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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 
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se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 
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smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP01DRMUZ 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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 001876.0022 

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 

Fog n'Desire Films s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

Praha - Vršovice, Voroněžská 172/24, PSČ 10100 
27583341 
Mgr. Michal Kollár a Viktor Tauš, jednatelé 
Raiffeisen Bank 
6085558001/5500 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce Celovečerní film „Chvilky", bliže 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 dap 
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touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na út 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě 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 350 000 Kč 
Výše dotace v Kč 200 000 Kč 
Výše dotace v % 57 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 43 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 150 000 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 (Úř. 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. 
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ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1. 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) zábory veřejného prostranství, 
b) dopravní značení, 
c) odtahová služba, 
d) odvoz odpadu, 
e) ubytování štábu, herců v Kraji Vysočina 

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 

/ 
Strana 3 (celkem 7) >^5^ 



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 
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 29. března 2019 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 celkových 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. 
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'WH 

položka/typ dokladu Kč Položka/typ dokladu Kč 
inzerce (faktura) 
stravování (pokladna) 
honorář (pokladna) 
ubytování (faktura) 
reklamní prezentace 
(faktura) 
tištěná propagace 
(pokladna) 

dotace 
reklamní plnění 
příjmy ze vstupného 
pnění od sponzorů 
vlastní zdroje 
financování. 

Výdaje celkem Příjmy celkem 

(5) Doložení publicity dle 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. 

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), j) 
této smlouvy. 

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

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. 

Čl. 10 
Kontrola 

Čl. 11 
Publicita 
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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: 
a) logo Kraje nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" umístěné na všech 

materiálech k filmu zejména - plakáty, presskit, pozvánky na premiéry, kniha, 
DVD, speciální projekty dalších materiálech souvisejících s akcí, 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, umístění bannerů a tiskových materiálů na tiskových 
konferencích a prezentačních akcích 

c) dle dohody s Krajem Příjemce zajistí speciální PR články o spolupráci Kraje 
s filmovou produkcí - po upřesnění články na nejčtenější online média. 

d) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní premiéru v Praze i v Jihlavě volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce krajské samosprávy, zajištění úvodního slova 
(zdravice) pro zástupce Kraje na obou premiérách, 

e) odvysílání video spotu Kraje na hlavním plátně před premiérou filmu v Praze a v 
Jihlavě (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje) 

f) prominentní umístění loga Kraje Vysočina mezi logy partnerů a sponzorů akce na 
všech prezentačních panelech v prostorách konání akce, 

g) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce 
vyzvedne u Kraje), 

h) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz, příp. www.vvsocinafandikulture.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 facebookového 
profilu Kraje Vysočina v rámci příspěvku na daném profilu. 

5) Příjemce poskytne Kraji vybranou fotodokumentaci z natáčení a oficiální vizuál filmu 
"Chvilky" k vlastnímu marketingovému použití v tištěné i digitální podobě. 

6) Příjemce vyrobí a poskytne Kraji k vlastnímu použití video/spot propagující Kraj 
Vysočina jako partnera filmu, místo děje příběhu a jeho natáčení. 

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. 
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Čl. 14 
Závěrečná ujednáni 

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

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zbyněk Čech, tel.: 564 602 146, email: 
cech.z@kr-vysocina.cz 

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 
16 .3. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11.04. 2017 
usnesením č. 0649/13/2017/RK. 

smluv. 

V Jihlavě 11 2017 

'Mgr. Michal Kollár a ViktorTTaus 
jednatelé \l 

(za Příjemce) \j 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

(za Kraj) 

l 1 -05- 2017 f\ h L 
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KUJIP01E4I 

ZADOST O PODPORU AKCE 
' : ' ' / 

1. Základní informace 

Název akce: Celovečerní film "Chvilky" 

Bližší popis akce: 
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod. 
Propagace jména Kraje Vysočina -
nabízená protihodnota. 

Celovečerní film určený ke kinodistribuci a následnému 
vysílání Českou televizí. Film bude z 80% natáčen v Kraji 
Vysočina, kde se také odehrává jeho děj. Během natáčení 
budeme v Kraji organizovat tiskové konference, natáčení 
zpravodajských příspěvků České televize atp. Premiéra 
filmu stejně tak jako následný křest DVD a knihy bude 
opět organizovaný v Kraji. Na všech těchto akcích a 
výsledných produktech budeme prezentovat Kraj dle 
specifikace v přiloženém dokumentu. 

Časový harmonogram akce 
(začátek - ukončení): 

Natáčení; Leden - Listopad 2017 / Mezinárodní festivalová 
prezentace filmu: jaro až podzim 2018 / Slavnostní 
premiéry v Kraji Vysočina a kinodistribuce filmu: podzim 
2018 / Křest DVD v Kraji: jaro 2019 /Terestriální vysílání 
Českou televizí: podzim 2019. 

Místo konáni akce: Natáčení: Kraj Vysočina, Praha, Slovensko. Distribuce: 
Českárepublika, Slovensko, Polsko s ambicí na distribuci 
mezinárodní. Dle předchozích zkušností žadatele 
minimálně 10 teritorií kinodisíribučne, 30 teritorií ve formě 
terestriálního vysílání, a nespočet teritorií v podobě 
prezentace filmu na mezinárodních festivalech a 
přehlídkách českého filmu. 

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít: 

Náklady související s natáčením v Kraji Vysočina -
ubytování štábu a herců, organizace tiskových konferenci 
atp. Celáčástkapodporybudeutracena v Kraji. 

Odůvodnění žádosti: 
Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč. 

Film "Chvilky" jsou celovečerním debudem Beaty 
Parkanové, rodačky Kraje Vysočina, která tam již úspěšně 
publikovala dvě knihy. Příběh jejího filmu je zasazen do 
Kraje Vysoščina a představuje poklonu kráse kraje a jeho 
přírodě, která se ve filmu stává katarzním faktorem pro 
překonání osobních starostí. Film byl podpořen Státním 
Fondem Kinematografie ve výši 4.000.000,-Kč, je dále 
předmětem žádostí o podporu České televize ve výši 
2.000.000,-Kč a dále 60.000,-Euro u Slovenského 
Audiovizuálního Fondu. 

\ s 
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identifikace žadatele: 
Právnická osoba (POZOR: tento doklad 
dokládají i obce, jejich příspěvkové 
organizace a příspěvkové organizace 
kraje), dále předkládá identifikaci: 
a. osob zastupujících právnickou 
osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení(Pokud již nebylo doloženo v 
.rámci dokladů k právní subjektivitě 
žadatele; jedná se například o výpis 
usneseni zastupitelstva obce o zvolení 
starostou) 

b. osob s podílem v této právnické 
osobě (Jedná se například o seznam 
členů spolku, seznam akcionářů, seznam 
členů družstva, seznam členů svazku 
obcí atd.) 
c. osob, v nichž má přímý podíl, a výši 
tohoto podílu (Jedná se o seznam 
právnických osob, v kterých má žadatel 
podií, je členem apod.) 

Právnická osoba 
1. Fog'n'DesireFilms s.r.o., 
2. Adresa: Voroněžská 24, Praha 10 
3. IČO 27583341 
4. Právní subjektivita žadatele: s.r.o. (včetně kopie 
dokladu o právní subjektivitě žadatele) 
5. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Viktor 
Tauš, Michal Kollár 
6. Kontaktní údaje: +420 775 204 809, 
viktor(a?foqndesirefilms.com, Loretánská 13, Praha 1 

Fyzická osoba 
1. Jméno a příjmení 
2. Datum narození 
3. Bydliště 
4. IČO, je-li fyzická osoba podnikatelem, bylo-li přiděleno 
5. Kontaktní údaje 
a) tel. číslo, b) e-mailová adresa, c) poštovní adresa 

Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) 
lze doložit jako prostý přehled 
potvrzený osobou oprávněnou jednat 
jménem žadatele. Pokud jsou údaje 
dle bodů b) a c) pro žadatele 
irelevantní, musí žadatel uvést 
k bodům b) a c) slovo „irelevantní". 

Bankovní ústav: 
Číslo bankovního účtu: 

Raiffeisen Bank, č.ú. 6085558001/5500 

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

www.foqndesirefilms.com 

Právní subjektivita žadatele: 
(včetně kopie dokladu o právní 
subjektivitě žadatele) 

S.r.o. 

Seznam dokladů 
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádostí přiloženy) 

Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele, nabídka 
plnění Kraji v rámci projektu, rozpočet projektu. 

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha 

Výdaje Příjmy 

viz. Příloha. Položky, na které bude použita potencionální podpora jsou vyznačeny zeleně. Nad rámec výrobního 
rozpočtu vznikne ještě rozpočet marketingový, který v sobě bude zahrnovat náklady na organizaci premiér, 
tiskových konferencí, zpravodajského natáčení atp. Celkový počet financí, které v souvislosti s filmem a jeho 
propagací do Kraje přineseme mnohonásobně převýší dotaci, která je předmětem této žádosti. 



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

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina. 

Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů: 
Výčet nákladů, které 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 

nevyúčtované v době realizace akce 
• náklady (výdaje) na právní spory 
• náklady (výdaje) na publicitu 
• daně, dotace a dary 

Název aktivity (výdaje) 

Lokace (dopravní značení, zábory 
veřejného prostranství, odtah, odvoz 
odpadu) 

Ubytování 

výše výdaje 350.000 
z toho: 

90.000 (Lokace) 

260.000 (Ubytování) 

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně 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 jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat. 

Řáde 
k 

číslo 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v~_Kč 200.000,- Kč 

2. 

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

350.000,- Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
57,14% 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 myšleny jak vlastní zdroje žadatele, 
tak i ostatní dotace, dary, příjmy z 
reklamy, sponzoringu... 

150.000,- Kč 



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

42,86 % 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 podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

3. Bližší informace o akci 

Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejich 
^ru)3urá;:fíinapří rn j|déž,^difiý; š detrpl jvsehibři Muži;; žený/ ŠiroKá"we^Moši,;rrtihprt^^;apod:^/ 

Primární cílovou skupinou filmu jsou lidé žijící ve městech ve věku 20 - 45 let se zájmem o 
kulturně náročnější filmy. Sekundární cílovou skupinou jsou obyvatelé menších měst 
vyhledávající příběhy z "vlastního světa". Terciální skupinou jsou návštěvníci filmových 
festivalů. 

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.) 

Film bude uveden do kinodistribuce v České republice, Slovensku a Polsku. Na základě 
předchozích zkušeností s našimi filmy očekávám kinodístribuci na minimálně 7 dalších 
evropských kinoteritoriích. Film bude terestriálně vysílán Českou televizí, RTVS a v 
návaznosti na fstivalové uvedení filmu předpokládám prodeje do dalších minimálně 10 
evropských televizních stanic. 

Film bude dále reprezentovat Českou republiku na mezinárodních filmových festivalech a 
přehlídkách českých filmů. 

Tťáíjtl!$$£ákč© Ijetíhá •šě:b: novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?); 

r 



Není mnoho režisérů a autorů pocházející z Kraje Vysočina. Pokud je mi známo, neexistuje 
take mnoho filmů, které by Kraj Vysočina propagovali v rámci celovečerního filmu jako 
nádhernou část naší země, jejíž charakter se může stát katarzním prostředkem k překonání 
osobní krize. V tomto smyslu považuji film Chvilky za zcela vyjmečný počin. 

V kontextu filmů společnosti Fog'n'DesireFilmsjde o 3.celovečerní debut s výraznou 
uměleckou ambicí. Předchozí debuty "Dům" a "Domácí péče" byly úspěšně distribuovány na 
mnoha světových teritoriích, uvedeny a často oceněny na vice než 100 mezinárodních 
filmových festivalech a režisérům oběma filmů přinesly prestižní ocenění Variety 
Critic'sChoice, která je každoročně udělována pouze 10 světovým režisérům. 

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje) 

Světová distribuční premiéra za účasti herců a tvůrců filmu, Křest DVD a knihy, Tisková 
konference k jednotlivým akcím, PR články propagující spolupráci filmařů s Krajem, reportáže 
z natáčení filmu v Kraji - tiskové a audiovizuální v rámci pořadů ČT, komunikace natáčení na 
sociálních sítích koproducentů filmu včetně České televize... Viz. Příloha žádosti. 

Propagace jména Kraje Vysočina ~ nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 

pjidjíiháGřji V 

Viz. Příloha žádosti. 

o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk; použit?) 

Celovečerní filmy v žánru sociálního dramatu na tak malém teritoriu jakým je Česká republika 
zisk negenerují v podstatě nikdy. Bez existence subvenčních programů by proto podobné 
filmy neexistovaly a my bychom ztratily nezadatelné právo každého národa vyprávět své 
vlastní příběhy. V ryzí teorii, pokud by film zisk generoval, bude úměrně rozdělen mezi 
jednotlivé koproducenty dle jejich koprodukčních podílů. 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění: 



v Praze tins 3.2.2017 

razítko b 
(v případě zastoupení na zá(< 
plnou moc přiložit) 

moci je třeba 



Producent: Fog'n'Desire Films, s.r.o. 

Název prijektu: Chvilky 
producent Viktor Tauš 

Scénář a režie Beata Parkánová 

Kamera Martin Douba |(Dg\€áSSÁT6 
Výkonný producent Jiří Holan f i i .m 5 

Literami příprava 140 000 

Vývoj 243 000 

Výroba 7 106 000 

Postprodukce 1 622 000 

Režijní náklady max 7% z celkového rozpočt umínus honorář producenta 

Rezerva 400 000 

Celkem 9 511 000 

Production fee C7.1 SK 500 000 

TOTAL í) m 000 Kč 

A i. i.rrB<-.í:.«í 140 ono ua 
A1 Práva k preexistencíálním dílům - Kč 
11 opce na preexistentni dílo -Kč 
12 licence na preexistentni dílo -Kč 
13 ostatní -Kč 
2 Scénář Í40 000 Kč 
21 autor scénáře íix 100 000 100 000 Kč 
22 autor dialogů 2 20 000 40 000 Kč 

23 dramaturg - K5 
24 ostatní -Kč 
3 Náklady literární přípravy 

31 rešerže, poradci -Kč 
32 cestovné, ubytováni -Kč 
33 ostatní -Kč 

II. VWVi | ?43 000 Kč 

4 Autorské honoráře 124 000 Kfi 
41 režisér fix 70 000 Kč 

42 kamaraman 6 5 000 30 000 Kč 

43 architekt, hlavní výtvarník 6 4 000 24 000 Kč 

44 výtvarník kostýmů -Kč 

45 ostatní -Kč 
5 Stáb 73O0CÍKC 
51 vedoucí produkce fix 25 000 Kč 
52 lokační 8 3 500 28 000 Kč 
53 asistent režie 1 20 000 20 000 Kč 

54 ostatní -Kč 

6 Pilot / technické testy - Kč 
61 pilot -Kč 
62 ostatní -Kč 
63 Doprava, cestovné, ubytování . 

64 doprava -Kč 
65 cestovné -Kč 
66 ubytování -Kč 

7 Služby - Kč 
71 právní služby -Kč 
72 ekonomické [ -Kč 
73 překlady -Kč 
74 odborní poradci, rešerže -Kč 
75 ostatní -Kč 
8 Prezentace projektu - KČ 
81 prezentace -Kč 
82 ostatní -Kč 
9 Obhlídky - !(i: 
91 obhlídky - Kč 
10 Casting •55 003 !?r2 
101 casting studio 3 2 000 6 000 Kč 

102 casting režisér fix 40 000 Kč 
li:. VY7iOt^: 7 103 000 Kč 

11 Herci 670 000 Kč 
111 hlavni role fix 250 000 Kč 
112 vedlejší role 14 15 000 210 000 Kč 
113 epizody 6 10 000 60 000 Kč 

114 komparz 150 1 000 150 000 Kč 

12 Zvláští výkony - :ÍÍ: 
121 kaskadéři 

13 Režie •: SG ŠOO 
131 režisér 1 300 000 Kč 

, 1 
132 pomocný režisér 4 30 000 120 000 Kč / 1 



133 script fix 120 000 Kč 
134 režisér 2.štábu -Kč 
135 choreograf -Kč 
136 odborní poradci -Kč 
14 Producent 880 sos ke 
141 producent honorář fix 300 000 Kč 
142 koproducent honorár fix 150 000 Kč 
143 výkonný producent fix 250 000 Kč 
144 vedoucí produkce fix 150 000 Kč 
145 vedoucí natáčení -Kč 
146 asistent produkce 40 1 000 40 000 Kč 
147 lokační -Kč 
148 pokladník, sekretářka.ekonom filmu fix 90 000 Kč 
149 runneři -Kč 

15 Kamera 820 OOOKfi 
151 kamarman honorář fix 200 000 Kč 
152 asistent kameramana-švenkr -Kč 
153 asistent- ostřič 22 5 000 110 000 Kč 
154 DIT zakladač 23 4 000 90 000 Kč 
155 il.asistent kamery -Kč 
156 videooperátor -Kč 
157 nájem kamery fix 160 000 Kč 
158 spotřební materiál 1 60 000 Kč 
159 doprava techniky -Kč 
1510 fotograf -Kč 
16 Světla 220 SCO Kč 
161 vrchní osvětlovač fix 80 000 Kč 
162 zástupce vrchního osvětlovače fix 60 000 Kč 
163 osvětlovači ostatní -Kč 
164 osvětlovači výpomoc -Kč 
165 nájem techniky fix 80 000 Kč 
166 spotřební materiál -Kč 
167 doprava techniky -Kč 
168 agregát a pohoné hmoty vc.obsluhy -Kč 
169 energie -Kč 
1610 plošiny -Kč 
17 Grip t4O0DO Kě 
171 hlavní grip -key grip 20 3 500 70 000 Kč 
172 asistent gripu -Kč 
173 základní grip technika fix 70 000 Kč 
174 doprava gripu -Kč 
175 speciální grip technika -Kč 
18 Záznamový materiál / média • 

181 filmový materiál - Kč 

182 záznamová média, disky -Kč 
19 Zvuk 320 COO Kč 
191 mistr zvuku fix 170 000 Kč 
192 asistent-mikrofonista 20 3 500 70 000 Kč 
193 ll. Mikrofonista, asistenti -Kč 
194 nájem techniky 1 80 000 80 000 Kč 
195 doprava -Kč 
196 ostatní -Kč 
20 Architekt, štáb 100 000 Kč 
201 architekt, scénograf 20 5 000 100 000 Kč 
202 asistent architekta -Kč 
203 výtvarník -Kč 
204 ostatní -Kč 
21 Dekorace <100 000 Kč 
211 stavba, materiál 300 000 Kč 

212 doprava 30 000 Kč 
213 stavební služba 20 2 000 40 000 K6 
214 doprava stavební služby 20 1 000 20 000 Kč 
215 ostatní 10 000 10 000 Kč 
22 Rekvizity 350 000 Kč 
221 rekvizitář fix 150 000 Kč 

222 rekvizity 60 000 60 000 Kč 
223 speciální rekvizity- vozy, zvířata 70 000 Kč 
224 doprava 70 000 Kč 
225 ostatní 

23 Kostýmy 220 000 Kč 
231 výtvarník fix 100 000 Kč 
232 kostymérky 20 3 000 60 000 Kč 
233 kostýmy 50 000 50 000 Kč 

234 materiál, čištění 5 000 5 000 Kč 

235 nájem kostymérny fix 5 000 Kč 
236 doprava -Kč 
24 Masky i5')03ii Kč 

241 umělecký maskér fix 120 000 Kč 



242 maskéři 
243 materiál, výroba, půjčovné 1 20 000 20 000 Kč 
244 nájemné 1 10 000 10 000 Kč 
25 SFX 800 000 Kč 
251 SFX 10 80 000 800 000 Kč 
26 Ateliér - Kč 
261 nájem -Kč 
262 služby -Kč 
263 ostatní -Kč 
27 Lokace 90 000 Kč 
271 dopravní značeni 

zábap/ veřejného prostranství 
odtah 

odvoz odpadu 

1 ' 20 000 ; 20 000 Kč 

1 ; . 40 000 i 40 000 Kč 

1 ' 10 000 ! 10 000 Kč" 

272 
dopravní značeni 

zábap/ veřejného prostranství 
odtah 

odvoz odpadu 

1 ' 20 000 ; 20 000 Kč 

1 ; . 40 000 i 40 000 Kč 

1 ' 10 000 ! 10 000 Kč" 273 

dopravní značeni 

zábap/ veřejného prostranství 
odtah 

odvoz odpadu 

1 ' 20 000 ; 20 000 Kč 

1 ; . 40 000 i 40 000 Kč 

1 ' 10 000 ! 10 000 Kč" 
274 

dopravní značeni 

zábap/ veřejného prostranství 
odtah 

odvoz odpadu 20 000 20 000 Kč 
28 Lokační zázemí §80 000 Kd 
281 nájmy 1 400 000 400 000 Kč 
282 hlídání záborů, dekoracdí, techniky 1 20 000 1 20 000 Kč 
283 pořádková služba -Kč 
284 asistence- pilicie, hasiči, zdravotníci -Kč 
285 výpomoce 1 20000 20 000 Kč 
287 catering- nájem, strava 20 5 000 100 000 Kč 
288 basecamp-stany, lavice, topení,energie -Kč 
289 karavany -Kč 
2810 plošiny -Kč 
2811 make up bus -Kč 
2812 WC -Kč 
2813 materiál, výroba, půjčovné 1 20 000 20 000 Kč 
2814 úklid lokace 1 20 000 20 000 Kč 
2815 ostatní -Kč 
29 Doprava 316 000 Kfi 
291 nájemní doprava- řidiči, auta 72 3 000 216 000 Kč 
292 nájem aut bez řidiče 
293 vlastní auta-km 100 1 000 100 000 Kč 
294 letenky, jízdenky, taxi, parking 
295 ostatní 

30 Ubytování 260 000 Kč 
301 štáb den 1 štáb 

ostatní 
65 I 4 000 ; 260 000 Kč 

305 

štáb den 1 štáb 

ostatní 
65 I 4 000 ; 260 000 Kč 

31 Produkční náklady 350 000 Kč 
311 nájmy produkčních místností CZ 4 15 000 60 000 Kč 
313 nájmy produkčních místností SK 15 000 15 000 Kč 
314 telefony, kurýři, poštovné 4 5 000 20 000 Kč 
315 vybavení produkce- kancelářské potřeby 10 000 10 000 Kč 
316 vysílačky 200 50 10 000 Kč 
317 překlady, tlumočení -Kč 
318 právní služby- CZ 2 6 000 12 000 Kč 
319. právní služby- SK ~~1~~~~l 3 000 3 000 Kč 
3110 účetní služby- CZ včetné auditu —1 90 000 90 000 Kč 
3111 účetní služby- SK větné auditu 70 000 70 000 Kč 
3112 finanční služby -Kč 
3113 pojištění 60 000 60 000 Kč 
32 Film o filmu - Kč 
321 

33~~ 

náklady na Film o filmu -Kč 321 

33~~ 

iv. roí-TřviO-jiiNC^ 1 ono kč 

321 

33~~ Střih 202 000 }[(' 
331 střihač fix 200 000 Kč 
332 asistent střihu 21 2 000 42 000 Kč 

333 nájem střižny 60 000 60 000 Kč 
334 ostatní -Kč 
34 Archivní materiály 40 009 Kč 
341 obrazové -Kč 
342 zvukové 40 000' 40 000 Kč 
343 ostatní -Kč 
35 Hudba 210 000 Kč 
351 skladatel fix | 150 000 Kč 
352 hudebni režisér -Kč 
353 nahrávka hudby-inetrpreti -Kč 
354 nahrávka hudby- mix -Kč 
355 nájem studia 60 000 60 000 Kč 
356 archivní hudba -Kč 
357 ostatní -Kč 
36 Zvuková postprodukce •ÍÓO 000 í'.«: 
361 postsynchrony -Kč 

l 

362 ruchy 4 5 000 20 000 Kč 

l 

363 editace, příprava mixu • 20 4 000 80 000 Kč 

l 
364 mix 1 250 000 250 000 Kč 

l 
365 ostatní -Kč 

l 

37 Obrazová postprodukce 720 COD K & 



371 vedoucí postrodukce fix 80 000 Kč 

372 DIT správa dat fix 30 000 Kč 

373 laboratorní práce-voláhí - Kč 

374 scan -Kč 

375 online,grading 450 000 450 000 Kč 

376 triky, titulky fix 90 000 Kč 

377 cizojazyčné podtitulky - KČ 

378 trader, upoutávky,ukázky filmu fix 70 000 Kč 

379 předpisy -Kč 

3710 ostatní -Kč 

38 Delivery materiály, NFA - 1\Č 

381 delivery materiály, NFA - Kč 

Rezerva •Win n,'u» .1 (•'! " 

/ \ 
y 

\ "V 
1.. \ \ 

v. 



Požadovaná dotace | ?iio oon :c<~ 

Odpovídající výše rozpočtu k požadované dotaci H-ÍO ouo !;c 
(uznatelné náklady) ~ 

Lokaus | :)i) ooi) :Í(-

dopravní značení 

zábory veřejného prostranství 

odtah 

odvoz odpadu 

1 _ ! 20 000 j 20 000 Kč 

1 ! 40 000 ! 40 000 Kč 
1 10 000 j 10 000 Kč 

1 i 20 000 i 20 000 Kč 

Ubytování n 260 000 Kč 

štáb den / štáb 65 4 000 260 000 Kč 

ostatní 

•  . v . ;  ^  

tĚHBtĚKBĚSĚĚSĚĚmBg 
Fog'n'Desire Films s.r.o. 

Senovažné nám. 10, \ 10 00, Praha í. 
IČO 275 833 41, DIČ CZ 275 833 41 



F I L M S 

V Praze, 17.1. 2017 

- MATERIÁLY K POUŽITÍ 
Poskytneme Kraji Vysočina vybranou fotodokumentaci z natáčení a oficiální vizuál filmu 
"Chvilky" k vlastnímu marketingovému použití v tištěné i digitální podobě. 

Dále k vlastnímu použití vyrobíme video/spot propagující Kraj Vysočina jako partnera 
filmu, místo děje příběhu a jeho natáčení. 

- PREZENTACE V MATERIÁLECH 
Zajistíme prezentaci Kraje Vysočina a jeho loga na všech materiálech k filmu (plakát, 
presskit, pozvánky na premiéry, kniha, DVD, speciální projekty atd.), prezentaci na 
tiskových konferencích a dalších prezentačních akcích formou bannerů, letáků apod. 

- PR ČLÁNKY 
Dle dohody zajistíme speciální PR články o spolupráci Kraje Vysočina s filmovou 
produkcí - po upřesnění články na nejčtenější online média. 

-HERCI NA INTERNETU 
Využijeme možností známých herců, kteří ve filmu hrají a mají svůj okruh fanoušků, jež 
informují o svých aktivitách (Jenovéfa Boková, Martin Finger atd.) Herci mohou natočit 
záběry na místě ať už v rámci natáčení "na place" nebo ve chvílích volna a umístit je na 
své sociální sítě a sdílené kanály. 

-HERCI V MÉDIÍCH 
Samozřejmostí je nafocení filmové lokality v rámci natáčení filmu ať už na tzv. fotosky, 
které se používají při propagaci filmu v kinech, v médiích, na propagačních materiálech 
atd., případně se přímo doplňují k článkům o filmu a rozhovorům s jednotlivými herci a 
tvůrci. 

Fog'n'Desire Films s.r.o., Senovážné nám.10, Praha 1, IC: 27583341, viktor@foandesireFiims.com 



- TISKOVÉ KONFERENCE 
Kraj Vysočina bude prezentován na všech tiskových konferencích s představením filmu 
všem médiím od tématických po masová s účastí všech hlavních herců a tvůrců. Na 
všech těchto akcích nabízíme speciální prezentací Kraje Vysočina v podobě bannerů, 
letáků, dárkových předmětů apod., které budeme distribuovat spolu s tiskovou zprávou. 

Nabízíme uspořádání jedné z premiérových tiskových konferencí přímo v Jihlavě. 

- SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA 
Dodáme dohodnuté množství vstupenek na slavnostní premiéru filmu v Praze a 
následný večírek. 

První slavnostní premiéru filmu uspořádáme v Jihlavě. Opět dodáme dohodnuté 
množství vstupenek. 

Pokud bude zájem o speciální projekci/předpremiéru, pro hosty Kraje Vysočina, 
zajistíme. 

- DVD, KNIHA 
Za symbolické výrobní náklady Kraji Vysočina nabízíme libovolné množství DVD filmu a 
knihy, která bude na motivy scénáře publikována. 

Nabízíme organizaci křtu knihy "Chvilky" v Jihlavě za účasti hlavních herců a tvůrců 
filmu. 

Děkuji Vám za zvážení naší nabídky a čas věnovaný našemu filmu. 

Fog'n'Desire Films s.r.o., Senovážné nám.10, Praha 1, IC: 27583341, yLktQr@fQgndesirefilms.com 



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

Sídlo / Adresa žadatele 

IČO 1 Datum narození 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

[g kalendářní rok. 
0 hospodářský rok (začátek , konec ). 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů: 
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Žadatel prohlašuje, že 

H není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
• jeve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození 

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden qodnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS. 



3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

Q nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
• vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
Q nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 

0 jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
0 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

0 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
0 vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

I Obchodní jméno podniku Sídlo IČO 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

0 jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
0 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem 

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly; 

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních snniPřnncM =, - • 4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. polecnosti a družstev, ve zněm pozdějších předpisů. 

5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebvlo možné dříwp nnctutr,,,^ . 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kaDitálu nnvů h h "l'"'?!? ro2dělit' rozd?lí se 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/2013, c. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeniI 875/2007) 

2 



rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas udělují správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Datum a místo podpisu 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

v nO-.>V V"- ř• *-

: < if' íí :• <j. ; 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

Fog'n'Desire Films s.r.o. 
Senovážné nám. 10, 110 00, Praha 1 
IČO 275 833 4), DIČ C2 275 833 4) 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p., zpracovatelem ie poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina. 

3 



Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb„5 o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)1 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2. 

Uvedeni budou pouze společníci právnické osoby - žadatele zapsaní ve veřejném rejstříku, 
nikoli např. všichni akcionáři. 

U družstva bude uveden pouze statutární výbor, tj. představenstvo, které je oprávněno za 
družstvo jednat. 

Bude-li žadatelem spolek, doloží osoba oprávněná jednat za spolek své oprávnění, včetně 
např. stanov, z nichž oprávnění konkrétní osoby vyplývá. Seznam členů se neuvádí. 

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého 
zřizovatele; svazek obcí doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.). 

Pořadové 
číslo 

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

1 03.12.1973 Vitkor Tauš (51%) 
2 04.04.1978 Mgr. Michal Kollár (49%) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst) 

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat t 



3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zé 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3. 

(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
ňísln IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

% 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce ^adatele: 

2 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 


