ, stát  
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další údaje o projektu 

upřednostňovaná forma podpory kinematografie – není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí o podporu 
kinematografie výslovně uvedeno, že žadatelům o podporu kinematografie bude poskytnuta jen jedna ze dvou 
forem podpory kinematografie, má žadatel o podporu kinematografie možnost zde označit, zda některou z nich 

upřednostňuje (zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje 

(zaškrtnutím políčka „NE“) 

dotace UPŘEDNOSTŇUJI X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.4. - 7.9.2017 

realizace (od-do) 7.9.2017 - 31.12.2018 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 

státy 
 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 

podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 

v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 

vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 

proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 

správa podle jiného právního předpisu, 
b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 

nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 
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Žadatel o podporu kinematografie současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o 
audiovizi je osoba, která: 

a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo 

hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové 

trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento 

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 

orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu 

příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem 

podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu. 

 
 
Osoba, která tuto žádost o podporu kinematografie podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, 
nebo je jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby 

nebo je oprávněna jednat za žadatele o podporu kinematografie jako jeho zmocněnec.  
 
Údaje o podepisující osobě a podpis: 
 

jméno a příjmení 

podepisující osoby 
vztah podepisující osoby 

k žadateli o podporu 
kinematografie 

datum a místo 

podpisu 
podpis 

 
Ivo Andrle 

 
jednatel 16.3.2017, Praha 

 

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele o podporu kinematografie 
nebo za žadatele o podporu kinematografie) 
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Žádost o podporu kinematografie 
 
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých 
zákonů (zákon o audiovizi), ve znění zákona č. 139/2016 Sb. 
 

evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)  

 

název projektu Špína 

název dotačního okruhu 3.distribuce kinematografického díla 

číslo výzvy 2017-3-1-3 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Celovečerní debut režisérky Terezy Nvotové je žánrem drama. Vypráví příběh 
dospívající Leny, jejíž magický svět se v jediné chvíli rozpadne na kusy, když ji 
znásilní učitel matematiky Robo, doposud sympatický muž, kterého platonicky milují 
všechny spolužačky. Místo toho, aby se Lena s traumatickým zážitkem někomu 
svěřila, rozhodne se mlčet, a to dokonce i před svou nejlepší kamarádkou. Pocity viny, 
hanby a strachu ji doženou až k pokusu o sebevraždu, což všechny vyděsí a Lena se 
ocitne na psychiatrické klinice. Tam postupně zjišťuje, že není jediná, komu se něco 
podobného přihodilo, ale přístup psychiatrů ji nenaplní důvěrou, aby se otevřela a 
svěřila se svým traumatem. Teprve po sebevraždě kamarádky z ústavu a po 
propuštění se Lena rozhodne přestat mlčet a a začne jednat. Nechce být dál obětí, ale 
zároveň si uvědomuje, že už je pozdě na spravedlivé potrestání viníka. Aby se 
opravdu osvobodila, potřebuje se s Robem střetnout a donutit ho, aby se ke svému 
činu přiznal. 
 

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

850 000Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 400 000Kč 

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

21% 

 

žadatel o podporu kinematografie – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 
o podporu kinematografie 

 moloko film s.r.o. 

IČO – identifikační číslo osoby  49619918 

žadatel o podporu kinematografie 
je plátcem DPH (označte 
křížkem) 

ANO     X 

NE  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  U Vorlíků 3/367 
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obec, PSČ, stát  Praha 6, 160 00, Česká republika 

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

vkq53e 

číslo bankovního účtu 2104423648/2700 

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

ulice a číslo popisné/orientační   

obec, PSČ, stát   

 

žadatel o podporu kinematografie – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  
o podporu kinematografie 

 

žadatel o podporu kinematografie je 
podnikatelem (označte křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  

v případě NE uveďte datum narození  

žadatel o podporu kinematografie je 
plátcem DHP (označte křížkem 

ANO  

NE  

číslo bankovního účtu  

místo trvalého pobytu 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa místa podnikání, je-li žadatel o podporu kinematografie podnikatelem 

ulice a číslo 
popisné/orientační 

  

obec, PSČ, stát   

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

 

adresa pro doručování (pokud se liší od místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a pokud nemá 
zřízenu datovou schránku), na kterou žadatel o podporu kinematografie požaduje doručovat 

ulice a číslo 
popisné/orientační 
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obec, PSČ, stát  

 
 

další údaje o projektu 

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

dotace UPŘEDNOSTŇUJI  X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 30.01. - 18.04. 2017 

realizace (od-do) 19.04. 2017 - 31.12. 2017 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.01. 2018 

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

v případě, že ANO, uveďte konkrétní 
státy 

Slovensko 

 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti o 
podporu kinematografie do evidence v oblasti podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie 
podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti o podporu kinematografie a dalších údajů o projektu 
v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie stvrzuje 
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti o podporu kinematografie a ve všech jejích přílohách a je si 
vědom následků případné nepravdivosti uvedených údajů. 
 
Podpisem této žádosti žadatel o podporu kinematografie ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že: 

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory 
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto, 
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená 
správa podle jiného právního předpisu, 

b) není v likvidaci, 
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu, 
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České 

republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou 
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, 

e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu. 

 
  




























