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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

ID 001876.0004 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

(dále jen „Kraj") 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s, Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

JUPITER club, s.r.o. 
se sídlem: Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 46967036 
zastoupené: Mgr. Milanem Dufkem, jednatelem společností 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1621489309/0800 
(dále jen „Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Evropský festival filosofie", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována nebude nadále plnit podmínky dané 
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 65 000 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v % 76,9% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 23,1% z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 15 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v 
tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., 
že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle 
ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky 
dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům 
akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 120-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 21. června 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu. 

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) technické zabezpečení festivalu - ozvučení, osvětlení, zapůjčení techniky. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
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prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 001876 ", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 8. září 2017 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

Čl. 9 
Struktura závěrečné zprávy 

(1) Základní informace o akci 
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce) 

(2) Program akce 
(3) Statistické údaje o akci 

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji) 
(4) Financování 

a) Předpokládaný rozpočet akce 
b) Skutečný rozpočet akce 
c) Přehled celkqvých příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění) 
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace). 
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

Příjemce dotace zpracuje přehled výdajů a příjmů dle níže uvedené vzorové tabulky. 

Položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) dotace 
stravování (pokladna) reklamní plnění 
honorář (pokladna) příjmy ze vstupného 
ubytování (faktura) pnění od sponzorů 
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reklamní prezentace vlastní zdroje 
(faktura) financování. 
tištěná propagace 
(pokladna) 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

(5) Doložení publicity die čl. 11. odst. 4 této smlouvy 
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy 
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd. 
c)orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina 

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené 
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé. 

Čl. 10 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy. 

Čl. 11 
Publicita 

1) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 
441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
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a) logo Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí; 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce; 

c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje; 

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 4 ks 
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje); 

e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje); 

f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje); 

g) prezentace Kraje moderátorem akce; 
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, 
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné. 

Čl. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi 
smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení 
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace. 

Čl. 14 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz 
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3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
1. 8. 2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 3. 1. 2017 
usnesením č. 0012/01/2017/RK. 

V Jihlavě dne .,2,5 

MUDr.. 
hejt 

( 

ygrywíilan Dufek 
/jednatel 

(za Příjemce) 

.kov, juPiTER club, 6X0. 
Náměstí 17 

594 01 Velké Meziffčí 
IČO: 469 67 036, DIČ: CZ46967036 

0R-KS Brno, odd. C, vl. 6891, z 3.8.1992 
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i;K° -3 -08- 201 
ZADOST O PODPORU AKCE — 

Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotací poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě-povinftOstr vyplývající 
ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční 
výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také Identifikační číslo 
os oby, byio-ii přiděleno, nebo, je-li Žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 

e) odůvodnění žádosti, 

f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci 
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob s podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu, 

g) seznam případných příloh žádosti, 

h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci 
i plnou moc. 

1. Základní informace 

N 

Ehz i popis akce 

nabízená protihodnota 

Casovy harmonogram akce 
{začátek- ukončeni) 
Mi to konáni akce 
Qccl na který žadatel chce 
dotacf pouztt. 

Evropský festival filozofie -11. ročník 
Předchozích deset ročníků Evropského festivalu filozofie 
si díky své nekonvenčni podobě získalo mnoho příznivců 
mezi odbornou i laickou veřejností, což je jeden z mnoha 
pádných důvodů pro jeho pokračování. 
11. ročník nabídne jeho návštěvníkům možnost opět se 
zcela neformálním způsobem zapojit do otevřené diskuse 
k věcem důležitým, čí naopak zcela nicotným, které nás 
ve světě plném komerce obklopují na každém kroku. 

Při realizaci jedenáctého ročníku bychom chtěli využít 
zkušeností z realizace předchozích ročníků: 
> zachovat trvání festivalu v podobě jednoho týdne 

• festival zahájíme uprostřed týdne a 
přednáškové bloky zařadíme i do víkendu 

• vyhovíme tak požadavkům návštěvníkům se 
vzdálených míst, kteří chtějí na festivalu pobýt 
vice dnů 

> vsadit na osobností filozofického i společenského dění 
> pokračovat v propojení filozofie s kulturními akcemi 
> zvolit festivalové téma z aktuálního dění tak, aby bylo 

vhodné pro diskuzí a polemiku 
> udržet specifičnost a jedinečnost akce - jediná svého 

druhu v ČR 
> zvýšit vyšší podvědomí o akci včetně návštěvnosti 
> charakter akcí přizpůsobit mladé generaci a tím 

usilovat růst jejího zastoupení mezi posluchači 
> zvýšit medializaci festivalu užší spoluprací s médii 
> spolupracovat se zahraničními partnery 

- pokračovat ve spolupráci s německým partnerem 
z Hannoveru 

- navázat spolupráci se slovenským partnerem 

> v rámci 11. ročníku festivalu budeme opět usilovat o 
grantovou podporu Akademie věd 

Motto 11. ročníku EFF bude stanoveno po zářijovém 
jednání programového výboru festivalu. Jeho úkolem 
bude další rozvoj festivalu: vyhodnoceni 10. ročníku, další 
možnosti propagace, grantů, zahraniční spolupráce. 

8.6.-14.6.2017 (bude upřesněno) 

Velké Meziříčí 
Technické zabezpečení festivalu 



Odůvodněni zadosti ,/znjk festivalu byi spojen s podporou EU DG Culture -
, TOPIS vyu.Oíi situace, fcterá vede fc program CULTURE 2000. Festival dosud nenašel 
[podám tado ti včetně infomiare a tons podporu v rámci Ministerstva Kultury ČR především 
I zda žadatel žádal o prostředky ra tuto 2důvodu^ -e tgt0 2ce)a 0jecjjnělá akce nezapadáni* 

lvksočin¥™^^n7dotar6^t™!yb^ I žádného grantového schématu ministerstva. Hlavním 
í využity (od Kraie Vysočina nebo i| finančním garantem, který podporuje akci cca 65%, je 

"" * -—-'-i oj Město Velké Meziříčí. 
f|§| Vážíme si toho, že Kraj Vysočina zařadil náš festival mezi 

^ 1 své VIP akce a tato podpora má trvalý charakter. 

r -1 Poslední tři ročníky byly také podpořeny z grantu 
Y Akademie věd ČR. 

' programu tu;, zda zaciarei 
[finanční dotaci (pomoc) od mi 
i ar pokud ano v iaké vyst v p 

Identifikace žadatele Právnická osoba 

I Právnická osoba (POZOR, tento doklad J 
[dokládají i obce, jejich přispěvKoVéí 1. Jupiter club, s.r.o. 

t , dalo p*«ciKUdr .drntfi^Pu 2. Náměstí 17,594 01 Velké Meziříčí 
i nsob zastupujíc ich pr?vrirkou 
0-.obu uvtdrním pM.nihc dundu -
zac-oupolM J - 3. ICO46967036 

1 f&pici dokl&dO k prSvfíí sufyektfvM 1 

4. Právní subjektivita žadatele: 
Společnost s ručením omezeným 

b o".„b "• I odilem v ttto p-avnlc-ř-n ~ 
5. Osoba oprávněná jednat jmenem společnosti 

Mgr. Milan Dufek -jednatel společnosti 

| obcí atd) Kopjaktní údaje 
1- Oiob v nichr ma primy pod.l, a v#*i ^ te| £(s|o; 60g 738 265, 566 782 000 
lohoto podílu ftol 1^' cr, A B-mailnvž adresa: reditel@iupiterciub.cz 

poštovní adresa 
Jupiter club, s.r.o., Náměstí 17,594 01 Velké Meziříčí 

tre tíďotitjJko prosty prehiecí irplevarvtni" 
potvrzen/ o^oboj opravn' nou jednat „Boa C) je irelevantní 
jnirtrntudutel* Pokudrou údaje dle 
budu b) <, cl pto e idatele it/i vantnl 
uvcdi íiidMel rovnt: tyto skuté! no-1 
BanKovni ustav 
Cislo bankovního učtu 

WWW (domovsko stránky akc 
na Internetu) 
Právní subjektivita žadatele 

I sUDiekfavtté žadatele) 
5 li in ill H.iuh 

t kzádosh přiloženy) 

1621489309/0800 Česká spořitelna 

www.festiv3lfilozofie.cz.www.iupiterclub.cz 

Společnost s ručením omezeným 

Výpis z OR 

r*. Ko l -| t ,|c, pt u , . -it- IHH. 

Vvdaie Příjmy 
Propagační materiály - 75.000,-
Náklady spojené s účasti vystupujících 
(Ubytování, stravování, honoráře) -90.000,-
Dopravní náklady - 30.000,-
Doprovodný program - 80.000,-
T echnické zabezpečení 
(Ozvučeni, osvětlení, pronájem techniky)-65.000,-
Organizační zajištění - 90.000,-
Ostatní služby- poštovné,telefony ....-10.000,-

Kraj Vysočina - 50.000,-

Město Velké Meziřfči - 300.000,-
Akademie věd ČR - 90.000,-

2. Bližší informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 

Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
Výčet nákladů, která Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 

mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 
náklady (výdaje) na pohoštění 
běžné provozní náklady (výdaje) (např. 
telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky ) 
náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 
úhrada úvěrů a půjček 
penále, pokuty 
náhrady škod a manka 
zálohové platby neuhrazené a 
nevyúčfované v době realizace akce 
náklady (výdaje) na právní spory 
náklady (výdaje) na publicitu 
daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) výše výdaj"e 
Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečné hrazeny z dotace od Kraje Vysočina. 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejích plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkově 
náklady, které je nutné při vyúčtováni prokázat. 

Technické zabezpečení festivalu 
Ozvučení, osvětlení, zapůjčení techniky 

65.000,-

$ 
|f: 
IP 



11188 
C a "  

Rozpis použiti dotac od Kraje Vvsocina 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

50.000 Kč 

2. 
Celkové náklady (výdaje) na aktivítu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

65.w|kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
76,92% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

4. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšlenyjak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínau... 

15.00Q Kč 

5. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraie Vysočina v % 

23,08% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky). 

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků. 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní j>odíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzri., Žě 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

3. Bližší informace o akci 

P blkum: 
Veřejnost: obyvatelé města a regionu, turisté, studenti VŠ, studenti gymnázii a středních škol 
v kraji, zájemci o literaturu a filozofii, samotní účinkující (vč. účinkujících z místních spolků a 
organizací) 
VIP hosté: poslanci, senátoři, radní Kraje Vysočina, akademici, ředitelé ústavů AV ČR, 
zástupci VŠ ČR - děkani filosofických fakult, zastupitelé, radní města atd. 
PRESS; deníky, rozhlas, televize 
10. ročník v roce 2016 navštívilo cca 5.000 osob. Festival je svým zaměřením zacílen.-,na 
všechny věkové kategorie. 
Kdo převzal nad akcí záštitu? 
AV ČR, Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí 
Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?: 
Senátoři - např. Petr Pithart, D. Zvěřinová, F. Bradáč, J. Veleba; poslanci - např. J. Kasal; 
radní Kraje Vysočina (V. Novotný, T.Škaryd, M. Kružíková, Jana Fialová); místopředseda AV 
ČR P. Baran, ředitelé ústavů AV CR, zástupci VŠ ČR — děkani filosofických fakult, zastupitelé, 
radní města atd. 

Jaký význam má akce pro kraj popř. pro obec, zájmovou skupinu, apod.? 
Celostátní, mezinárodní 

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?: 
Velkomeziříčsko, Deník, MF Dnes, Horácké noviny, Akademický bulletin AV, Literární noviny, 
Místn í kultura, Velkomeziříčsko 
Rádia Český rozhlas-region, Proglas, Čas, HIT Rádio Vysočina M 
ČT 24, ČJ Studio 6, Prima, >: 

Weby: FÚ AV ČR, FF MU v Brně, Město Velké Meziřičí, 

Tradce šfgje ftedňá se o havouakci nebo oata s mnohalatoo fradici, apad . jí 
i-estivai má svou tradici, připravujeme již jedenáctý ročník Evropského festivalu filozofie. 
Pro Velké Meziříčí, kraj Vysočinu i českou filozofii se tímto projektem nabízí jedinečná 
příležitost spolupráce a výměny zkušeností. 

Úzce spolupracujeme s německým partnerem v Hannoveru, spolupracujeme také s italskou 
Modenou. V roce 2015 jsme navázali spolupráci se španělským kulturním centrem, 
INSTITUTO CERVANTES. 
Uspořádání jedenáctého ročníku Evropského festivalu filozofie je pro nás další výzvou k 
udržení tradice a současně k většímu rozšíření a zviditelnění festivalu. 

Doorovodny piogram akceLresp navaznost na jine akce "i < n ijj 



Volba filosofických témat i širší kulturní program musi vycházet vstříc návštěvníkům festivalu. 
„Když lidi ví, o čem se mluví, tak se jim samozřejmě lépe diskutuje". 
K úspěchu festivalu přispívá i atmosféra historických míst (jejich architektura i akustika), která 
lidem umožní, aby se cítili jinak než v přednáškovém sálu. Velké Meziříčí je příhodně místo:; ;, 
pro setkání a výměnu zkušenosti i mezi našimi filozofy, protože leží ve středu republiky ná.Vy;í; 
neutrální půdě a nepreferuje Prahu ani Brno. _ 
Festival skýtá možnost setkání i účasti zástupců Kraje Vysočina, univerzit ČR, AV ČR, či :<;0-
spolupracujících zahraničních partnerů. Filozofické diskuse vhodně doplňují koncerty, výstavy 
a divadelní představení profesionálních i amatérských umělců. 
Součástí 11. ročníku bude tak jako v minulých ročnících celá řada doprovodných kulturních 
akcí z oblasti amatérské i profesionální tvorby. Pravidelně do programu zařazujeme divadelní 
představení, koncerty, výstavy, autorská čtení, ale i netradiční žánry. 

P opagace jména Kraje Vysočina - nabízena protihodnota ,1- sp -'-t, i ' - or r„ 

pozvánkách vstupenkách, reklamfnch ptochach při samotné akci ) , 

Kraj Vysočina bude uváděn jako sponzor na všech oficiálních tiskových výstupech (pozvánky, 
PR materiály, program,) Evropského festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí. Pravidelně 
vystupuje na slavnostním zahájení zástupce Kraje Vysočina, většinou Ing. Vladimír Novotný, 
který je garantem festivalu za Kraj Vysočina. 

Výtěžek akce j i kc m n' r. i * h i zi i* i 
Na celý program festivalu bude pro širokou veřejnost vstup zdarma, projekt nebude generovat 
zisk. 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše dalsi poznámky nebo doplněni-

Ve Velkém Meziříčí dne 1.8.2016 

JtWESctalUr.o. 
várnu 17 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoůpéní na (/základě/plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)\ / 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Mgr. Ondřej Rázl 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail: faztoiSjkr-wsocina.cz 
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270 


