Žádost o změnu
Změna lhůty pro dokončení, lhůty pro vyúčtování
projektu
Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

HYPERMARKET FILM spol. s.r.o.

IČ/datum narození

27062171

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Křemencova 178/10, Praha 1, 110 00

Evidenční číslo projektu

456/2014

Název dotačního okruhu

Podpora kinodistribuce českých filmů

Číslo výzvy

20143316

Název projektu

Roura

Podrobný popis změn okolností, v jejichž důsledku příjemce podpory žádá o změnu
Výpravný celovečerní dokumentární film Vitalije Manského od září 2014 nabízíme filmovým klubům i
středním školám k promítání v rámci výuky, pro kterou jsme připravili podklady ve spolupráci se
samotnými učiteli předmětů ruský jazyk, zěměpis, dějepi.. Proces naplánování promítání v rámci
osnov škol je však náročný a v některých případech nás učitelé odkazují na záčátek školního roku a
konec prvního pololetí. Plánovaná realizace výroby DVD a jeho distribuce se společností
BONTONFILM bude započata k 3.8.2015. Dále probíhají jednání o uvedení ve film.klubech.
Ve snaze přinést tento film více divákům žádáme o prodloužení termínu pro dokončení projektu o
6měsíců.
Žádost o změnu
(uveďte X u těch změn, které jsou obsahem této žádosti)
změna lhůty pro dokončení projektu

X

změna lhůty pro vyúčtování projektu

Žádost o změnu lhůty pro
dokončení projektu
Článek rozhodnutí

7.1

Název článku

Lhůta pro dokončení projektu

Původní znění

30.9.2015

Návrh nového znění

31.3.2016

Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu, nejpozději
však 3 měsíce před skončením 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
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Původní znění



Návrh nového znění



Příjemce podpory je oprávněn pořádat 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 žadatelemfyzickou osobou, nebo je jako statutární orgán
nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadateleprávnické osoby nebo je oprávněna jednat za
žadatele jako jeho zmocněnec.

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby k příjemci
dotace

datum a místo
podpisu

Filip Remunda

Producent, jednatel

27.7.2015 v Praze

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.

Strana 2

Žádost o změnu
Změna lhůty pro dokončení, lhůty pro vyúčtování
projektu
Příjemce podpory (název / jméno a příjmení)

HYPERMARKET FILM spol. s.r.o.

IČ/datum narození

27062171

Adresa sídla / trvalého pobytu / místa podnikání

Křemencova 178/10, Praha 1, 110 00

Evidenční číslo projektu

456/2014

Název dotačního okruhu

Podpora kinodistribuce českých filmů

Číslo výzvy

20143316

Název projektu

Roura

Podrobný popis změn okolností, v jejichž důsledku příjemce podpory žádá o změnu
Výpravný celovečerní dokumentární film Vitalije Manského od září 2014 nabízíme filmovým klubům i
středním školám k promítání v rámci výuky, pro kterou jsme připravili podklady ve spolupráci se
samotnými učiteli předmětů ruský jazyk, zěměpis, dějepi.. Proces naplánování promítání v rámci
osnov škol je však náročný a v některých případech nás učitelé odkazují na záčátek školního roku a
konec prvního pololetí. Plánovaná realizace výroby DVD a jeho distribuce se společností
BONTONFILM bude započata k 3.8.2015. Dále probíhají jednání o uvedení ve film.klubech.
Ve snaze přinést tento film více divákům žádáme o prodloužení termínu pro dokončení projektu o
6měsíců.
Žádost o změnu
(uveďte X u těch změn, které jsou obsahem této žádosti)
změna lhůty pro dokončení projektu

X

změna lhůty pro vyúčtování projektu

Žádost o změnu lhůty pro
dokončení projektu
Článek rozhodnutí

7.1

Název článku

Lhůta pro dokončení projektu

Původní znění

30.9.2015

Návrh nového znění

31.3.2016

Příjemce podpory je oprávněn požádat v souladu s § 36 zákona Fond o změnu lhůty pro dokončení projektu, nejpozději
však 3 měsíce před skončením 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

Strana 1

Původní znění



Návrh nového znění
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Hypermarket Film s.r.o.
Křemencova 178/10
110 00 Praha 1

+420 224 301 287
monika.kapralikova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 4943/2015

Rozhodnutí
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 ke dni 4. 9. 2015 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)

Hypermarket Film s.r.o.

IČ/datum narození

27062171

Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání

Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1

(dále jen „příjemce podpory“)
rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 4888/2014, vydané Radou Fondu dne 9. 10. 2014, v právní moci dne 20.
10. 2014 (dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu
Evidenční číslo projektu

456/2015

Název dotačního okruhu

3. distribuce kinematografického díla

Číslo výzvy

2014-3-3-16

Název projektu

Roura

(dále jen „projekt“)
následujícím způsobem:
dosavadní znění článků:
7.1. Lhůta pro dokončení projektu

30. 9. 2015

se vypouští a nahrazuje se textem:
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
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31. 3. 2016

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 12. 8. 2015 Fond o změnu
lhůty pro dokončení projektu uvedený v čl. 7.1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 7.
8. 2015.
Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 4. 9. 2015 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 Praze dne 4. 9. 2015

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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