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Žádost O změnu :i
.
styl�říl.: 41� Došlo: 29.8.2017

C1slo 1ednac1: 

Změna lhůty pro dokončení, lhůty pro vyu\;Luvan1 
projektu 

Přijemce podpory (název / jméno a přijmení) 

IČ/datum narození 

Miloš Fryš, nakladatelství Carnera obscura  

Adresa sídla/ trvalého pobytu/ místa podnikání  
 

Evidenční číslo projektu 1229/2016 

Název dotačního okruhu 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Číslo výzvy 2016-6-1-9 

Název projektu Vydání knihy Petra Gajdošíka František Vláčil. Život a dílo 

Podrobný popis změn okolností, v jejichž důsledku příjemce podpory žádá o změnu 

Autor knihy Mgr. Petr Gajdošík, filmový historik a archivář, nalezl ve všech dostupných archivech (Národní 
filmový archiv, Vojenský historický archiv a řada dalších institucí jako jsou například obecní a městské kartotéky 
apod.) prameny, jež přinášejí u nás poprvé kompletní a detailní informace o životě a díle Františka Vláčila. Jedná 
se o první monografii věnovanou snad nejvýznamnějšímu českému filmovému režisérovi nejen u nás, ale i ve 
světě. Do budoucna proto nakladatel počítá í s anglickým vydáním. Kniha však přináší dosud i neznámé 
informace. Ty se týkají zejména nově objeveného 30timinutového Vláčilova filmu čs.-finské produkce Vyprávěj 
mi o Praze (1973). Další nové informace se týkají krátkých filmů naučných, které vznikaly v 50. letech. 

Vydání knihy byla přiznána Státním fondem kinematografie (SFK) mimořádně vysoká dotace 260.000 Kč. 
Nakladatel i autor si jí opravdu hluboce váží. Rozhodnutí Rady SFK ze dne 1.7.2016 uvádí jako termín vydání 
30.11.2017. Autorovi se však nakupila řada informací, jež bylo nutné ověřovat z několika zdrojů, jelikož se 
informace často různily. Kromě toho samotně množství knižních informací je v našem prostředí obrovské. Autor 
zasílal nakladateli rukopis po částech. Poslední část nakladatel obdržel dne 17.8.2017 bez některých 
minimálních doplňků. Veškerou fotografickou dokumentaci, jíž bude přes 50 knižních stran, obdrží dne 
31.8.2017. Pro nakladatele je nyní proto zcela nemožné dodržet termín vydání knihy dne 30.11.2017. 
Z těchto důvodů po prodloužení termínu dokončení rukopisu vás jako nakladatel žádám a spíše prosím o změnu 
termínu dokončení projektu na 31.12.2018. 

POKRAČOVÁNÍ PODROBNÉHO POPISU ZMĚN ... V PŘÍLOZE. 

Žádost o změnu 
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(uveďte X u těch zrněn, které jsou obsahem této žádosti) 

změna lhůty pro dokončení projektu 

změna lhůty pro vyúčtování projektu 

Žádost o změnu lhůty pro dokončení projektu 

Článek rozhodnutí 

Název článku 

Původní znění 

Návrh nového znění 

7.1 

Lhůta pro dokončení projektu 

30.11.2017 

31.12.2018 

X 

Přijemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu, 
nejpozději však 3 měsíce před skončenim lhůty pro dokončení projektu dle čl. 7 .1 . 

Žádost o změnu lhůty pro vyúčtování projektu 

Článek rozhodnutí 7.2 

Název článku Lhůta pro vyúčtování projektu 

Původní znění 

Návrh nového znění 

Přijemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro předložení vyúčtování 
podpory projektu, nejpozději však do skončení lhůty pro dokončení projektu. 

Údaje o podepisující osobě a podpis 

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. 

jméno a příjmení 
podepisující osoby 

Miloš Fryš 

vztah podepisující osoby 
k příjemci dotace 

dtto 

datum a místo 
podpisu 

28.8.2017, Příbram 

podpis 

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

Přílohou této žádosti je kopie dokladu prokazujícího zaplacení správního poplatku v podobě odpovídající formě 
úhrady. 
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POKRAČOVÁNÍ PODROBNÉHO POPISU ZMĚN ... V PŘÍLOZE. 
(Vydání knihy Petra Gajdošíka František Vláčil. Život a dílo) 

Rovněž vás prosím o přihlédnutí k mým osobním problémům. S rodinou jsem žil v jedné domácnosti celý život, 
maminka byla v posledních letech plně invalidní, nemohla chodit a musel jsem tedy o ni pečovat. Maminka 
bohužel dne 14.1.2017 na embolii zemřela. Hluboce mě to zasáhlo. 

Anotace vydání knihy na stránkách nakladatelství Camera obscura: 
http://www.cameraobscura.wz.cz/vlacil/index.html 
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Státní fond kinematografie 

Veletržní palác 
Dukelských hrdinů 47 
170 00 Praha 7 

+420 224 301 285
pavla.polivkova@
fondkinematografie.cz

Rozhodnutí 

Ing. Miloš Fryš (Camera obscura) 
Jaromíra Zástěry 539 
261 01 Příbram li 

Č.j.: 7388/2017 

Rada Státního fondu kinematografie (dále jen „Rada"), orgán Státního fondu kinematografie (dále jen „Fond"), 
v souladu s ustanovením§ 36 odst. 1 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie 
a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) (dále jen „zákon") vydává toto 

rozhodnutí: 

Fond v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona mění s účinností od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na 
základě žádosti 

Příjemce podpory (název/jméno a příjmení) 

IČ/datum narození  

i Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání j  
l ......... -····· .. ·- ···············- -·· .........  
(dále jen „příjemce podpory") 

rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 4267/2016, vydané Radou Fondu dne 1.7.2016, v právní moci dne 
18.8.2015 (dále jen „rozhodnutí) za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu 

Evidenční číslo projektu 1229/2016 

(dále jen „projekt") 

následujícím způsobem: 

dosavadní znění článků: 

7.1. Lhůta pro dokončení projektu 

se vypouští a nahrazuje se textem: 

\- --·---·--�------------- ---------·---- ------- -----

! 7.1. Lhůta pro dokončení projektu
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V ostatních částech zůstává rozhodnutí nezměněno. 

Odůvodnění 

Příjemci podpory byla v souladu s rozhodnutím přiznána podpora ve výši a formě specifikované v čl. IV. výrokové 
části rozhodnutí za účelem použití podpory při realizaci projektu definovaného v čl. 2, 3 a 6 výrokové části 
rozhodnutí a za ostatních podmínek uvedených ve výrokové části rozhodnutí. 

Příjemce podpory požádal v souladu s§ 36 odst. 1 zákona a čl. 7.8. rozhodnutí dne 29.8.2017 Fond o změnu 
lhůty pro dokončení projektu uvedený v čl. 7 .1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 
29.8.2017. 

Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 1.9.2017 a při svém rozhodování přihlédla 
zejména k odůvodněné žádosti příjemce podpory o změnu lhůty pro dokončení projektu a na základě této 
informace a po vzájemné diskuzi rozhodla o změně rozhodnutí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o 
změně rozhodnutí o podpoře kinematografie. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona odvolat. 

V PrazeJne 1. září 2
. 
017 

()

Přemysl Martinek

1

 
 

předseda Rady Státního fondu kinematografie 
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