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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 SMRT V RUSKU 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-6-14 (krátkometrážní hraný, experimentální film) 

charakteristika projektu 
(stručný popis projektu) 

Film podle scénáře Jana Pelce o tom, jaké by to bylo, kdyby Olin, hrdina z …a bude 
hůř, žil dnes. Film bude natočený na 16mm černobílý inverzní materiál, pozitiv bude 
sestříhaný na stole a promítat se bude, dokud se kopie úplně nezničí. Pak film zmizí. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 7 831 375 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 2000 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 
žádosti 

0 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele  První	  veřejnoprávní	  s.r.o.,	  Čestmír	  Kopecký 

IČO – identifikační číslo osoby  27361586 

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační  Národní	  28 

obec, PSČ, stát  Praha	  1,	  110	  00,	  Česká	  republika 

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu ss8buk 

číslo bankovního účtu 196753281/0300 

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

ulice a číslo popisné/orientační  Zliv	  21 

obec, PSČ, stát  507	  23,	  Libáň,	  Česká	  republika 

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 
křížkem) 

ANO  

NE  

v případě ANO uveďte IČO  
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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 X NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) září 2014 – únor 2015 

realizace (od-do) duben – květen 2015 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31.12.2015 

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; 
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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 

Čestmír Kopecký 
 
 

producent 14. června 2014 

 

(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 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 Jeden den Ladislava Bittmana 

název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-6-14 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

Půlhodinový dokument rekonstruující "svodku" Státní bezpečnosti experimentální 

technikou kombinace archivních dobových záběrů Prahy 60. let a 3D animace postavy 

sledovaného rozvědčíka Ladislava Bittmana. 

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2 708 996,00 Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 600 000 Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání 

žádosti 

0 

 

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 Josef Císařovský 

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO x  

NE  

v případě ANO uveďte IČO                                           6645 3585                    
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v případě NE uveďte datum narození  

číslo bankovního účtu 573493113/0300 

místo trvalého pobytu, nebo adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem 

ulice a číslo 

popisné/orientační 

Xaveriova 118/1587  

obec, PSČ, stát 150 00 Praha 5  

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 x NE  

dotace s podílem na zisku UPŘEDNOSTŇUJI  NE  

harmonogram projektu 

příprava (od-do) 1.10. - 31.12. 2014 

realizace (od-do) 1.1.2015 - 31.12.2015 

dokončení (do ve formátu dd/mm/rrrr)  31. 12. 2016 

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; 
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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 

Josef Císařovský 

 

 14. 6. 2014, Praha  

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



























Statní fond kinematografie 

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 Pravda o Beatrici 
název dotačního okruhu 2. výroba českého kinematografického díla 

číslo výzvy 2014-2-6-14 

charakteristika projektu 

(stručný popis projektu) 

 středometrážního artový film s herci Bohnické divadelní společnosti, pilotní díl 

zamýšleného cyklu Skrytý svět, který bude obsahovat několik artových 

filmových povídek se silným sociálním přesahem a propojovat oblast sociálního 

umění s uměleckým hraným filmem kladoucím vysoké nároky  

 

 žánr příběhu - tajemný příběh s prvky absurdního humoru zasazený do 

stylizovaného historického období  

celkový rozpočet nákladů na realizaci projektu 2.137.778,- Kč 

výše požadované podpory kinematografie v Kč 650.000,- Kč 

výše finančního zajištění projektu v % k datu 

podání žádosti 

30% 

 

žadatel – právnická osoba 

název nebo obchodní firma žadatele 16:9 Productions, s.r.o.  

IČO – identifikační číslo osoby 28426347  

adresa sídla 

ulice a číslo popisné/orientační Husitská 90  

obec, PSČ, stát Praha, 130 00, Česká republika  

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu 5dxdkr6 

číslo bankovního účtu 2113276379/0800 

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

ulice a číslo popisné/orientační Univerzitní 2  

obec, PSČ, stát Praha 10, 108 00, Česká republika  

 

žadatel – fyzická osoba 

jméno a příjmení žadatele  

žadatel je podnikatelem (označte 

křížkem) 

ANO  

NE  



Statní fond kinematografie 

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) září 2013 – prosinec 2014 

realizace (od-do) leden 2015 – říjen 2015 

dokončení (do ve formátu 

dd/mm/rrrr)  

1.listopadu2015 

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. 

 

 

 

 

 

 



Statní fond kinematografie 

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 

 

Jiří Suchánek 

 

 

Jednatel společnosti 

 

12.6.2014, Praha 

 

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









Zildost o podporu kinematografie
podan6 podle zdkona e . 49612012 Sb., o audiovizu6lnich dilech a podpoie kinematografie a bude uveiejn6na na
webovfch str6nk6ch St6tniho fondu kinematografie podle tohoto z(tkona

evidendni dislo projektu (vyplfruje St6tni Fond kinematografie)

n6zev projektu r Skryte fimy pr0myslov6 vyiroby

n6zev dota6niho okruhu ,2. vyroba desk6ho kinematografickeho dila

6isfo vrlzvy 2014-2-6-14

charakteristika projektu : Experiment6lni metrickf film zkoumajici skryte rytmicke kvality statisticklch 0daj& z
(stru6ni popis projektu) , pr0myslov6 vfroby b6hem ekonomick6 krize.

celkovi rozpo6et n5klad0 na realizaci projektu 285 095,- Ke

vf5e poZadovan6 podpory kinematografie v Kd :250 000,- Kd

v'f5e finan6niho zaji5tdni projektu v % k datu pod6ni ' 12o/o
25dosti

2adatel - pr6vnick6r osoba

n6zev nebo obchodnifirma Zadatele , Vernes s.r.o.

leo - identifikadni dislo osobv ' zq 26 sO1

adresa sidla

ulice a dislo popisn6/orientadni Karla Buriana72114

obec, PSe, st5t deske Bud6jovice 6, 37001, CR

identifik6tor datov6 schr6nky, ma-li j i Zadatel ziizenu'7w4nfg

dislo bankovniho 0dtu 2243799389/0800

adresa pro dorudov6ni (pokud se li5i od adresv sidla). na kterou Zadatel poZaduie dorudovat

ulice a dislo popisn6/orientadni

obec, PSC, st6t

Zadatel - fvzick6 osoba

jm6no a piijmenl Zadatele

Zadatelje podnikatelem (oznadte ANO
kiiZkem)

N E

v piipadd ANO uved'te ldO
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v pfipade NE uvedte datum narozeni

dlslo bankovniho 0dtu

misto trval6ho pobvtu, nebo adresa mista podnik6ni. ie-liZadatel podnikatelem

ulice a dislo
popisn6/orientadni ;

obec, PSC, stdt

identiflkdtor datov6 schrdnky, m6-li ji Zadatel
zlizenu

adresa pro doruEov6ni (pokud se li5i od mista trval6ho pobvtu), na kterou 2adatel poZaduie dorudovat

ulice a dislo
popisn6/orientadni

obec. PSC. st6t

dal5i fdaie o proiektu

upiednostriovan6 forma podpory - neni-li v piislu5ne vfzvd k pod6v6ni 26dosti vlslovn6 uvedeno, Ze Zadatel0m

bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem podpory, m6 Zadatel moZnost zde oznadit, zda n6kterou z nich

upiednostriuje (zaskrtnutim policka,,UPREDNOSTNUJl") nebo zda n6kterou z nich vfslovnd nepoZaduje
(za5krtnutim poli6ka,,N E")

dotace

dotace s podilem na zisku

harmonoqram proiektu

piiprava (od-do) 1.7. - 30.10.2014

realizace (od-do) 1.11. - 15.2. 2014

dokondeni (do ve form6tu dd/mm/rrrr) 15.2. 2015

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

v piipad6, Ze ANO, uved'te konkr6tni
stdty

UPREDNOSTNUJI 
. t  ,  

t=

UPREDNOSTNUJI ruC

ANO N E X

Podpisem teto Z6dosti Zadatel souhlasi se zaiazenim 0daj0 o Zadateli a teto Z6dosti do evidence v oblasti
audiovize, kterou vede St6tni fond kinematografie podle $30 z1kona a s uveiejn6nim teto 26dosti a dal5ich tdajft
o projektu v rozsahu podle $38 zAkona. Podpisem teto Z6dosti Zadatel stvzuje spr6vnost a pravdivost 0dajrll

uvedenlch v t6to Z6dosti a ve v5ech jejich piiloh6ch a je si v6dom n6sledkit piipadn6 nepravdivosti uvedenfch
0daj0.

Podpisem teto Z6dosti Zadatel prohla5uje, Ze:
a) je bez0honnf, a, je-li pr6vnickou osobou, Ze je bez0honn6 t6Z kaZd6 osoba, kter6 je statut6rnim orgdnem nebo
dlenem statut6rniho orgdnu Zadatele a je-li statut6rnim org6nem Zadatele prdrvnick6 osoba, Ze je bez0honn6
kaZd6 osoba, kter6 je jejim statut6rnim org6nem nebo dlenem jejiho statut6rniho org6nu; za bez0honn6ho se
povaZuje ten, kdo nebyl pravomocn6 odsouzen pro majetkovou nebo hospoddtiskou trestnou dinnost, pokud se na
n6ho nehledi, jako by nebyl odsouzen;
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b) neprobih6 insolvendni iizeni, ve kter6m se ie5i 0padek nebo hrozici fpadek Zadatele, v poslednich tiech letech
nebylo rozhodnuto o jeho fpadku, o zamitnuti insolvendniho n6vrhu proto, Ze jeho majetek nepostaduje k Ihrad6
n6klad0 insolvendniho iizeni, nebo o zru5eni konkurzu proto, 2e pro uspokojeni v6iitel& byl jeho majetek zcela
nepostadujici, nebo nebyla v0di n6mu zavedena nucend spr6va podle jineho pr6vniho piedpisu,
c) neniv l ikvidaci ,
d) nem6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na veiejn6 zdravotni poji5tdni, a to jak v eesk6 republice, tak ve
stdt6 sidla, mista podnik6ni nebo trvaldho pobytu, neni-li j im Cesk6 republika,
e) nem6 v evidenci dani u org6nfr Finandni sprdvy eeske republiky ani org6n0 Celni spr6vy Cesk6 republiky ani v
evidencidani nebo obdobnyich pen6Zitlich pln6ni u piislu5nlch org6n& st6tu, ve kter6m m6 sidlo, misto podnik6ni
di bydli5t6, evidovdny nedoplatky,
f) nem6 nedoplatky na pojistnem a na pen6le na socidrlni zabezpedeni a piispdvku na st6tni politiku
zam6stnanosti, a to jak v deske republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu.

Osoba, kter6 tuto Zddost podepisuje, prohlaSuje, Ze bud je Zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statut6rni
orgdn nebo dlen statut6rniho org6nu opr6vndna jednat jm6nem Zadatele-pr6vnick6 osoby nebo je opr6vn6na
jednat za Zadalele jako jeho zmocn6nec.

Udaje o podepisujici osob6 a podpis:

jmeno a piijmeni vztah podepisujici osoby datum a misto podpis
podepisujici osoby k Zadateli podpisu

13.6.2014
Praha

Zden6k Holf jednatel

(tabulku zkopirovat vicekrdt v piipad6, Ze je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele
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