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

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3

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

Č.j.: 1679/2016

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. března 2016 toto
rozhodnutí:

Fond rozhodl o žádosti
Příjemce podpory (název/jméno a příjmení)

Národní filmový archiv

IČ/datum narození

00057266

Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání

Malešická 12, 130 00 Praha 3

(dále jen „příjemce podpory“)
o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 2983/2014, vydané Radou Fondu dne 13.6.2014, v právní moci
dne 23.6.2014, změněné rozhodnutím, č.j. 923/2015, vydané Radou Fondu dne 30.1.2015, v právní moci dne
5.2.2015 ( dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu
Evidenční číslo projektu

339/2014

Název dotačního okruhu

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Číslo výzvy

2014-6-2-7

Název projektu

Barrandov ve všední den

(dále jen „projekt“)
takto:

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona se mění rozhodnutí s účinností od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí následujícím způsobem:
dosavadní znění článků:
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
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31.5.2016

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

31.12.2016

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 kinematografie 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 rozhodnutím dne 25.2.2016 Fond o změnu lhůty pro
dokončení projektu. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 24.2.2016.
Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 3.4.2016 a při svém rozhodování přihlédla
zejména k odůvodněné žádosti příjemce podpory o změnu lhůty pro dokončení projektu a na základě těchto
informací a po vzájemné diskuzi rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona odvolat.

V Praze dne 4. března 2016

Petr Vítek
předseda Rady Státního fondu kinematografie
otisk kulatého razítka č. 3
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Národní filmový archiv, p.o.
Malešická 12
130 00 Praha 3

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

Č.j.: 923/2015

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 30. ledna 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)

Národní filmový archiv, p.o.

IČ/datum narození

00057266

Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání

Malešická 12, 130 00 Praha 3

(dále jen „příjemce podpory“)
rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 2983/2014, vydané Radou Fondu dne 13.6.2014, v právní moci dne
23.6.2014 (dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu
Evidenční číslo projektu

339/2014

Název dotačního okruhu

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Číslo výzvy

2014-6-2-7

Název projektu

Barrandov ve všední den

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

30.11.2015

se vypouští a nahrazuje se textem:
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
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31.5.2016

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 8.1.2015 Fond o změnu lhůty
pro dokončení projektu uvedený v čl. 7.1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne
6.1.2015.
Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 30.1.2015 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 3. února 2015

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