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Smlouva o poskytnutí dotace 

Rozpočtová skladba: j }}fí ^ ^ 
opa Uď0j <4 woí8 

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*' 1 j 

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

ID 002371.0021 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj") 

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

DOC.DREAM services s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava 
05386551 
Markem Hovorkou, jednatelem a Katarínou Holubcovou, jednatelkou 
Česká spořitelna a.s. 
4356204379/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2018", 
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. 
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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 
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 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion 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 1 050 000 Kč 
Výše dotace v Kč 1 000 000 Kč 
Výše dotace v % 95,2 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v % 4,8 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 50 000 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, případně v závěrečné zprávě, 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. 

Stránka 2 z 8 



ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 6.11. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1.1. 2018. 

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, bankovní 

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou: 
a) technický servis - promítači, vedoucí kin a část technické produkce, 
b) IT služby, 
c) letenky porotců, 
d) doprava festivalovými auty - honoráře dispečerů a řidičů, 
e) oddělení shipping - správa filmových přihlášek, vyjednávání práv a kopií, 
f) pronájem fest. kina - DKO II; 
g) technické zajištění festivalové databáze, 
h) předtisková příprava a tisk fest. katalogu; 
i) PR a tiskový servis; 
j) ubytování poroty, VIP hostů a novinářů, 
k) překlady webstránek a tiskovin. 

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, 
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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 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002371. 

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 14. prosince 2018 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 ČI. 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 

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

(9) 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) 
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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 
reklamní prezentace vlastní zdroje 
(faktura) financování. 
tištěná propagace 
(pokladna) 

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. 

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) -
písm. j) 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 
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(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

o\ 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. 

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. 

příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce: 
a) logo Kraje (příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře") umístěné na festivalových 

plakátech, plakátech v MHD, billboardech, programech, vstupenkách na 
individuální festivalové projekce, festivalových přílohách (deník Jihlavské listy, 
deník Jihlavský deník, týdeník Respekt, případně kulturní čtrnáctideník A2 a 
Lidové noviny), v programové brožuře festivalu a na programovém plakátu 
festivalu, v případě vydání ve festivalovém deníku dok.revue včetně jeho online 
podoby, ve festivalové mobilní aplikaci, na bannerech s potiskem log partnerů 
festivalu, na fotostěně ve festivalovém centru a dalších materiálech souvisejících s 
akcí; 

b) reklamní strana a úvodní slovo hejtmana Kraje ve festivalovém katalogu, záložka s 
tipy na zajímavé turistické cíle v kraji; 

c) odvysílání video spotu Kraje na hlavním plátně před vybranými filmovými 
projekcemi (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje). Výběr filmových projekcí, 
před kterými bude odvysílán video spot, provede Příjemce po dohodě s Krajem; 

d) umístění loga Kraje ve festivalové znělce promítané před každou projekcí během 
festivalu včetně zahájení a zakončení; 

e) umístění loga Kraje ve festivalové znělce uváděné v televizním vysílání ČT; 
f) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 

příležitosti akce; 
q) oficiální písemné pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 

Kraje, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje; 
h) uvedení loga Kraje na panelech partnerů umístěných v prostorách DKO, DIOD, 

kina Dukla a Dělnického domu; 
j) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si příjemce 

vyzvedne u Kraje); 
j) prezentace Kraje Vysočina moderátorem a nebo zástupcem vedení festivalu při 

slavnostním zahájení a slavnostním zakončení; 
k) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na homepage a v sekci partneři na 

internetových stránkách souvisejících s konáním akce; 
I) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s 
konáním akce; 

m) zajištění 10 ks vstupenek pro veřejnost, které Kraj Vysočina využije v soutěži na 
sociálních sítích a webu; 

n) uvedení Kraje Vysočina jako partnera akce ve všech regionálních rozhlasových 
spotech (znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina"); 

o) umístění prezentačního spotu Kraje Vysočina na facebookovém profilu akce; 
p) uvedení 1/3 stránkové inzerce Kraje Vysočina ve festivalové příloze v Jihlavských 

listech. 
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Čl. 12 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 13 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

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. 

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. 

Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 této smlouvy je považováno za porušení méně 
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

vidlech územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce 
novinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 
20 % poskytnuté dotace. 

Čl. 14 
Závěrečná ujednání 

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

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
Raz!.0@kr-vysocina.cz. 

i kékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
~ lovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
0 , t 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. 

51 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

s, žených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
° ávních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k nformacím, 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. 

61 Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
nformačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
' ákonnou 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. 
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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 3 8 
2017. 

10)O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraie Vysočina dne 6 
2. 2018 usnesením č. 0190/01/2018/ZK. 

V Jihlavě dne -- 0--5--O3--2-0W 

MUDr, Jiří Běh^ifiejj 
hejtman kr0 

(za Kraj) 

Marek Hovorka 
jednatel 

(za Příjemce) 

J 
Katarína Holubcová ' 

jednatelka 
(za Příjemce) 

SSLBREJiPf 
services, s.r.o. 

Jana Masaryka 16 
586 01 Jihlava 

551 "Q)Č: CZQ5386551 
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KRAJ VYSOČÍNA~^ 

KUJIP80VD4FN .. {», M..1|7 

MĎÍsf:G'f>ttéPQŘIi AKCE 

j:pqdie:.-§ 10a 3 zákona 250/2tidQ.;;:S^ na základě ^ _ ^ 
• přbstřednictvirn veřejnoprávní smíouvyvfcláíe.' jén.;;;';,žáddsťK' popřípadě na základě povinnosti vypiývajícfíze" 
•; zvláštního právního předpisu; žádost o6isaHvÍé.^fés|tóň;-' 

.vpncíěíenoL •••'. 
::b)/požadóvanou částku, 
;:'c):úČ9Íi na který žadatel chce dotací nebo; návrátnqu^nánčrii výpomoc použit, 

ďofcú; v níž má být dosaženo úče!u,: o' návratné finanční výpomoci í lhůty pro navrácení poskytnutých. 
' peněžních prostředků a výši jednotlivých' splátek;-' • 
e) odůvodnění žádosti. 
f) jé-íi žadatel právnickou osobou, identifikaci ':.'- . ' •. 
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob s podílem.vtéto právnické osobě,- s-: 

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu. 
g) seznam případných přiioh žádosti, 
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i pínóu- -
moc. 

1. Základní informace |gg§ 

—• Mezinárodni festival dokumantárnictTfíií^ji.hlava 201SyS^' 

ijáÍ^yí;.&pfQ^^^ 
í-návaznost na ~ jmi výtěžek : 
lapotí ; 

Mezinárodni festival dckumentámích fíímii' Jihlava 
festivalem svého druhu ve střední á východní B ~ 

, mezi klíčové české filmové událostí, jeonáse o Kultu ' 
| s dlouholetou tradicí. V roce 21318 se bucié konat již 
) který bude opět výjimečnou příležitosti kě zhodf 
j českého i světového dokumentárního filmu-

| WíFDF Ji.hlava je jednou z nejvýznamnějších kulturnícn udafóstfcj*:. 
;| v Kraji Vysočina a významně přispívá k propagaci Kraje v ráme; [•-, 
íj ČesKé republiky š v zahraničí. Festival na Vysočinu kažooročmik'; 
ji láká tisíce diváků a stovky českých a zahraničních filmovýcHi; 
;j profesionálů i novinářů. Loňský 20. ročník se setkal s rekordním [•'_ 
i! zájmem návštěvníku - přivítal 4 456 akreditovaných hostů, zj 
iitoho 1 080 filmových profesionálu a 350 novinářů, Festivaiové | • 
ji projekce vidělo v součtu více než 40 000 diváků. j 

;i MFDF Ji.hlava ve svém programu nabízí výběr toho j 
;j nejzajímavějšího ze světového i českého dokumentárního filmu, [o-
;j Základem programu je šest tradičních soutěžních sekcí; 
•• - Opus Bonům pro světové dokumenty objevné svými tématy i [ 

filmovou řečí. j • 
-I - Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střetí^jpfj-
i východní Evropy, 
j - Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu. 
1 - Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě 

dokumentárního filmu - experimentálnímu dokumentu, 
- Krátká radost nabízí výběr nejiepších evropských krátkých 

filmů. 
- První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů 

uvedených zároveň ve světové, středo- a východoevropské či 
české soutěži MFDF Ji.hlava, sekce 

Další programové sekce představují aktuální dění na české i 
zahraniční dokumentární scéně, Reaíity.tv se zaměřuj#|S# 
neobvyklé televizní reality show, sekce Doc-řl zkoumá hráQfi 
mezi dokumentem a fikcí, na četných MastercÉasses hovoří 
tvůrci s diváky o principech své práce. Průhledné bytostí jsou 
retrospektivními profily významných filmařů. 

Filmový program je doplněn doprovodným programem, 
nabízejícím divadelní představeni, hudebni vystoupeni, výstavy, 
autorská čtení či diskuze. 

MFDF Ji.hlava je události s mezinárodním dopadem, 
každoročně vítá radu hostů i návštěvníků z celé ČR i ze 
zahraničí. Zároveň nabízí individuální vstupenky a otevřený 
doprovodný program pro návštěvníky z regionu. 

jmrnsm 
SiiilftSSS 

lllllllillt 



fTe&nřžt konání&k£®} časový j 23,-28.10. 2018 

Jihlava (OGV, DKO, Dukla, DíOD. Dělnický dům, Šouí. klub,: 
Horácké divadlo, a další) 

[ &5eí, m který ž&ú&mt chce 

mmumtmm 

Náklady spojené spořádáním 22. MFDF Ji.Wavs 
tsčty technický servis pro zajištění filmových projekcí/ iT;Sítřž|^:; 
letenky porotců, dopravu festivalových hostů, chod c 
shippingu (správa filmových přihlášek, vyjednávání práx^a 
zajišťování kopií), pronájem festivalového kina, technické 
zajištění festivalové databáze, předtisková příprava katalogu, 
PŘ a tiskový servis, ubytování poroty, VIP hostů 2 novinářů, 
překlady webstránek a tiskovin. 

;V£G^SF:;;^ 
' podaní žádosti včetně informace 0 tom, 
' zda žadatel žádal i? prostředky na lufo 

rátócíysraníaýý.c^ 
V y^oŠ (^y^>: •; jářc^; •:/] ín^v^dota&jl .t^lířy^&5?|ý; 

MFDF Ji.hlava si za svou historii vybudoval tradicí a ziskai 
mezinárodní renomé. Každoročně tak na Vysočinu přiláká více 
než 6 tisíc návštěvníků, hostů a účastníků. Přiváží do regionu a 
do ČR to nejnovéjši z mezinárodní dokumentární tvorby,, 
zajímavé osobnosti současné světové dokumente 
hosty. Vzhledem ke svému charakteru nemá událost 

['k zisku, proto je pro její reaíízací nezbytná podpora Kraje 
í.finančnň-dotací- (porno<^: :ód-mš^a:- (obce); •' • 

Dovolujeme si požádat o podporu Kraje Vysočina velfgíH 
1-050.000 Kč. Výše žád3né podpory přímo souvisí 5 růstem 

; festivalu a potřebou zajistit kvalitní podmínky pro filmové 
i:'-;;,-.':':': projekce a také zázemí pro festivalové návštěvníky a hosty. 

V průběhu posledních pěti let, se festival významně rozrost! 
I nejen co do počtu odehraných dokumentárních snímků, aie také 
co do počtu filmových profesionálů, kteří se účastní pofilmových 
diskuzí s diváky, filmových dííent workshopů, atd. Zatímco v 

Iv.;-.2012 festival promítá! v 5 kinosálech, přivítal 3 900 
akreditovaných hostů, novinářů a účastníků a celková! 

;V--návštěvnost dosáhla 30 000 diváků, v roce 201S promítal již v 8 í 
kinosálech, celková návštěvnost přesáhla 40 000 diváků.-; a • 

t::V\yV\akreditovalo se 4 458 hostů, novinářů a účastníků. Jakkolíti-íjei 
efektivita vynaložených peněz v případě MFDF Ji.hlava vyscjcá • 

daíš! rozvoj festivalu, a s tím související 
;';v :, konkurovat zahraničním festivalům, přímo úmerny JůfioI-

finančnímu zázemí. • 
!•?' v'--..:v;-^; 

Na 22. MFDF Ji.hlava 2018 budeme žádat také o podporu^odl: 
V vSv- Města Jihlava {2.150.000K6) a z Creative Europe MEĎÍÁ 

^ í  j  programu EU (1.710.000Kč). 

i identifikace Žadatel 

ř^S®8S®SSISIiilS;í 

3 Právnická osoba 
i! 1. Název sublektu die registru ekonomických subjektů, 
Sj 2. Sídlo 
|3. IČO .v.;; 
|! 4. Právní subjektivita žadatele: (včetně kopie dokladu a:;(U; 
|j právní subjektivitě žadatele) Í;ÍS 
®! 5. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti 
H 6. Kontaktní údaje (tel. čísio, e-mailová adresa, poštovní-'.' 
í:j adresa) 

#1 Fyzická osoba 
í; 1. Jméno a příjmení 
|:j 2. Datum naroseni 
Ij 3. Bydliště 
3 4. IČO, je-li fyzická osoba podnikatelem, byio-ii přiděleno 
i:! 5. Kontaktní údaje (tel. číslo, e-mailová adresa, poštovní 
J adresa) . • 

4 DOC.DREAJH services s.r.o. 
3 Jana yasaryka 18. 586 01 Jihlava 
í ;0S386551 'J'K 
íj -Společnost s ručením omezeným 
-;| Marek Hovorka —jednatel 
5 Katarina Holubcová - jednatelka 
fj tel. 774 101 655 
š| e-mail: office@ji-hlava.cz, katarina@ji-hlava.cz 
Si poštovní adresa: Bubenská 1, 17Q 00 Praha 7 
>! 

• Bsnkovni ůsiav: 
^Í5H^^ÍÉaÚĚ^ip^^fáo"^^aří?..j:-V}-^í5:) 

14356204379/0800 
I Česká spořitelna, a.s., Křížová 1338/1, 58 601, Jihlava . 

ě! www.ii-hiava.cz 

ÍÍ-^^ié^tivitsížaa^ítefeV^^ - -v^ V; ̂  

:í Spolek s ručením omezeným 

pS<íp?Íi^^ 
j'$i&i3á$:yšě'^ť^ 

. 

^ Notářský zápis 
íj Výpis z Obchodního rejstříku 

ij Smlouva s bankou 

mailto:office@ji-hlava.cz


Výdaje Příjmy 

hRronajem-fest ksna - DKO 1 200.000 Kč-
;: PíOr;ájeni řesí: kina - DKO li 200.000 Kč 

Pronajen" tělocvičny a internátu pro fest 
"rtávsteýníky:"-.. 135.000 Kč 
Pronájem dalších fest prostor 635.000 Kč 
jecbhícké zajištěni fest. prostor (včetně-. 
festivalové architektury a objektů na náměstí) 

490.000 Kč 
Téchnický sep/is - promítači, vedoucí kin a část 
technické produkce 1BO.OOO Kč 

! Technické zajištěni fest. prostor (kinotechnika, 
i tlumočnická technika, technický servis a další) 
i - ' 1.200.000 Kč • 
j iT služby v první části roku 50.000 Kč 
i Technické zajištěni - fest. databáze 75.000 Kč 
I Propagace a tiskoviny 1.950.000 Kč 
i Předtisková příprava a tisk fest. katalogu 
i 165.000 Kč 
| PR a tiskový servis 70.000 Kč 

Ubytováni poroty, VIP hostů a novinářů 
I ' 180.000 Kč 
I Ubytování dalších hostil a doprava hostů 

2.300.000 Kč 
Letenky porotců (část nákiadů) 30.000 Kč 
Doprava fest auty - honoráře dispečerů a řidičů 

120.000 Kč 
Půjčovné filmů - poplatky za autorská práva 

620.000 Kč 
Oddělení shipping - správa filmových přihlášek 
vyjednávání práv a kopií v první -části roku 

120.000 Kč 
Zajištěni dopravy projekčních kopii + doprava 

245.000 Kč 
Překlady webstránek a tiskovin 60.000 Kč 
Překlady dalších tiskovin, tiskových zpráv apod. 

75.000 Kč 
Tlumočeni filmů a daiší překlady 380.000 Kč 
Honoráře pro hosty a organizace festivalu 

4.350.000 Kč 
Doprovodný program 360.000 Kč 
Finanční a účetní služby 350.000 Kč 
Ostatní (provoz, poplatky, spoje, občerstvení. 
rauty, pracovní cesty na festivaly, cesty do Jihiavy 
apod.) 1.290.000 Kč 

Ministerstvo kultury ČR • 4.! 

Státní fond kinematografie 3.C 

Statutární město Jihlava 2.150.000 Kč 

CELKEM 15,830.000 Kč C£LK£! 

Creative Europe MEDIA Programme 
1.710.000 Kč 

Kraj Vysočina 

Sponzoři a partneři 

1.050.000 Kč-

840.000iípS 

Ambasády, instituty a kulturní centra 600.000 Kč 

Akreditace, vstupné, kataiogy, ubytováni apod. 
1.300.000 Kč 

15.830.00S Kč 

mĚ 

2. Siižši informace o použiti dotace od. Kraie Vysočina 

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována 

Použitf požadované dotace Qtj Kraje Vysočina. 
Výčet NEUZNATEINYCH nákiadů: l Název aktivity {výdaje}. výše výdaje i 

\výiet výdajú . „éuaiísueň btldou zcela mbo' neuznatelné v připadne smlouvě o poskytnut, doteče. _ ; iés!ečng hrazeny z doSgcé odKmja VysoSna_ | 
® (výdaje) a \ Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete : : ] 

osobní náklady (výdaje) a náklady j vyčlenit jednu či vice položek uznatelných nákladů, a lo I 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění i ¥JePc^ pini- Tyto vyčleněné Výdaje budou ve 
organizátora a jeho zaměstnanců 

» náklady (výdaje) na pohoštění 
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. i Technický servis - promítači, vedoucí kin a část 

telefonní siužby, energie, poplatky za i technické produkce 180.000 Kč 
| připojení k síti, poštovné, balné, i siužby v první části roku 50.00G Kč 

j vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkově 
i náklady, které je nutné při vyúčtováni prokézat. 

doprava, bankovní poplatky. 
náklady (výdaje) na nákup věcí osobni 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 
úhrada úvěrů a půjček 
penále, pokuty 
náhrady škod a manka 
zálohové piatby neuhrazené s 
nevyúčtované v době realizace akce 
náklady (výdaje) na právní spory 
náklady (výdaje) na publicitu 
daně, dotace a dary 

Letenky porotců (část nákladů) 30 .000 Kč i 
Doprava fest. auty - honoráře dispečerů a řidičů i 

120.00ft;S5;L 
Odděleni shipping - správa filmových pňhiášěiíBi;|Í|: 
vyjednáváni práv a kopií v první části roku 

120.000 Kč i 
Pronájem fest. kina - DKO 11 200,C#ííí?S' 
Technické zajištěni- fest. databáze 75.000'"© j 
Předtisková příprava a tisk fest. katalogu : 

165.000 Kč i 
PR a tiskový servis 70.000 Kč í 
Ubytování poroty, VIP hostů a novinářů j 

130.000 Kč I 
Překlady webstránek a tiskovin 60.000 Kč i 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v řič 1.O5O.OO0ŠSC& 

2. 
Celkově náklady (výdaje) na akiivitu(y), 
které bude žadaieí hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

1.0Í 

3. Výše dotace cd Kraje Vysočina v % 

4 
100 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4. 

Podii vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
Viastnimi prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádostí myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dsry: příjmy z reklamy, 
sponzotincju... 

: 

0 Kč 

. : 

5. 

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

0 % z celkových nákiadů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 
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-átíafelíjé' povinen dodtieí podíl vlastnicí! prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 k'é> 
:'¥ýš©wedené tabuíky). 
SšKuSVsfeíečríé náklady na realizací" části alte® překročí o sikovou pfedpoičifefaimm 
-«ýšf!tsál<iadů (íj. řšdsk č. 2 výše uvedené íabuiky), uhradí žadatel {příjemce) čá^í|gv; 

•'tůŠStójgřelcročen! z vlastních prástřédků.. 
:'Pefíaftěudbií skutečné nákiaciy na řeaíizacš části akce nižší než zákiad pro síanovsaí 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní jscsdíl kraje {řádek "á, 3) se nemění, izniJSí.--'" 
iiSOĚOTNf ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ' SNÍŽÍ. 

3> Siižši informace o akci 

^ žtf jf^U a-nsp^ oélt msgsž yodirty g.děími sgntoj muž; žen y Širpsa vágnost reno"tv ay/oq ) ,_J 

: Publikum: 
Hlavní cílovou skupinou festivalu jsou studenti středních a vysokých škoi, široká veřejnost na území j 
kraje Vysočina, široká í odborná veřejnost z České republiky i zahraničí. 

i 
; V roce 2018 navštívíte fešíívaíóvé projekce ceckem více než 40.000 dwákú: 
; * Celkem akreditovaných návštěvníků: 4,456 
| 2 toho: 10S8 českých a zahraničních filmových profesionálů s hoste 
i 350 českých a zahraničních novinářů 

» Ceikem prodaných individuálních vstupenek: 2.713 

Festival pravidelně navštěvuje více než 6 000 návštěvníků, ať už využívají festivalovou akreditace: 
I nebo jednotlivé vstupenky. Publikum reprezentuje jak věkově, tak geograficky velmi rozmanitá skupina. 
| Zhruba 'A diváků pak tvoří samotní obyvatelé a festivaloví návštěvnici z Kraje Vysočina, pro něž je 
|festival výjimečným zpestřením kulturního života. Další podstatnou skupinu představují návštěvnici 
j festivalu z ostatních regionů České republiky, aie také ze Slovenska. Největšf demografickou skupíflěáui 
i mezi návštěvníky festivalu jsou mladí lidé ve věku od 18 do 40 iet, s vyšším vstiesan'm a zajrpem'ffi 
společenská témata a kulturu. 

V rámci Industry programu festivalu organizujeme také seminář Média a dokument který je určeni 
převážné studentům filmových oboru s žurnalistiky. Devátého ročníku semináře se v roce 201:6; 
zúčastnilo 1GQ vysokoškolských studentů, V rámci spolupráce MFDF ji.hlava a filmových škol (např. 
Film and TV Schooi - FÁMU international and Prague Film School) festivaí každoročně navštíví také ; 
řada zahraničních studentu. 

Významní hosté j 
V minulosti festival navštívilo množství významných zahraničních a českých filmových profesionálů a i 
hostů. Z českých tvůrců to byli mimo jiné Helena Třeštíková, Olga Sommerová, Jiří Krejčík, Karel j 
Vachek, či Jan Mémec. Ze zahraničních dokumentaristů svou návštěvou festival poctili napřikiad j 
režiséři Viktor Kossakovsky, Godfrey Reggio, KídSat Tahímlík, Peter Tscherkassky, Alberto Serra. j 
francouzská střihačka Claire Atherton, britská producentka Rebecca O'Brien, americký \ 
experimentální fiimař Bill Morrison, či proslulý animator Jurij Morětsjn. Mezi filmovými teoretiky.^t. 
Ji.hlavy zavítali také P, Adams Sfiney. Bili Nichols, Guy Gauthíer, Raymond Beiiour nebo Frančežs! 
Jost. 

V Jihlavě s diváky v uplynulých ieíech diskutovali například americký psycholog a autor sianfordsk^nó.i' 
vězeňského experimentu Philip Zimbardo, spisovatelé Tarfq AU, Carlos A. Agufiera, Nataše | 
Gorfoanšvská, ruský divadelní dramatik. S^lchašl Durrsěnkov, či nositel Nobelovy ceny Gao Xingjían. 

Nizozemský filmový historik Thomas Eísaesser, specializující se na filmové festivaly, charakterizovai 
Ji.hlavu jako Jeden z nejoríginéinějších festivalů, jaký kdy navštívil" a portugalský režisér Manoet de 
05'lvešra ji prohlásí! za .Mekku dokumentárního filmu". 

•Qopá:ď;áfcČé:(ákcé má hsftr.-dopadl 



• :|^|^píodr.ř festival dokumentárních filmů Ji.hlava jenejvétštm festivalem svého druhu ve střédm a I; 
^Ih^^tVĚyřopě, spoluzakladatel a čten iniciativy Doc Alliance, spojující 7 klíčových evroosfcýcti . ; 

• i^r^ářníbh íiSmových festivalů a patří mezi klíčové filmové události v CR. '-'i;',I..-. 

4l|fĚií^.htávs, je českými médii nejvíce reflektovanou kulturní událostí města Jihlaval 
^|^^o6^v'í'áéská televize tradičně věnuje festivalu velký prostor, v minulosti to bylý: speciální • ; 
.^:festsvaícýé:/m!nut\/ se sledovanost! v rádu několika set ťisicu diváků denně, cd roku 2010 uváoí ČT i í 
•;f;pfenoS}\SÍávhcstní ho zakončení festivalu. Jihlavský festival ie jedním ze čtyř českých fiimbvýchj 
;'|festivá(^kférý má v ČR tento statut ..V/ j 

•. i řéstivalU; se věnuje jak veřejnoprávní zpravodajství na nejruznějších úrovních, tak i mnoho dalších j 
[kukirních a zábavních pořadů. O festivalu referuji všechny české deníky i týdeníky, mnohé z nich mají j 

• na ^festivalu své přední zpravodaje. Festival je hojně navštěvován i zahraničními novináři a j 
korespondenty. I 

V roce 2G16 promítl festival 31Q, filmů z celkového počtu více než 3SQ0 přihlášených. Festivalové filmy [ 
.přijely co Jihlavy ze 62 zemí světa; z toho bylo 58 filmů uvedeno ve světové, mezinárodní či evropské!. 

..' premiéře. Celkový počet vystavených akreditací přesáhl 4 400, 2 toho bylo 1 088 filmových 
a 350"novinářů. V součtu festivalové projekce a doprovodný program vidělo více než 40 t , 
prodalo se téměř 3 000 jednotlivých'vstupenek. 

Díky své výjimečné pozici MFDF Ji.hlava podstatným způsobem napomáhá propagaci českých ; 
dokumentárních filmů směrem k českým i zahraničním filmovým festivalům, televizním stanfcímfá 
dalším důležitým aktérům ná polí dokumentární kinematografie. Zviditelňuje nejen českou tvorbu,;"álé 
napomáhá k propojení českých filmařů se zahraničními profesionály, podporuje networking, kcprodukce 
a sdílení zkušeností. 

Rozšíření festivalu do kraje Vysočina 
V průběhu festivalu mésto Jihlava každoročně navštíví okolo Čtyř tisíc návštěvníků a hostů festivalu, 
kteří ve městě a okolí využívají ubytovací a restauračních zařízení, obchody, dopravu a navštěvují 
turistické atrakce. V roce 2018 bude festival počtvrté promítat dokumentární snímky ve městě Třešť, 
kam plánujeme ubytovat také část festivalových hostů a návštěvníku. 2 tohoto důvodu bude rriézi 
Jihlavou a Třeští zajištěná speciální pravidelná autobusová doprava. Proto věříme, že těm!tb 
skutečnostmi festival podpoří také turismus do Třeště. 

Zároveň je jméno města Jihlava a Kraje Vysočina v průběhu celého roku prezentováno na : 
mezinárodních filmových festivalech a na dalších kulturních akcích a pracovních setkáních, 
pravidelně účastni zástupci MFDF Ji.hlava 

Mediální spolupráce 
Díky spolupráci s více než dvaceti českými i zahraničními médii, která MFDF Ji.hlava poskytují velký 
mediální prostor, má akce velký kuítumš-společenský dopad. 

Generální mediální partneři: Česká teievize 
Hlavní mediální partneři: ČRo Vltava, Hospodářské noviny, Respekt 
Mediálni partneři: Advojka, A2larm, Art & Antiques, Cinema, Cinepur, Český rozhlas Radio Wave, Film 
a doba, Iluminace, Literární noviny, Rádio 1, Revolver Revue 
Regionální mediální partneři: Jihlavské listy, Hitrádio Vysočina 
Zahraniční mediální partneři: Cineuropa, Film New Europe, Kinečko, Kinema.sk, Kino ikon 
Mediáni spolupráce: 25fps. Artmap, ČSFD.cz, Dějiny a současnost, Deník Referendum, Festival 
Guide. Flash Art, Full Moon Zině, H_aluze, His Voice, Host, Jihlava City, Jihlavská drbna, Kudy z nudy, 
Kult, Mínikult Magazín UNí, Nakladatelství AMU, Naše mésto - Třešť, Nový Prostor. Protisedi.cz, 
Sedmá generace, Tvar 

j (Od roku 2013 ve spolupráci s Českou televizí v programu nesoutěžních sekci uvádíme Dokument ČT, 
| s Českým rozhlasem pak od roku 2012 pořádáme sekci rozhlasových dokumentů Radiodokument) • . 
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jJedná se o akci s mnohaletou tradici V roce 2018 se bude konat 22.-' festivalový ročník j:v 
i nabízející aktivity, které tradičně zkoumají 3 zhodnocuj \ světovéftc^v 
! dokumentárního fjmu a nabszí české společnosti možnost d&kMuvat s tvůrci filmů oc 
j současných společenských tématech. 

j Festival vznikl v roce 1937 jako jednorázová studentská akce. V roce 1999 proběhl poprvé jako 
j mezinárodní festival. V současné době se na festivalu udili Cena. pro nejíepsí světový, 
I východoevropský a český dokumentární film, Cena pro nejlepši experimentální film a Cena za přínos 
' světové kinematografii. V roce 2014 přibyla dvě nová oceněni - Cena pro nejlepši krátký evropský 
dokument a nejlepši dokumentární debut. Od roku 2007 se na festivalu udílí i Cena týdeníku Respekt 
pro nejlepši televizní a video reportáž. Součástí festivalu je jediný filmový trh v České republice East 
Silver Market, spolupořádaný s Institutem dokumentárního filmu. Od roku 2011 festival navíc rozšířil své 
aktivity pro filmové profesionály, které do Jihlavy každoročně přivádí další významné osobnosti. 

Doprovodný program MFDF ji.hlava 
Živé kino Jihlava / Letní série projekcí ve veřejném prostoru Jihlavy a okolí, kdy film je zasazen do """ j 
místa, s nimž vnitřně souvisí (Český sen na parkovišti před velkým obchodním domem, Nebezpečný "'! 
svět Rajko Dolečka na hřbitově, apod.) 

Média a dokument / Seminář určený pro studenty filmové vědy a žurnalistiky. V rámci semináře se cca i 
osm desítek studentů českých vysokých škol (UK, MU, UP) učí naházet na dokument z nejruznějších ; 
úhlů, podrobovat jej analýze, nacházet a formulovat argumenty. j 

Vás domácí fsstivaž / Promítání ve vybraných jihlavských obývácích 

Radiodokument! přehiídka rozhlasových dokumentů doplněna workshopy s tvůrci 

Game Zone 2 Virtuální realita / Od roku 2015 letošního ročníku festivalu byla také unikátni instalace • 
dokumentárních a vzdělávacích počítačových her a virtuální reality, které představila několik typů 
interaktivních her. 

Filmové dílny 
Divadelní kabarety a představení 
Audiovizuální i jiné výstavy : 
Dokumentární divadlo 
Autorská čtení 
Hudební koncerty 

Proaram pro filmové profesionály 
V průběhu jihlavského festivalu probíhá také bohatý program pro filmové profesionály, který obsahuje 
např. následující projekty: 

Emerging Producers / Workshop prezentující nastupující generaci evropských producentů 
dokumentárních filmů 
Inspirační fórum i Fórum hledající nová témata a provokativní otázky pro budoucí dokumentární filmy 
Festival Identity / Unikátní pracovní setkání umožňující sdílení zkušeností mezi pořadateli a 
dramaturgy filmových festivalu napříč světovými kontinenty 
Konference Fascinace / konferenční setkání distribučních společnosti experimentálních filmů a 
experimentálních dokumentů z celého světa 
Masterciasses /' Přednášky s ukázkami vedené významnými světovými tvůrci představující jejich 
metodu práce 
Visegrád Accelerator/ Projekt, který umožňuje vytvoření kreativní Visegrádské platformy pro vývoj a 
rozšiřováni různých filmových aktivit prostřednictvím setkání filmových profesionálů, kritiku a 
festivalových zástupců ze středoevropských zemí 
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j Propagace jména Kraje Vysočina - nabéesá ptotíňodcota {jaty sfiedficra fesspmriprosta'pre j 
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-Podrobně, specifikováno v samostatném přiloženém dokumentu. 

• • - Výtěžek -afeee (pokud ss jedná gaicc{.icžsrg generL-]e z;sk }t»k ,e terno zisk pouzti^i 

T-S-2Kř'3Í® W-
I.^FĎF Jihlava negeneiuje zisk, pouze příjmy ze vstupného, akreditací; prodeje katalogů apod., které se 

V •• t aie každoročně stávají součástí příjmů nezbytných pro organizaci festivalu. 

1;;Zde prosím uveďte fekéi r /a e *1?%' nomáTúfá neko do&fftě¥& i i  ~  " "  ~ ~ ~ — ^  
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QOCQREAM 
services, SJ.D. 

Jana Masaryka 16 
S06 01 Jihlava 

DIG CZfl53SB551 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupeni na základě piné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Mgr. Ondřej Ráz! 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-rnail: razl.o@kr-vvsocina.cz 
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno / Jméno 
žadaíate DOC.DREAM services s.r.o. 

Sstííb / Adresa žadatele Jana Masaryka 16, Jihlava, 586 01 . 

IČO / Datum narození 05386551 | 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

0 kalendářní rok. 
• hospodářský rok (začátek konec ). 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

j Žadatei o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud í íyío subjekty i 
| mají některý z následujících vztahů: 
| a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, které náležejí akcionářům nebo společníkům;^ 

jiném subjektu: 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvoiat 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 

j daným subjektem nebo d!e 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 subjeliu, více než 50 % hlasovacích 
práv. náležejících akcionářům nebe společníkům, v daném subjektu. 

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

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby [ 
zaosané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mécí.\j 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších-:) 
předpisu. 

Žadateí prohlašuje, že 

• není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
SS |s ve výša uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno a j Sídío/Adresa JČG/Datum narození 
fjříííTsenl | 
DOC.DREAM - Spolek pro podporu j Jana Masaryka 16, Jihlava, 586 01 
dokumentárního filmu i 

67008062 

1 

1 Za podnik lze považevat podnikatele definovaného v zákoné č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „ieden podnik1' 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS. 

1 



3. Žadate! orohiašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

£3 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
Q vzrsíkS spoienírn (fůzi splynutím3) níže uvedených podnikl: 
O nabytím (fúzi sloučením4} převzal jmění níže uveďeného/ých podnšku/ú: 

Obchodní jméno podniku j Sídlo 
i 

i i i 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniku 

D jsou. jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor maiěho rozsahu. 

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

(3 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
• vznik? rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku Sídio IČO ! 
i 

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

Datum poskytnutí Poskytovatel j Částka v Kč 

i ÍČO 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor maiěho rozsahu. 
O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor maiěho rozsahu. 

5. Žsdaíeí níže svým podpisem 

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

> se zavazuje ktcmu. 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; 

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., c přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve zněni pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 

Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozděl: se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst S nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení c. 875/2007), 

2 

> 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 maíého 
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 uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a&>. 
po celou dobu 10 iet ode dne uděleni souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 'údajů. Ví 

' ^ * ' $ I Oatum a místo podpisu i -ó (f, 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

i Marek Hovorka, jednatel 

í Katarína Holubcová 
; jednatel 

Razítko (pokud ie 
součástí podpisu 
žadatele) 

BDC.DREAM 
services, 

Jana Masacyk^ltS • 

!C: DS3BGSE1 P!" .. ; . 

" Sorávcsm je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravé některých vztahu v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.. zpracovatelem je poskytovatel podpory 
úb minimis Kraj Vysočina. 



Doložení náfěžiíoáířdie zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových p^ÉÍ^I|í£B^iiHí^h rozpočtů, ve znění, 

pozdějších: předpisu- ;--vííl| 
',1.-;-identifikace osob zastu^ujíbtó práynrclíoú'' osobu"s uvedéním právního í-ivcJ-j. 
zastoupeni podle zákona č. 250/2000:Sb.i 6; rozpočtových, pravidlech územních- rozpočtů - §10Qi 
odst 3, písm. f) 1. 

(na-samostatném listě doloží žadatel doklad, že itíěréhďfyfifýváyjak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace '• zvoien/stanoven-. - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obci-doloží stěnový. .nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; '.-podnikatelský--subjekt dolož! výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)7- • 

2. Identifikace osob s podílem v- právnické ''ošbbe:{y žadateli) podle zákona č, 250/2000, SĚ&$ 
o rozpočtových pravidlech územních'rozpočtů:- §10a, ódsť 3, 'písm. f) 2. 

(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou ďó'tabulky níže výpis, všech svých členů, právnická osába-, 
podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková qř^ahizace uvede svého zřizovatele; svazek obpf. 
doloží seznam obci, které jsou v něm zastoupeny atdi): '-

Pořadové 
čísío 

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

1 67008062 DOC.DREAM-Spolek pro podporu dokumentárního filmu 
2 
3 
4 
5 
6 
7 i-, -i 

8 
9 í 

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

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

3. Identifikace osob, v "nichž má žadatel přímý podii a výše tohoto podlit? podle zákona č. 
250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, ocísf. 3, písm. f) 3. 

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

(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou^ svazek-'obcí:: místní akční skupinař 

zřizované škoiy, technické služby; bytové družstvo, obchodní'spo!ečnosú':'apqd.; právnická osoba 
podnikající uvede podii v jiných právnických osobách, spolek doloží podii v-jiné NŇO atp.) 

| Pořadové I 
I čísío i 

Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý' 
podii 

Vyss podílu-v 

1 
io i r 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

12'zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl vdalšicfi-. 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 

B0C. BREAM 
services, s.r.n. 

Jans Masaryka IS 
^ ( v. 58S 01 Jihlava 

Marek Hovorka,'jsBřMťiř1 cit C2D53BES51 Katarina Holubcová, jednatel 

: pokud není výše podílu přesně dána, uveďte ^nestanoveno" 



mMá' 
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RÁMCOVÁ SMLOUVA O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH . 

sp®at<»!n»,Pfate 4, OÍWaSfrtwra 1S2W2, Í>$Č 140 90, !Č: 4S 2447 82 
xňp^me v občhodr-im iejsřfeh; ivsrierrem rvIšsísKým scutizn: Prazy cddííS.vbžks 117" 
{tótejertfísrtte<i 

"Sfea^Srti^iSžesf ~ 
.j^na Masaryka *&62/T5,:5S5ť)?. jihiava, Č3">kárupahí;ks -.• .. _____ 

-V':V'-.'v-í-V-- !--:>V.-; í V V '."-V • 
. . . .  

•c 
: "• .-. ' :i§0S;. 

A;!S:vSjv3^g0jáai^ií^éťf&ŠWw^.^icSSiŠ^S^StófÍK^;sřvfeftěrti-clolitsctlít že ktianfcQUdfe 'm:£tvat finanční si^oy. ktere ^rí^ 
:;»í;K|jjÍ||pSg|^fííÍ^ti®:jšsi|§^ Častóspoftefny, a,s... ..^.sastssi: 
í^řgžjŠf$jisě^8iÍ^K^M^^ ''''Ksliliif; 

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM KONTU MAXI ČESKÉ SPOŘÍTELNY ČÍSLO ÚČTU 

::'^^v^::U^daptó'Wíouvy;íe^:.pRto2&^<>;ramcovésrniousíy.' 

^^vKifenfc:proMsš^|s.;:S>évýffr-vpodí#em:::po^rzu)SvJe-:b^:přec}.;;podpíS€m;smioyvy^se2némen.;S»s¥^éwemN:pcÍ!šéfi^:. 
v/'\pořS^eH®^Madýxw^!»htí-ÍB%Wační!?0'pfehl(5dUvžB^?Tni:poríS2uměis'že;ho pfevzat '••.:. ; 

-.:,-\:;*.v:>V:V;:.- •.' • českásponšeíra,,a.s. ^ y-.\- ;'"'\;:;^[^vV.-:':: 
' / /• Msrtinková^^te.íjrsinmpofstíOTiuníor 

TM* jméfKX příjmení, ftinkse •"vPodpis 

, •.; \ -/••,'.•• ;;.'• ••."•; • v-f^feňť'-

MgA. Marek Hovorka 
£$&!&!!ÍÍ!3$|iÉ^^ if^y.^CdpíS-tófenía: 

mammmmA 

SMLOUVA Ó' 
SPOfrt&JiY 

PODNIKATELSKÉM KONTU MAXI ČESKÉ 

•.1>-OTEVŘENÍ-A VEDENÍ ÚČTU- -í -7'-."í-,V , . ':M 

t e t ' .  •  
Ha- zékiadé této smlouvy banks klientovi ke dni 23.SS.201S oievfe a povede účet v českých korunách č^írj-' 

•  4 3 5 S 2 O 4 S 7 9 / 0 S S 0 .  . • • • : • • • • .  , V  
Podrobné podmínky pře vedeni účtu a jeho používá ní jsou uvedeny ve všeobecných obchodnici podínínkáefs Čéské-
spořitelny, a,s. a v© Sděleni k platebním službám 3 účtQm. ; . 

Qmtikstor- '  • • • '  

Cény-zs vedeni účtu 3 daSi služby poskytované pndís této smlouvy jsou uvedeny v Ceníku Česká spcrítetay-^g. • 
. Zůstatek r>a liftu butí© úročen sazbami sjyedsnými v Ceníku ČesHé spontatr.y, s.s. :•' 

•'"••2i;třlFOR!BACEOÚČTU . . 

bsnfca feyds klientovi předávat informace o stavu účtu takto:, . -v;íllÉ' 
eiskífontcký výpis 
frekvence vyhotovováni: Měsíčně ' '-.;::Y#' 
zpusop přetfávérj; výpisu: elektronicky 
jazyková verae: fiesfcy 

buds kiisnío^i banka zasíiaí poštou r© aďnssic 
CsSfeBREAM mvfew Jam WHwyta 1«2í«v 5S801 vHWbto, Casks wpafeatet . . 
sfiatila5&m®aáaasiaiža 
buds> banka klientovi demňovař na adresuj 
SQCM&m isořvlcéss,rx>„ Jaaa Mesařýlá "1«Š2fte; $368'tJ«*rava, Česká r«pu«?fca' 

S.^TÉBMlKAHTY 
Na pfánl kíísnta ne&ude k účtu vydána, žádná píslsbni karta. 

4, SERVIS. 24: 

Ks 

24. Bezpecnosíns limity pro transakce pfóvád&ié prostreďňictvírrv sícifesfo SEftVíŠ 24 jsou uveden* v& stfělsnr- k 
platebním službám a 65tóm. Smluvní sírany se dohodfy, :ž& pro úceíy sítésb SERVIS 24 ijtste účet' sfáj&t isko hlavni 
(pnmémí) Ú5et 

Súj^y- SERVIS 24 Wísniovi umožňují vygživaí I dáíšř Snan^»ř síuáfey poskytovsné"čteny Finanční skupiny České 
sponíefcy (která zahnajje ^.-s-skou spořitelnu, a.S- a její dernt# ápoíečnostií, fiivesítční -spoíecností: České spořitelny 3 s 
a^jíšťovnou České spořitelny, -xs.. Vienna ínsufsnce^roápv Potípiáem. tótcf smfouvy klient bance souřijes s 
predafílrn osobních údajů uvedených v íáío smlouvě 'výŽé; ovetísnýrrt spoisánosísm za účelem poskytování fi/'ančnícř; 
stuzeb těchí© spdsčnosí! pfoetfetfnfctv«n sfyžeb SEŘViŠ.24.' Tento souhíaš rrsůžs kliem písé«m§ odvoía!. 
-/ íaft.ovéfn p?ípadé tnu však nsbudoti poskytovány skiSfcý SEHVÍS 24 a tijednáni o těchto stužhácfr zaniknou. 

igteiSBW. Bsnka bere na vádofni, že Klient zmocnil níže uvedsnou osobu k prováaěrt 
amustfaiivnich operací prostřednictvím služeb SERVJS 24. Admúiísíraíjvnl operace jsou popsány v příručce síuáfť: 

SERV.S 2^» 

ý*fc»immmillt«wfcBt«g. Acjéla KrasřiaBtevi. tuMBMMm narazeni: 74S91S2S35, adresa tivéBho obisvtu 
Pod Mbí ®59/1, fW.«-Praiia, Sosltí repuMIfca. 

5, SLUŽBY POSKYTOVANÉ K ÚČTU 

?S-CPti2-ůr CS?25íS ,20^/201® 0fř;33;4S 
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22, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JI.HLAVA 2018 

PROPAGACE KRAJE VYSOČINA 

l Celostátní propagace před festivalem 

a) logo na festivalových plakátech (formát AI - náklad 1,000 ks) 
• distribuce na MFF Karlovy Vary {ve festivalových foyerech, kinech apod.} 
- distribuce na Panelu připravovaných východoevropských projektů v rámci MFF Karlovy 

Vary 
- distribuce na Letní filmové škole v Uherském Hradišti (v prostorách kin a 

předsálích) 
: distribuce ve vysokoškolských městech v ČR 

b) iogo na festivalových plakátech pro prostředky MHD {formát A3 —náklad 2.000 ks) 
- instalace v prostředcích MHD v Praze a Brně (říjen) 

c} logo ve festivalové znělce uváděné v televizním vysílání ČT 

d| logo na webových stránkách festivalu 
- www.dokument-festival.cz / partneři 

e} umístění aktivního odkazu ww.kr-vysocina.cz na homepage a v sekci partneři'' -' 
internetových stránkách festivalu 

- vAvw.dokiiment-festival.cz / partneři 

f) uspořádání tiskové konference představující partnery festivalu a novinky í' 
festivalu 

- Praha ... 

g) uvedení v tiskových zprávách a při tiskových konferencích 

b) umístění prezentačního spotu Kraje Vysočina v déice 33 vteřin rsa facehookovém profitu 
akce nejdřiva desat dní před akcí 

i) logo ve festivalových přílohách 
- týdeník Respekt 
- deník Hospodářské noviny 



B. Regionální propagace přeci festivalem 

a) logo na festivalových plakátech (formát AI - náklad 1.000 ks} 
- - kulturní akce v regionu (srpen - říjen) 
- distribuce na středních 3 vysokých školách v Jihlavě (říjen) 

b) logo na festivalových plakátech pre prostředky MHD (formát A3 - náklad 6*3 ks) 
- instalace v jihlavských trolejbusech a autobusech (říjen) 

e} uspořádání tiskové konference představující partnery festivaiu a novinky letošního 
festivalu 
- Jihlava 

d) -uvedení v tiskových zprávách a při tiskové konferenci 

e) iogo ve festivalové příloze jihlavských listů 

f) uvedení Kraje Vysočina jako partnera akce v rozhlasových spotech na Hitrádiu Vysočina 
(zněn? vzkazu: „Festival podpoří! Kraj Vysočina") 

g) uvedení 1/3 stránkové inzerce Kraje Vysočina ve festivalové příloze v jihlavských listech 

C. Propagace v průběhu festivalu 

a) logo ve festivalové znělce promítané1 před každou projekcí během festivalu včetně 
slavnostního zahájení a zakončení 

b) reklamní strana ve festivalovém katalogu 
- náklad-1.700 ks, distribuce v průběhu festivalu i v následujících měsících 

c) záložka s tipy r>a zajímavé turistické cíle v kraji ve festivalovém katalogu rv"f-
- náklad 1,700 ks, distribuce v průběhu festivalu i 

dj písemné uvedení v přehledu partnerů ve festivalovém katalogu 
- náklad 1.700 ks, distribuce v průběhu festivalu i v následujících měsících 

a) písemné uvedení v přehledu partneru v katalogu East Silver - trh s dokumentárními filmy 
za střední a východní Evropy 

- náklad 1.000 ks, určen filmovým profesionálům a hostům festivalu distribuce v průběhu 
festivalu i v následujících měsících po významných evropských festivalech-

fj úvodní slovo hejtmana ve festivalovém katalogu - • 
- česky, anglicky 

g) logo v programové brožuře festivalu 
- náklad 3.300 ks, distribuce všem akreditovaným účastníkům festivalu 

h) iogo na programovém plakátu 
- instalován v Jihlavě / zejména v prostorách festivalových kin a přilehlého okolí 

i) iogo na bannerech s potiskem log partnerů festivalu 
- 1-2 ks v každém z promítacích sálů, tj. DKO í, DKO II, Dukla - Reform, Dukla - Edísbh, 

DIOD 

j) logo na individuálních vstupenkách na festivalové projekce 

k) iogo ve festivalová mobilní aplikaci 

í) prezentace Kraje Vysočina moderátorem anebo zástupcem vedení festivalu při 
slavnostním zahájení s slavnostním zakončení festivalu 

- představení Kraje Vysočina jako partnera festivalu při nejvýznamnějších společenských 
večerech festivalu 

m) uvedení vlastního reklamního spotu před slavnostním zahájením a slavnostním 
zakončením festivalu a před vybranými projekcemi 

n) proslov hejtmana na Slavnostním zahájení a Slavnostním zakončení festivaiu 
- osobní představení a pozdravení festivalových hostů 

a) distribuce materiálů a propagačních předmětů kraje Vysočina významným hostům a 
účastníkům festivalu 

p) zajištění 10 vstupenek pro veřejnost, které Kraj Vysočina využije v soutěži na sociálních 
sítích a' na webu 

tj5 uspořádání soutěžního kvizu o Kraj! Vysočin® na webových stránkách a sociálních sfíítfi 
festivalu 



m. 405/2016 
N 556/2016 
strano prvá 

STEJNOPIS 

N O T Á Ř S K Ý  Z Á P I S  
sepsaný dne šestnáctého srpna roku dvoutisícíhošestnáctého /i6. 08. 2016/, 

10130 hodin, jménem Mgr. Svatavy SMOLKOVÉ, notářky se sídlem ve Fr 

Místku, jejím zástupcem ustanoveným dis § 24 notářského řádu Mgr. 

SMOLKOU, IX. M-, na místě samém - v sídle KMVS, advokátní kancelář, s. r. a, 

Praha 1, Malá Strana, Hellichova I, PSČ: 1x8 00. 

Na výše uvedenou adresu se dostavil mně osobně neznámý účastník, a to: 

1. spolek DOC.DREAM - Spolek pro podpora dokumentárního f3mu-.:Se 

sídlem Jihlava, Jana Masaryka 1662/16, PSČ: 586 0:1, ÍČ: 670 08 062, vedení#; 
\;íí; 

Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 6833, jehož existence :0 

dovozuje z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně ze 

dne šestnáctého srpna roku dvoutisícíhošestnáctého /16. 08. 2016/, zastoupen 

základě plné moci ze dne druhého srpna roku dvoutisícíhošestnáctého /02. 08-

2016/, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto notářského zápisu, panem 

JXJDr. Ivanem Davidem, nar. dne 05. 01. 1985, bydliště Praha 10, Dubeč. 

Starodubečská 1046/50, PSČ: 107 00, advokátem se sídlem Praha 1, Malá Strana, 

Hellichova í, PSČ: 118 00, č. ČAK16030, jenž svou totožnost prokazuje platným 

úředním průkazem, a který- prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně 
jednat v rozsahu právního jednám, o kterém se tento notářský' zápis sepisuje, 

--NZ 409/20 ... 

Pan tRJDr. Ivan David dále prohlašuje, že spolek DOCBiffi® - Spolek pro 
podporu dokumentárního filmu se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 1662/16, • 

PSC: 586 01, IC: 670 08 062, vedený u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 

i, 6833. je způsobilý samostatné právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém 

se tento eotářsky íápis sepisuje. 

Účastník přede mnou, zástupcem notářky Mgr. Svatavy Smolkové, uzavírá tuto: • 

ZAKLADATELSKOU LISTINU SPOLEČNOSTI 
S RUČENÍM OMEZENÝM 

I. 

Firma, sídlo 0 doba trvání společnosti 

1.1 Firmou společnosti je: DOC.DREAM services s. r. o, 

1.2 Sídlem společností je: Jihlava. 

1.3 Doba trvání společnosti: na dobu neurčitou. 

1.4 Obchodní korporace DOC.DREAM services s. r. o. je kapitálovou 

společností, která se zakládá dle práva platného' na území České republiky, 
„á 

II. 

Předmět podnikání 
2.1 Předmětem podnikání společnosti je: 

V.s 
!• 

*• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 az 3 

živnostenského zákona. 

III. 

Společník: 

3.1 Společníkem společností je: 

spolek DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu 

se sídlem Jihlava. Jana Masaryka 1662/16, PSČ: 586 01, IČ: 670 08 062, 

vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 6833. 



- streňs:-t#ěří 

IV, 

Základní kapitál společnosti 

i Základní kapitál společnosti- činí lG.OOO,- Kž (slovy, desettísic korun českýcit).;-

V. 

Vklad a podíl společníka 

•vg.t V* společnosti existuje jediný drah podílu, a to podíl základní, se kterým 

• nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinností. Společník ruůže vlastnit více 

podílů. 

5.2 Základu! kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem společníka, 

5.3 Vklad a podíl společníka; 

ífe. 
:í.VVv-. 

ř-

. > spolek DOC.DREAM - Spolek pro podporu -dokumentárního íHbííí 

se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 1662/16, PSČ: 586 01, IČ: 670 08 062, 

vedená a Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 6S33; 

vklad: 10.000,- KS (slovy: desettísic korun českých); 

podíl: 100 %: — 

Zakladatel splatí jednosto procent (100 %) svého vkladu před podáním návrhu na 

zápis společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet u bank)', který zřídí správce 

vkladu za tímto účelem. -

VI. 

Seznam společníků 

6.1. Společníci se zapisují do seznamu společníků, který- vede společnost. 

6.2. Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo společníka, 

případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, jemu 

odpovídající výše vkladu, počet hlasů náležející k podílu, povinnost přispět na 

vytvořeni vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad 

i.\ spojenou s podílem, bude-li určena, údaj o zastavení podílu, údaj o tom, je-li 

podíl předmětem společného jmění manželů a den zápisu do seznamu 

společníků. 

:.;4.3. Společnost provede zápis zapisované skutečnosti, do seznamu společníků bez 

zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána. 

střena čtvrté ——— -— —• 

6.4. Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho plsesisas žádost a za 

úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají. á-te.vBeipoíeíšji da-

sedmi ní dn& od doručení žádosti. '—»• 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

VII. 

Valná hromada 

7. 1 Valná hromada společníků je nejvyššírn orgánem společnosti. Valná hromada je 

tvořena všemi společníky 

7.2 Valnou hromadu připravuje a svolává jednatel společnosti. 

7-3 Valná hromada je svolávána alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, 

která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti /é/iv-'' 

mlsícfi od posledního dne předcházejícího účetního období. 

7.4 Termín a pořad valné hromady je nutno oznámit společníkům písemně nejméně 

patnáct / tg/ dnů přede dnem jejího konání. Písemná pozvánka se doručuje buď 

osobně proti podpisu, nebo doporučenou zásilkou na adresu společníka 

uvedenou v seznamu společníků. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze 

projednat, jen jsou-li přítomni a souhlasí-!; s jejich projednáním všichni 

společníci. 

7.5 Společník se může vzdát svého práva na včasné svolání valné hromady; 

písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, nebo ústnínK/. .; 

prohlášením učiněným na valné hromadě, které musí být obsaženo v v 

z valné hromady. Qsvédéuje-ii se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, 

uvede se toto prohlášeni v této veřejné listině. — 

7.6 Každý ze společníků má pří rozhodování valné hromady jeden l i j  hlas na 

každých 1.000,- Kč {slovy: jedentisíc korun českých) svého vkladu. Valná 

hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomní společníci, kteří mají alespoň 

padesát jedna (51%) procent všech hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou 

většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-ii to zákon č. 90/2012 Sb., o • 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále 

též jen „ZOJC") nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. 

lír 



'fsÍTtí hromada ňn svéř® předsedts a zapisovatele, jež jsou voleni »rau 

přítomných pří iášcí6Sj§É§ÍiHát\ valné hromady. O průběhu jednání mk 
hromady je jeáaaíeljgOTÍáěaíajísíši vyhotovení zápisu, kteří- je povinen »sWr 

na náklady společíiostl: sšěm . -spolecaíkům bez zbytečného odkladu. Zápis 

s|í: podepisige předsed®aí®plscppd^;-~----

-*& Připouští se korespoMfen&í-hlasování dle § 167 odst. (4) ZOK; kumulativní 

Masováni dle § 178'a násf. ZOK se nepřipouští.-

:y> Hlasování per roSam se připouští. 

Do působnosti valné hromady náleží, mimo jiné, rozhodování o: 

a) rozhodování o zraěaě obsahu společenské smlouvy, nedocházi-li k ní a® 

základě zákona:- .— 

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnost; — 

c) volba a odvoláni jednatele, případné dozorčí rady, byia-li zřízena; 

d) voiba a odvolání likvidátora; 

e) schvalování udělení a odvolání prokury; 

í) rozhodováni o zrušení společnosti s likvidací; 

g) schvalováni rádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, 

kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 

rozděleni zisku nebo jiných vlastních zdrojů, a úhrady ztrát; ~ 

h) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny 

obchodních společností a družstev stanoví jinak; 

i) schváleni převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; 

j) schválení smlouvy o tichém společenství; 

k) schválení finanční asistence; 

1} rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejira 

vznikem;-

m) rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem; 

n) rozhodováni o zřízení a zrušení rezervního fondu a ostatních fondů; 

o) rozhodování o změně druhu kmenového listu; 

straně šestá - - - - —-M2 409/2016 

p) další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje tetsto zákon, jiný 

právní předpis nebo společenská smlouva. — 

VIII. 

Jednatel 

8.1 Statutárním orgánem společností je jednatel, který zastupuje společnost při 

jednáních vůči obchodním partnerům, státním orgánům a všem ostatním s 

osobám a orgánům. 

8.2 Společnost má čtyři/4/ jednatele. í# 

8.3 Společnost zastupují vidy alespoň dva jednatelé společně a ve vzájemné shodě. -..... §f 

8.4 Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech, přísluší jím obchodní vedení 

společnosti řídí běžnou činnost společnosti, organizaci práce a výkon práv &'(p if 

povinností vyplývajících pro něj z právních předpisů a ostatních pramenů. jjí 

Jednatelé netvoří kolektivní orgán. 

8.5 K rozhodnutí o obchodním vedení se vyžaduje souhlas většiny jednatelů. 

8.6 .Jednatel společnosti je jmenován valnou hromadou na dobu neurčitou. 

8.7 Pro jednatele platí zákaz konkurence tak, jak je specifikován v § iao ZOK, 

8.8 Jednatel se za společnost podepisuje tak. že k napsané nebo vytištěné obchodní 

firmě společnosti připojí svůj podpis, 

XX. 

.Dozorčí rada 

9-1 Dozorčí rada se nezřizuje. 

X 

Podíl 

10. t Podíl představuje účast společníka v obchodní korporací a z této účastí plynoucí 

práva a povinnosti- Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na 

tento obchodní podíl připadající k výši základního kapitálu. 

to.2 Ve společností existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou 

spojena žádná zvláštní práva a povinnosti 

10.3 Společník může vlastnit více podílů. — 

10.4 Společník může svůj podíl převést na třetí osobu pouze se souhlasem valné 

hromady. K převodu podílu na jiného společníka se souhlas valné hromady 

nevyžaduje. 



iSacínky převodu poáils oKS&vgt vSSL společnosti dnem doručeni smlouvy os-'' 

převodu. ——™. 

tt4 Při úmrtí společníka |řtecísátí jel?o- podíl aa dědice. Dědic se může domáoaiý 

zrušeni své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivé 

požadovat, aby byl spolsčaifeetn, •? te ve lhůtě do tří /3/ měsíců od právní mocí 

-usneseni o dědictví, ítaak tet-o práv a zaniká. Účast dědice nelze zrušit, pokud by 

byl jediným společníkem. —i 

10.7 Podíl íze se souhlasem valné hromady rozdělit při jeho současném převodu nebo 

přechodu na dědíce nebsí prfeaBi© nástupce společníka. Při rozdělení 

obchodního podílu, musí: &ýt jagštfea minimální *ý§e vkladu tak, jak|p; 

stanovena ZOK. : ~— 

10.8 Podíl může být předmětem; zástavního práva. K zastavení podílu se nevvžadup-

souhlas valné hromady. Zástavm-psávo k podílu vzniká zápisem do veřejného 

rejstříku. — 

. : •/ xíi'-

Práva a povinnosti spoíe&níků 

•• iti Práva a povinnosti společníka se řídí plísl-ušnýmí ustanoveními ZOJC -

XII. 

^ Zrušení účasti společníka za trvání společnosti 

12.1 Účast společníka za trvání společnosti zaniká zejména: 

ý 

zrušením účasti společníka soudem 5-

vyloučením společníka; 

dohodou o ukončení účasti společníka 

vystoupením společníka. 

13.2 Společnost se může domáhat, aby soud vyloučil společníka, který závažným 

způsobem porušuje své povinností, ačkoliv byl k jejich plněni vyzván a na 

možnost vyloučení písemné upozorněn. 

;S-3 Pocíi společníka, jehož účast zanikla jinak, aež převodem podílu se považuje za 

uvolněný podíl. S uvolněným podílem nakládá společnost jako zmocněnec a 

prodá ho nejméně za přiměřenou cenu bez zbytečného odkladu. Společníci mají 

předkupní právo k prodávanému obchodnímu podílu. 

Vypořádací podíl je tvořen vvtěžkem z prodeje uvolněného podílu po odečtení 

• v • nákladů a započtení pohledávek, přičemž je společnost povinna ho vyplatit bez 

zbytečného odkladu oprávněné osobě, nebo ho uložit do úřední úschovy. -SV: 

12.4 Účast společníka může být zrušena písemnou dohodou všech společník#5 

Podpisy společníků musí být úředně ověřeny. 

12.5 Nepodařili se uvolněný podíl prodat do třech /3/ mésiců určí se výše 

vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního 

kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky 

sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Vypořádací podii se 

urči poměrem podílů společníků. 

12.6 Vypořádací podií se vyplácí v penězích. Vypořádací podíl je splatný tž 

zbytečného odkladu po splněni zákonných podmínek pro jeho vyplacení, 

XIU. 

Zvýšení a snížení základního kapitálu společností 

13.5 Základní kapitál společnosti lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady: — 

a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k 

novému vkladu; 

b) z vlastních zdrojů; 

c) kombinaci způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech ala:-; 

b). 

13.2 Dosavadní společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základníSgi 

kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti v 

poměru podle výše svých podílů. — 

13.3 Společník může využit svého přednostního práva k účasti na zvýšeni základního 

kapitálu ve lhůtě jednoho (ij jednoho, měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 

devadesáti /90/ dní ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. 

13.4 Ke snížení základního kapitálu může dojít na základě rozhodnutí valné 

hromady. Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnuti o snížení 

základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. 



III,. ̂ XIV. 

gpý ílstaj!S«M^í pří zakládání společnosti 
.'.14a Vkladová po'.Ttsaeitaauaáai3Ía —— ——— 

ýý > zakladatel - OOC.D8EAM - Spolek pro j» 

Atexatteďio Ston s»? sídlem Jihlava, Jana Masaryka 1662; lá, PSÍ 

586 01, 1C:..:6"*0 0$ ť)6a. vedená ,u Krajského soudu v Brně pod spisov-cí; 

značkou L 6833. přebírá svop vkladovou povinnost a zavazuje se spira: 3 

peněžitým vkladem ve vřSi kj.goq,- Kč (slovy: desettísic korun českých . & 

- to vše do dvou ,'zf týdnů ode áae podpisu této zakladatelské listina n& '-cat, 

které zakladateli včas sdělí správce vkladu; — 

14.2 Zakladatel určuje pnitítBijedcstfili společností: 

> pana Marin Bwrota;* dne 08. 03. 1980, bytem Jihlava: íií-B' 

Plovárnou 3739/14, PSČ; 586 Gi;. :~4-

> pana Petra Kubicu, nar. dae 03. Ol. 1973, bytem Jihlava, Nad Plováraaa 

3739/14, PSČ §86 01; 

> paní Andreu Slovákovou, nar. dne 17. 01. 1981, bytem Praha 6, Dejvice. 

Bubenečská 258/9, PSČ léoooj 

> paní Kateřinu Holubcovou, nar. dne 17. 05. 1980, bytem Slovenská 

republika, Bratislava, Fisrdekova 8, PSČ: 851 03. -~ 

' I4.3 Správcem vkladu je určen: 

- > pan Marek Hovorka, nar. dne 08. 03. 1980, bytem Jihlava, Sad 

Plovárnou 3739/14, PSČ: 586 01. 

Účinnost tohoto Článku XIV. je vázána na splněni poslední z následujících 

rozvazovacích podmínek: (a) vznik společností a (b) úplné splnění vkladové 

povinnosti zakladatelem. Splněním rozvazovacích podmínek tento článek XTV. 

zaniká. 

XV, 

Zrušení a zánik spoieÉnosíi 

;Sg;t Společnost se zrušuje dohodou všech společníků ve formě veřejné listiny a dále z 

důvodů zákonem stanovených, zejména uvedených v § 168 a následujících 

zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník a §93 ZOK. 

Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky v poměru podle svých podílů a 

vyplácí se v penězích. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI 

Náklady spojené se založením obchodní společnosti nese společnost 

zaúčtovány jako její první výdaje. 

V souladu s ustanovením § 70 a § 70a zák. č. 358/1992 Sb, o notářích a jejich činností 

(notářský řád), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen „NŘ"'), vydávám 
já, zástupce Mgr. Svatavy Smolkové, notářky se sídlem ve Frýdku-Místku, toto 

vyjádření: 

a) právní jednání účastníka, které je obsahem tohoto notářského zápis 

souladu s právními předpis}' a s dalšími dokument}', se kterými soulad p 

jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; — 

h) právní jednání účastníka, které je obsahem tohoto notářského"zápisu, splňuje 

náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do 

obchodního rejstříku. — 

Účastník dává výslovný souhlas k tomu, aby výše uvedené skutečnosti byly použity 

pro návrh na zápis společností do obchodního rejstříku. 

Z tohoto notářského zápisu se vyhotovuji tři /s/ stejnopisy. 

Potvrzu-jl. že tento notářský zápis je dle pravé a svobodné lite účastníka sepsán, ten 

jej po přečtení bez -výhrad schvaluje a přede mnou, zástupcem notářky Mgr. Svatavy 

Smolkové, vlastnoručně podepisuje. .— 

JUDr, Ivan David v.r, 

L. S. ™ 
Mgr. Ondřej Smolka, LL-Sfcv.r. 

zástupce Mgr. Svatavy Smolkové, 
notářky se sídlem ve Frýdku-Místku 
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£ Strana. PSC S i £ IT'5 ^ st* 4, © ^ j^^edcm vsejí právních jednáni souvisejících se 
£-založením spct^n. «$* v - jtcesrt* StaSv- 4fiďaámmi udají: 

^Obchodní Sma" EKX DKÍL\%Í ^"Wžís »? * & ';:pp; 
iihláva. Jana towbrWc t&Z & e &C B.W 

•;• Předmět poésfósi; \ v&S* s?\a. i & fečfcr rssSsfcséaPs. % pnlohách l až 3 Živnostenského zákona 
č;'-Frvni jetlsaíele: Marek b.AiKk«, xsu a^wSU -feviero Jihlava. Nad Plovárnou 3739/14, PŠ&ý 
;-;}!586 01; Petr Kubfca. ňdr I wáu "yurt if* N*á Plovárnou 3739/14. PSČ 586 01; Andrea-
/•.^Slováková, nar, 1". teana 'v&í. cvesn "? $„ 2sS/9. PSČ i60 00; SjCatanna Holubcová, 
fešiar, (7. května 19S0. o^ten* Brrt a^F-~£í&&v<ž^?SC\S5í 03, Slovenská republika. 

£p«i-o» míjMin ^ntíiLíis símíeCnwía 7^ <& UtcS^jsáz^i ^ié\ alespoň dva jednatelé společné. 
:V.-?Š|»rávce vkladu: Marik H-^oH-a, *1* ^ rigasu bytem Jihlava. Nad Plovárnou 
J\$73W14.PSC5860L •.••.•••::-• 

..v-:.iDai&5 podrobnosti o spoie^non d>j i u a eissj* \ sakr.daíe ské listině společnosti, tj. zejména 
:-..vk.azavřeni a podpisu /aMadaíehks? ^c^ííi \s *onnc notářského zápisu, kterým bude výše 
Vyzvěděná společnost zaiozena. 

v^MOcněný advokát je oprávněn ke všem čh?- tesu 2 úkonům v souvislosti s výše uvedenw" 
igsssimétem této piné mocí. Zmocnény advokáí jer cawest zahajovat v souladu s předmětem tét plne 

;X-.;j$efeI: řízení před státními orgány, organizacer? j ** mši 'aecrm, soudy řádnými i mimofádn\nu > 

opadávat v této-souvislostí příslušně návrhy, v těchto řízeních zastupovat, podávat je^ 
iííJénssn návrhv. opravné prostředky a těchto se »4jsw uzavírat smíry, přijímat jménem zmocnitele. 

í veškerou korespondenci a zásadné za^j^w zmocnitele pří všech jednáních se všemi 
•v,;.|jiš^síek.ýnií i fyzickými osobami. Zmocnény &*% ^4t r oj^vttěn zmocnit k jednotlivým úkolům a 

2-^^em jiného advokáta, svého koncipienta ne^ zaměstnance, neni-íi to v rozporu s obecné 
ji^aZĎÍnií právními předpisy. 

-dne 
W i ] v ,  

'fers&Hc^oRa Katarma Holubcová 

pijfiram: ^ 'y.̂  

JUDr. Ivan David, advokát 
K.MVS, advokátní kancelář, s. r. o. 
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al^yéřaíi. že tento 1111#! aápisu, včetně jeho přílohy, '.yhotove 

Šestnáctého srpna ? ávurtáasšscásstiiácténo tib. OS. aoi6/, se doslovně snosů-..;*?-

s$ředm«tnvm oar-^Jškr? 0 zIfsu NZ 409/2016, sepsán; TO ic<--

šestnáclébo srpra TLfit t&í^C&ě^sfeStemoSeho /ió. 08. 2016/ Mgr. 

Smolkem, ULM* Svatavy Smolkové, noíářky se sb 
Frt-dioi-Místk _ „ ts* a p$*Zi\£ «*ís»-<<.-£> se i jednoho ,-'1/ Jistu.- : 

Vftazednfe-trifJscBgptai ~*ř ««"* aisKáhosestnáctého/16. 08. 2016/,— 

•ytízrx:; awcsiect 
Mgr. HooÓa Gumuláková 

p-r^rt-r.-- ~\ja fr«zss»V8Šmolkovou, 
aítárvsxf sřSšSfa "•* řrydku-Mistky 

, P«N«I *ÉR. Krajský 50Uti v M ne 00215724]" «, M.9.2015 v 17:22:33. 

Úpiný výpis 

2 obchodního rejstříku, vaděného 
Krajským soudem v Brně 
, oddí[C, vložka 95060 

_ _ 12. záříZOlé' ~~ ~ ~ •VPgÚW zápis sir.-::: 
Spšspýá-ZHáěká:': C S5060 vedená u Krajského soudu v Brně 

zapsáno 12-::žSg- 201S 
'•'Obchodní firma: - DOC.DREAM services s.r.o. 

zapsáno 12, září 2016 
Sídlíc:- -

Identifikační čisto: 

Jana Masaryka 1662/16, 58S 01 Jihlava 

053 86 551 
zapsáno 12.září 2016 

zapsáno 12. září 2016 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

zapsáno 12. září 2016 
-.'Přetífflěť podnikání: 

: SStatuiární orgán: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
zapsáno_ 12 iá?r20l6 

MAREK HOVORKA, dat. nar. 8. března 1980 
Nad Píovárnou 3739/14, 586 01 Jihlava 
Den vzniku funkce: 12. září 201S 

Jednatel: 

jednatel; 

zapsáno 12. září 2016 

PETR KUBiCA, dat. nar. 3. ledna 1973 
Nad Piovárnou 3739/14, 536 01 Jihlava 
Den vzniku funkce: 12. září 2016 -

zapsáno 12íiMÍfi 2016 

KATAR1NA HOLUBCOVÁ, dat. nar. 17. května 1980 
Bratislava, Furdekova 1619/8, Siovenská repubíika 
Den vzniku funkce: 12. září 2016 

ANDREA SLOVÁKOVÁ, dat. nar. 17. ledna 1981 
Bubenečská 258/9, Dejvice, 160 00 Praha 6 
Den vzniku funkce: 12. září 2016 

Počet čistili: 

zapsáno 12. zéB 2016 

_ zapsáno 12. zán 2016 

zapsáno 12. září 2016 
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy alespoň dva jednateié společné a ve vzájemné shodě. 

zapsáno 12;. iáff 2016 
Společníci: 

Společník: 

Podál: 

DOC.DREAM - Spoiek pro podporu dokumentárního filmu, ič: 670 08 062 
Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava 

zapsáno_i2 ,_září J2016 
Vklad: 10 000r Kč 
Spiaceno: 100% 

Údaje piatné ke dní: 14. září 2016 06:13 
1/2 



oddíl C, viožka 95060 

Zákiadní kapitál: 10 000,- Kč 

Obchodní podii: 100% 
_ _ • • zapsáno 12. září 2016 

zapsáno 12. září 201S 

Údaje platné ke dni: 14. září 2016 06:13 2/2 


