v

Zadost 0 zmenu
Zmena Ihuty pro dokonceni, Ihuty pro vyuctovani
projektu
Pfijemce podpory (nazev / jmeno a pfijmenf)

Bednafilms, S.LO.

IC/datum narozenl

28892577

Adresa sldla / trvaleho pobytu / mista podnikini

Hradcanske nam. 11, Praha 1, 118 00

Evidencn! cislo projektu

1163/2016

Nazev dotacniho okruhu

1. vyvoj Ceskeho kinematografickeho dila

Cislo vjzvy

2016-1-2-6

Nazev projektu

Maly Pan 2

Podrobny popis zmen okolnostl, v jejichz dusledku pfljemce podpory :lada

0

zmenu

Posunut[ terminu dokoncenl ze smutnych rodinnych duvodu rezisera projektu.

Zadost 0 zmenu
(uvedte X utech zmen, ktere jsou obsahem teto zadosti)

x

zmena IhUty pro dokonceni projektu
zmena Ihuty pro vyuCtovani projektu

Zadost 0 zmenu Ihuty pro dokonceni proJektu
Clanek rozhodnuU

7.1

Nazev clanku

Lhuta pro dokonceni projektu

Puvodni zneni

31.10.2016
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I
Navrh novaho zneni

31.1.2017

Pi'ijemce podpory je opravnen pozadat v souladu s § 36 zakona Fond 0 zmenu Ihuty pro dokonceni projektu,
nejpozdeji vsak 3 mesice pi'ed skoncenim Ihuty pro dokoncenl projektu die cl. 7.1.

Ztidost 0 zmenu lhilty pro vyuctovimi projektu
Clanek rozhodnuti

7.2

Nazev climku

Lhuta pro vyuctovani projektu

Puvodni zneni
Navrh noveho zneni

Pi'ijemce podpory je opravnen poi'adat v souladu s § 36 zakona Fond 0 zmenu IhUty pro pi'edlozeni vyuCtovani
podpory projektu, nejpozdeji vsak do skonceni Ihuty pro dokonceni projektu.

Udaje 0 podepisujici osobe a pod pis
Osoba, ktera tuto zildost podepisuje, prohlasuje, ze bud' je zadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutami
organ nebo clen statutamlho organu opravnena jed nat jmenem zadatele-pravnicka osoby nebo je opravnena
jed nat za zadatele jako jeho zmocnenec.

jmeno a pi'ijmeni
podepisujlcl osoby

-- C;
j({J /(/!~(

vztah podepisujici osoby
k pl'ijemci dotace

////t (k"(

datum a misto
podpisu

/I' J, ZQ(""

pod pis
l"",

.~.....

(tabulku zkopirovat vicekrat v pi'ipade, ze je vice osob jednajicich jmenem zadatele nebo za zadatele)

Pi'iIohou teto zadosti je kopie dokladu prokazujiciho zaplaceni spravniho poplatku v podobe odpovidajici forme
uhrady.
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Bednafilms s.r.o.
Hradčanské nám. 11
118 00 Praha 1

+420 224 301 312
michala.volmuthova@
fondkinematografie.cz

Č.j.: 7671/2016

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 toto
rozhodnutí:

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

Bednafilms, s.r.o.

IČ/datum narození

1163/2016

Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání

Hradčanské nám. 11, 118 00 Praha 1

(dále jen „příjemce podpory“)
o změnu rozhodnutí o podpoře kinematografie ze dne 17.6.2016 č.j. 4150/2016, v právní moci dne 12.7.2016,
změněné rozhodnutím ze dne 26.8.2016, č.j. 5732/2016, v právní moci dne 25.9.2016 (dále jen „rozhodnutí“), za
účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu
Evidenční číslo projektu

1163/2016

Název dotačního okruhu

1.vývoj českého kinematografického díla

Číslo výzvy

2016-1-2-6

Název projektu

Malý Pán 2

(dále jen „projekt“)
takto:
I.
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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31.1.2017

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

31.5.2017

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 29.11.2016 Fond o změnu lhůty pro
dokončení projektu. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne 2.12.2016.
Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 2.12.2016 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 2.12.2016

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

BEDNA FILMS s.r.o.
Hradčanské nám. 61/11
118 00 Praha 1

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

Č.j.: 5732/2016

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 26. srpna 2016 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)

BEDNA FILMS s.r.o.

IČ/datum narození

288 92 577

Adresa sídla/trvalého pobytu/místa podnikání

Hradčanské nám. 61/11, 118 00 Praha 1

(dále jen „příjemce podpory“)
rozhodnutí o podpoře kinematografie, č.j. 4150/2016, vydané Radou Fondu dne 17.6.2016, v právní moci dne
12.7.2016 (dále jen „rozhodnutí“), za účelem použití podpory kinematografie při realizaci projektu
Evidenční číslo projektu

1163/2016

Název dotačního okruhu

1.

Číslo výzvy

2016-1-2-6

Název projektu

Malý Pán 2

Vývoj českého kinematografického díla

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

31.10.2016

se vypouští a nahrazuje se textem:
7.1. Lhůta pro dokončení projektu
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31.1.2017

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 1.8.2016 Fond o změnu lhůty
pro dokončení projektu uvedený v čl. 7.1. rozhodnutí. Správní poplatek ve výši 500,- Kč byl zaplacen dne
2.8.2016.
Rada rozhodovala o této žádosti příjemce podpory na jednání dne 26.8.2016 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 26. srpna 2016

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