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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
;řená 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 zákoník1 11)

ID O 02779.0008

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj11)

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

a

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 „Organizačně technická příprava 23. Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Ji.hlava 2019", 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.

Stránka 1 z 8



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 pouze vlastními 

prostředky Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 1 400 000 Kč
Výše dotace v Kč 1 000 000 Kč
Výše dotace v % 71 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 29 % z celkových nákladů na akci

Podíl Příjemce v Kč 400 000 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 všech podpor poskytnutých na 
akci z veřejných zdrojů, včetně podpor de minimis, však nesmí přesáhnout 80 % 
uznatelných nákladů na akci.

6) Dotace je poskytována dle podmínek Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, ve znění 
nařízení Komise (EU) 2017/1084, jako podpora na kulturu a zachování kulturního 
dědictví (článek 53 nařízení).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, 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 6.11. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1.1. 2019.

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 akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje vč. povinného 

pojistného placeného zaměstnavatelem,
d) náklady 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 na občerstvení a pohoštění,
ch) běžné provozní náklady (telefonní služby, poštovné, balné, bankovní poplatky),
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
j) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) Nákup ostatních služeb/nákup materiálu

• Koordinace programového oddělení
• Správa filmových přihlášek, komunikace s tvůrci, vyjednávání filmových práv
• Správa přihlášených filmů ve festivalové databázi Eventival (poplatek za databázi)
• Dramaturgická příprava soutěžních sekcí
• Dramaturgická příprava experimentálního programu
• Příprava vybraných filmových sekcí - externí dramaturgové
• Filmový katalog - editace a sazba katalogu, tvorba filmových anotací a jejich 

obsahová korektura
• Překlad a korektury filmového katalogu
• Zajištění porot - komunikace s porotci před festivalem
• Zajištění guest servisu pro programové hosty (delegace k filmům) a pro poroty

b) Odměny za užití duševního vlastnictví:
• Poplatky za půjčovné filmů (screening fee) - retrospektivní filmy

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.

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout,

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce
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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 akcí 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 002779.“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do dne 
uvedeného v ČI. 8 písm. f). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro 
účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji do 14. prosince 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

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

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (např. plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, ze vstupného, 

věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (např. honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
f) Kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu 

dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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 (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

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

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina nebo 
„Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle 
námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
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4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
podobu konání 23. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2019 (dále
jen festival):
a) logo Kraje (příp. i logo „Kraj Vysočina fandí kultuře11) 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 Hospodářské noviny), 
v programové brožuře festivalu a na programovém plakátu festivalu, online 
festivalovém deníku dok.revue, ve festivalové mobilní aplikaci, na bannerech s 
potiskem log partnerů festivalu, na fotostěně ve festivalovém centru a dalších 
materiálech souvisejících s festivalem;

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;
g) oficiální písemné pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 

Kraje;
h) uvedení loga Kraje na panelech partnerů umístěných v prostorách DKO, DIOD, kina 

Dukla a Dělnického domu;
i) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty festivalu (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 festivalu;
l) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

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

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

n) uvedení Kraje Vysočina jako partnera festivalu ve všech regionálních rozhlasových 
spotech (znění vzkazu: „Festival podpořil Kraj Vysočina11);

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

listech.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
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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 pravidlech územních 
rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za 
porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

Čl. 14
Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění 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 smlouva o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

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

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a 
Čl. 14 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této 
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu Čl. 14 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve 
Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
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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 
8.8.2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
29. 1. 2019 usnesením č. 0012/01/2019/ZK.

00CDREAN
services, s.r.o.

Jana Masaryka 16 
SOB 01 Jihlava 

1C. J]5386551- ■ D 0Z 0 S 3 B E 5 51
Marek Hovorka 

jednatel 
(za Příjemce)

Katarina Holubcová 
jednatelka 

(za Příjemce)
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

KRAJ VYSOČINA Li

X'° 1S -12- 2318
fair rAidh

Název projektu Organizačně technická příprava 23, Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2019

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: DOC.DREAM services s.r.o.

Ulice, čp: Jana Masaryka 16

Obec: Jihlava

PSC: 586 01

ÍČO: 05386551

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4356204379/0800 ||

Velikost podniku (dle
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 
651/2014

mikropodnik ■/

Statutární zástupce žadatele Titul:

Jméno: Marek

Příjmení: Hovorka

Funkce: jednatel

Email: office@ji-hlava.cz

Tel: +420 774 101 655

1. Lokalizace projektu Jihlava a.;n

2. Odůvodnění projektu a
jeho cíle

Jedná se o přípravné práce nezbytné pro to, abychom mohli 
vůbec přistoupit k realizaci samotného festivalu. Bez těchto ’ 
aktivit by nebylo možné vůbec o uspořádání festivalu 
v rozsahu uvedeném v příloze S. 2 této žádosti uvažovat.
Cílem předloženého projektu je přípravou filmového 
programu a zajištění porot před MFDF Ji.hlava 2019

3. Popis projektu • vedení programového oddělení,
• správa filmových přihlášek,
• komunikace s tvůrci, vyjednávání filmových práv,
• zajištěni festivalové databáze, dramaturgická příprava 

soutěžních sekcí i experimentálního programu,
• příprava vybraných filmových sekcí - externí 

dramaturgové,
*, filmový katalog - editace a sazba katalogu,
• tvorba filmových anotací a jejich obsahová korektura,
• překlad a korektury filmového katalogu,
• zajištění porot - komunikace s porotci před festivalem, 

zajištění guest servisu pro programové hosty (delegace

k filmům) a pro poroty,
» poplatky za půjčovné filmů (screening fee) - 

retrospektivní filmy.
4. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

ode dne podání žádosti o dotaci - říjen 2019

6. Rozpočet projektu Celkové náklady na projekt 1 400 000 Kč 100 %

Požadovaná výše 
dotace

1 050 000 Kč 75,0 %

Koordinace programového
oddělení

190 000 Kč

Správa filmových přihlášek, 
komunikace s tvůrci,
vyjednávání filmových práv

175 000 Kč

Správa přihlášených filmů ve 
festivalové databázi Eventival 
(poplatek za databázi)

75 000 Kč

Dramaturgická příprava
soutěžních sekci

300 000 Kč

Dramaturgická příprava
experimentálního programu

170 000 Kč

Příprava vybraných filmových 
sekcí - externí dramaturgové

65 000 Kč

Filmový katalog - editace a 
sazba katalogu, tvorba filmových 
anotací a jejich obsahová 
korektura

100 000 Kč

Překlad a korektury filmového 
katalogu

75 000 Kč

Zajištění porot - komunikace s 
porotci před festivalem

60 000 Kč

Zajištění guest servisu pro 
programové hosty (delegace k 
filmům) a pro poroty

90 000 Kč

Poplatky za půjčovné filmů 
(screening fee) - retrospektivní 
filmy

100 000 Kč

8. Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání dotace.



9. Seznam dokladů

1. prohlášení dl® zákona e. 250/2000 Sb.
2. popis rozsahu plánovaného 23. ročníku MFDF 
3.. čestné prohlášení k podniku v obtížích

i
A./M. dne. 1Í- h)'if

4 srrftlcd,!
/‘77ÍTÍ/./-

J-artá toaryigji.
......S8E 01 Jihlava

. , It: 05386551 Dit: CZ053BS55ÍÍ
Podpis žadatele

Příloha č. 1

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení potíte zákona č. 260/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1.

Marek Hovorka, jednatel

Petr Kubica, jednatel

Kateřina Holubcová, jednatelka

Andrea Slováková, jednatelka

2. identifikace osob s podílem' v právnické osobě (v žadateli) potíte zákona 6. 250/2000 
Sb.f o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~ §10a, odst 3, písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků}.

IČO Název osoby, která má v žadateli podíl

67008062 DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu

3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý pódii' a výše tohoto podílu potíte zákona 
č, 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. tj 3.

žadatel nemá přímý podíl v žádných právnických osobách)

l£: 053Bg
Marek Hovorka, Katarina Holubcová 
jednatelé

1 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.



Nazov .ike *»■ 2: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hiava 2019

Miste konaní akce- i Jihlava (OGV, DKO, Dukla, DIOD, Dělnický dům, Horácké 
i divadlo, a další)

Termín konaní akce- : 24, - 29.10.2019

Wchovn silenky akce- : www.ji-hlava.cz

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hiava je největším festivalem svého druhu ve 
střední a východní Evropě a patří mezi klíčové české filmové události. Jedná se o kulturní; 
událost s dlouholetou tradicí. V roce 2019 se bude konat již 23. ročník, který bude opět 
výjimečnou příležitostí ke zhodnocení vývoje českého i světového dokumentárního filmu,

MFDF Ji.hiava je jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí v Kraji Vysočina a 
významně přispívá k propagaci Kraje v rámci České republiky i v zahraničí. Festival na 
Vysočinu každoročně láká tisíce diváků a stovky českých a zahraničních filmových 
profesionálů i novinářů. Loňský 21. ročník přivítal 4 386 akreditovaných hostů, z toho 1 171 
filmových profesionálů a 335 novinářů. Festivalové projekce vidělo v součtu více než 40 000 
diváků.

MFDF Ji.hiava ve svém programu nabízí výběr toho nejzajímavšjšiho ze světového i 
českého dokumentárního filmu. Základem programu je nově jedenáct soutěžních sekcí:

- Opus Bonům pro světové dokumenty objevné svými tématy i filmovou řečí,
- Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy,
- Mezi moři; Studentská soutěž uvádí pozoruhodné snímky ze zemi střední a východní 

Evropy od mladých filmařů,
- Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu,

- Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě dokumentárního filmu - experimentálnímu 
dokumentu,

- Krátká radost nabízf výběr nejlepších evropských krátkých filmů.
- První světla jsou průřezovou sekcí debutových filmů uvedených zároveň ve světové, 

středo- a východoevropské či české soutěži MFDF Ji.hiava
A tři tematické soutěžní sekce:

- Svědectví o politice
- Svědectví o přírodě
- Svědectví o poznání

Další programové sekce představují aktuální děni na české i zahraniční dokumentární 
scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, a na 
četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledně bytostí 
jsou retrospektivními profily významných filmařů a Průhledné krajiny představují 
dokumentární historii daných zemi.

í
i

a

Filmový program je doplněn doprovodným programem, nabízejícím divadelní představení, 
hudební vystoupení, virtuální realitu, autorská čtení či diskuze.

MFDF Ji.hiava je události s mezinárodním dopadem, každoročně vítá řadu hostů iVí; 
návštěvníků z celé ČR i ze zahraničí. Zároveň nabízí individuální vstupenky a otevřený 1 
doprovodný program pro návštěvníky z regionu.

MFDF Ji.hiava si za svou historii vybudoval tradici a získal mezinárodni renomé. Každoročně 
tak na Vysočinu přiláká více než 6 tisíc návštěvníků, hostů a účastníků. Přiváži do regionu a 
do ČR to nejnovější z mezinárodní dokumentární tvorby, zajímavé osobnosti současné 
světové dokumentaristíky a další hosty.

V průběhu posledních pěti let, se festival významně rozrostl nejen co do počtu odehraných 
dokumentárních snímků, ale také co do počtu filmových profesionálů, kteří se účastní 
pofilmových diskuzí s diváky, filmových dílen, workshopú, aid. Zatímco v roce 2012 festival 
promítal v 5 kinosálech, přivítal 3 000 akreditovaných hostů, novinářů a účastníků a celková 
návštěvnost dosáhla 30 000 diváků, v roce 2016 promítal již v 8 kinosálech, celková;,;, 
návštěvnost přesáhla 40 000 diváků a akreditovalo se 4 4S6 hostů, novinářů a účastníků. 
Jakkoliv je efektivita vynaložených peněz v případě MFDF Ji.hiava vysoká, je dalši rozvoj 
festivalu, a s tím související schopnost konkurovat zahraničním festivalům, přímo úměrný 
jeho finančnímu zázemí.



Česné prohlášení

idenlr.ktsrm Uxíjis. iaar.řjo
Obchodní fimiá/riázeý iheb&Qbqhoďhíliý:.v
firrna/j rnéritč a příjrrteri b; i;!.;;;, .-.;- T T ; -

jDOGiiDREAWšěíýiCeš s.r,o:;'i'': "ý':!!S|Í|K;

lCO<pbkuďjěRřlděiěR0)®(5jTĚ;.ĚgSi'í:'3, t-í..-. 05336551 v::-/:--:-: v TSišSipý,
Sídlo, popř. místo trvalého pobytu Jahá;iVlášáíýká:T6,,586-OT Jihlava . :
Osoba oprávněná jednat za žadatele , S4aiěKHpyórká;,jědnatěiv;:;:.i■ . (:•

; Katarina: HoiubCdýá; jednatelka

Prohlašuji tímto, že:
I. nejsem podniKém VobtížÍGÍSďj^Ňáfížeriřlíorniš^ilEyj 6; 6gi72014:žg dně: 17.Sefi0ĚSĚ: 

2014, kterým se-v šoulá(jiÍsíe®itý;,Í0ý:a:iíŮ8:Srri(oišy;tt ĚÓ:P!řPll®Sujf tir6itó l<ate5(is^Ě|Si 
podpory za slučitelné s yriifeí^!t^éřtf,jtf, že U mětiěnastaialálešpphjédnajz:.: vv:;;g;|||f| 
následujících okóihp^iV^lývjíiSÍV

a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem!! 
jehož existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financováni - 
která není maiým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komer6iího prodeje, 
jenž, je na základě hloubkové kontroly provedené ^ran^tfli^č'n|mv^nái^ř^fcdvafe|S^./ 
způšobilý pro investice vbbiášti rizikového financování}; kdě.vdůsíédkti kumujácéztrátcíqšld-iv 
ke ztrátě více; než poloviny upsaného zákíáďriiho kapitálu. Tento případ nastává, když je 
výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, iež se obecně 
považuji za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného 
základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za „společnost s ručením omezeným" 
považují zejména formy podniků uvedené v příloze I směrnice 2013/34/EU (1) a .základní 
kápitár zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.

b) v případě společnosti, v niž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti 
(která není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky nebo - pro 
účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním podnikem do 
sedmi let od jeho prvního komerčního., prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly 
provedené vybraným, fihančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblastí' 
rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny 
jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se 
za „společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti' považují 
zejména formy podniků uvedené v příloze Í! směrnice 2013/34/EU.

c) bylo vůči podniku zahájeno kolektivní úpadkové řfzenl nebo tento podnik splňuje kritéria 
vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízeni na žádost svých věřitelů.

d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil 
záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán 
restrukturalizace.

e) v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou 
letech:.
1) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a 
odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.

II. Prohlašuji tímto, že nejsem podnikem, vůči němuž by! vystaven inkasní příkaz 
v návaznosti na rozhodnuti Komise, jímž je podpora poskytnutá týmž členským státem 
prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

V Jihlavě dne 6.12.2018



tm-mnoi*
ýjýsšgě/aojé
ýýstrěm-.-prviS

■ jífe , l|g

sepsaný cíne šestnácti ho srpna roku dl ouuwcthi sestoactehu /t6 08 12016/ v Lstí- 
10:30 hodin; jHlsnfernAM^i'^^a^;Si^|j|^^fei’Sidi;arh50sd;si3ieHi:;ive::Si 

Mistku, jejím z«stuvte*f ustaň 'ven mi dle § 24 notářského řasí i Mgt. Ortdře|éí«: 

ŠMOLKOU, LL. M., ^’ml^áiiA^iŤrT^c^ť^^^í^ňifŠ^liíáá^^řk^řJlí^í 

Praha 1. Malá Strana, Hellichovň í,- PSČriiéofc/~ýýýiýýýLi;.ý./Ju;2ýý^

Na výše uvedenou adresu se dostavil mně osobně neznámýúčáštfeíLátoyýýýr^ýý//,/y. /’}-'/

1. spolek DOC.DHKAM, - Spolek pro podpora dokumentárního filmu <r 
sídleni Jihlava, Jana Masaryka 1662/16, PSČ; 586 01, 1Č: 670 08 062,vedení tí 

Krajského soudu v Brně- pod spisovou značkou L 6833, jehož existence W 

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

dne šestnáctého srpna roku-.dvoutisídhoáestnáctého-/i6-. 08. 2016/, zastoupen 1

základě plné moci ze dne druhého srpna'roku dvoutísícíhóšestnácíého /02. oSi 

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

JTJDr. Ivanem Davidem, nar. dne 05.' oí.. 1985,•• bydliště Praha 10, Dubec, ■ ú i 

Starodubečská 1046/50. PSČ: 107 00, advokátem še síčífem Praha i, Malá Střána;,- • 

Hellichova 1, PSČ: 118 00, č. ČAR 16030, jenž svou totožnost prokazuje platným,- :.■■■ 

úředním průkazem, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně 

jednat v rozsahu právního jednání, o kterém se tento notářský zápis sepisuje;-ý*ý':-/'

sŤramdrďná- ^z 409/zotc:

/i|ý|ý

Pan JUDr. Ivan David dále prohlašuje, že spolek DOC.DKEAM - Špalek pra 

podporu dokumentárního filmu se sídlem Jihlava, Jara Jav- - „a ihoatíé, 

PSČ: 586 01, ÍČ: 670 08 062, vedený a Krajského soudu v L-e tw «, v -matkoU 

L 6833, je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právfiítejédiúmí, o teýfSj®ý; 

se tento notářský zápis sepisuje,------------------------------------------- ---------------------- -------- —KU.-v-

Účastník přede mnou, zástupcem notářky Mgr. Svatavy Šmolkové, u*avfrá tuto: ——

ZAKLADATELSKOU LISTINU SP€SLfieNOSTI|p| 
S RUČENÍM OMEZENÝM v/ i

Wm

1.1
1.2 

1-3 

!-4

í. / //./ý iý/UlIý
Firma, sídlo a dobít: SýýáHĚg||SÍfe8Sj^|l5 

Firmou společností je: J)OC,DWkáXiáé^Ě^i£/^gíi:f§S:

Sídlem společnosti je: JTi&tó-jpátý/Ť^Lsřy—

Doba trvání společnosti/
Obchodní. korboracé-:./ÍjC^®KfiÍS//šéí$iííes/:Si/'ýd/;tji/.je kapitálůvóuý 

spólecno»Ti, fctritaisezai5Íada-dietHayá:p3atnerc re u ttr, i. *»* (.publiky.------ -

J/-A:ý ■ \ ý-‘:; ■■ ■ H.
Předmět podnikáni 

i/f®/Hířg3íňětént'pbdnikání společností je:

•*■ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
■v':-'--'/ živnostenského zákona.

až 3

3.1 Společníkem společností je:--

m.
Společník

spolek DOC.DREAM - Spolek pro podpora dokumentárního -ffijňá??:' 

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

vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 6833,--------------------



m/zonz -Wl’gw třetí

ro: 

iťk: 
6ú 
- ni :

4 t Základní kapitál spojeemtsti <f*ttí IO.ooOj- Kč (slovy: desettisíc konm českýíflý,;

.4-1 :-/-•■ V- . .vy.-: . .v /Ty;

.yývteýý/ýý.;y ýýýýýýflíí^ .-/’ýyy
\ť ->p<det nr-st1 e\ite,e -edm{ touh podílu c. tu podíl záUadiw se kterýniý 

nej oti upojep i zsMt a zvLtet t pra*" a pov ->r cte ,xxjíq n V m pp t a-tni M^e 
pcxlafiáaAi-i—

5.2 Základní kapitařspdi^tip^jWiwřS^Qěla^tHátócKÍem-si^leáiiflc

5.3 Vklad a podíl spt>íe®íiítai
spolek BOeiDS.EA.M-.-S|*í>Mc:pf:e‘|K3<i|íaiW'dol£timewtáríi!íio fiinta. 

se sídlem Jihlava, Jana Masaryka 1662/16, PSČ: 586 Ol, !Č: 670 08 002, 

vedená u Krajského'soudu;V.BÉáS-p(jď|spisíŠr:6úíĚáa!3iQtó\tilé835fTrit'iÍTP:’'SsÉi/i 

vklad:10.000,- Ke (slovy; desettisíc .korun éeskýeh'j:^^~e-^—---~~—^-^-eo 

podíl: IOO %; —-------- ------- —■—

Zakladatel splatí jednosto procent (100 ?í) svého vkladu- před pottóníro návdiwna. 

zápis společnosti do obchodního rejstříku na zvláštní účet u banky,' tesý-zndispráveesy 

vkladu za tímto účelem. *

6.1.
6.2.

' ' Ví.'; '
Šeznitmsjpóié&nku; .■’ ■ •

Společnici se zapisují do seznamu společníků.; který vede společnost------------------

Do seznamu společníků se zapisuje jméno a bydliště nebo' sídlo společníka, 
případně jiná společníkem určená adresa pro doručování, jeho podíl, jenu! 

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

vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad; 

spojenou s podílem, bude-ii určena, údaj o zastavení podílu, údaj o tom, jeéliý 
podíl předmětem společného jmění manželů a den zápisu do seznárrttiý

"6.3. Společnost provede zápis zapisované skutečností do seznamu společníků bez 

; zbytečného odkladu poté, co jí bude změna prokázána. —

6.4. Společnost vydá každému sterna .-poteciríkovi na . n.-,

úhradu nákladů opis nebo vvpís udaju. které se ho r-ka” 

sedmi /?/ dnů od doručeni aádosít. -

"•5

i 7.-6

úna hvomaua

ORGÁNY SPOLEČNOST!

VIL

Valná hromada

Valná hromada společníku je neyvššírn orgánem společnosti, 

tvořena všemi společníky -

Valnou hromadu připravme a svolává jednatel společností................
Valná hromada je svolávána alespoň jednou za účetní období. Valná hioma U> 

která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat fteiw«íié« doteestisite 

měsíců oč
Termín a pořad valné hromadt je nutno ozr(,m.t spotmHktra p»ewr>- neprsene 

patnáct /15/ dnů přede dnem jejího--konáni, Pisemné.-possváKKa-se-dofUéuje buďý 

osobně proti podpisu, nebo doporučenou zásilkou nc jAiesti spotecmka 

uvedenou v seznamu společníků. Záležitosti newedené pozvánce Ue 
projednat. ;en-tssondt-priromni-- a- souhlav,-!, sy nci »r • rdr .mim všichni

. Spotečmfci.-se-.ritíůže;; vzdát svého pravá na včasné svolání valné hromady 

písemným prohlášením s úředně ověřenými podpisem, nebo ústmpí 

ypraMášetíro. učiněným na valné hromadě, které musí být obsaženo v zápise 

ýzíýáiBé hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou,

- ’uvede se toto prohlášeni v této veřejné listině.---------------------------------------------------

Každý ze společníků má při rozhodování valné hromady jeden /1/ hlas na 

každých 1.000,- Kč (slovy; jedentisíc korun českých) svého vkladu. Valná 

hromada je usnáseníschoprtá, jsou-li přítomni společníci, ten mají alespoň 

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

většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li to zákon é. 90/2012 Sbýto 

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

též jen „ZOK“) nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů.---------------------



Valná--hrotfeada-t»& -sváto1 předsedu -*• zapisovatele,- jež1 jwtr volen;" z md......
piiiomaých pS hdfebys jednám tato? hromadí. O průběhu jednání vrdoe

. ... hlOTV'.:\Cy ;C V"OÍ'V:ltí:, j.~C WC; Z&jbtkvjhojO-v Cru zápisu. Iítetý,,ÍB, DOVÍíien
gsíWÉ i-sdj- spiříeán.5,ti yštoj spoleío&fim hez zbrfeč

• • podepřsaje předredkra 'Zapisovatel: -™——-

. -.í>n.pOUSÍÍ.,SC..kP(ťKOOfid<,íiŽBf..lilaS3!»w-RÍ..£Í!e...S...rA-» ,8. ..?Hpouští.3C..toťO£po£tkhčeí..ltíascftaiH .dje,§ í6?..odst (4J.Ž0K;..fcuniuSatfcní.......
... nk«n:áísL<í>e.|..l?.8 ž.iiíi&L ZQK..s«..aspři.|jOiísS:L^-^rí^^--^“-^-r-*-^-i-->^rí.......

. . Do. pds5bncsa.ya!aá.íi»ra«1dy..aáltóí.,iiiÍHií!:jiaé,..Ki2hodcsvá£jí.o.:.w-t:.^!-^--í“TTsi 

■ a): mřbodoyaia-iůwBměaěi-a^síáiassiwíeémsfcév-snífet&^yaedoeháafeíbilteaf

b) rozhoaovaaj:y.o;; ./2měBacb:v*y®Bav:;i^Hadn&0yífea'Dttal«.;;;aei»i:.;:®v-:pB|íBS

nepenezireno i4jsAi<^.o«fmn!n0attts^afBQeis«%BeiHa^e£B(ifUeéM^K->

c)

d) volba a odvolání likvidátora;* . . . -w—-——-ve-

e) schvalování udělení a odvolání prokury;

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací;—-v-~—-------samsá

g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a \ případech,. .

kdy její vyhotoveni stanov) jiný právní předpis, : mezítminí účetní závérkyjr ' 

rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a uhtadv ztrát;-----------------

h) rozhodnuti o přeměně společností, ledaže zákon upravující preměajsvs

obchodních společností a družstev stanoví jinak;-------------------- -----------------------

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

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo' podstatnou 

zrněnu v předmětu podnikání nebo činností společností;————————••
j) schválení smlouvy o tichém společenství;-----——------ —_— --------------------------

k) schválení finanční asistence:-------------------------——'—-—-—’------—-v—; :

l) rozhodnutí o převzetí účinků jednáni učiněných za společnost před jějímlsv'

: m)rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem:------------------------------------------------- -'

r.) rozhodování o zřízení a zrušení rezervního fondu a ostatních fondů;--------------

o) rozhodování o změně druhu kmenového listu;

p) další případy, které do působnost! valné hromady svěftue tesstevzaKoa. _>u)f 

právní předpis nebo společenská smlouva. —

vm. vy
Jednatel

8.1 Statutárním orgánem společnosti je jednáte!, který zastupuje sptAvrsost eri

jednáních vůči obchodním partnerům, státním orgánům o všem ostatrvn 

osobám a orgánům. —-----------------

8.2 Společnost má čtyři Í4) jednatele.

8.3 Společnost zastupují vždy alespoň dva jednatelé společně a ve vzajem

8.4 Jednatelé zastupují společnost ve všech věcech, přísluší jím obchr

společnosti, řídí běžnou činnost společnosti, organizaci práce a 

povinností vyplývajících pro néj z právních předpisů a. ostatních pramenů. 
Jednatelé netvoří kolektivní orgán.---------------------———?————:—e——

8.5 K rozhodnutí o obchodním -vedení se vyžaduje souáias vétšiny jednaíela.-------

8.6 Jednatel společnosti je jmenov u> ,áinou brvnndou nad'«bi «* i čitou,------------ '

8.7 Pro jednatele platí zákaz konkurence.tak; jakj&spetíSkován v# J9P ZOK.-------- -

8.8 Jednatel se zaspolečnostipedeplstrietak, že k napsané nebo vytištěné obchodní .';

%mé společnosti připojí švůj podpis ------------------------------------- ;---------------—rýý

li vb; "v j: sx.

jsÍ|Í|®SjSři i!íý'l Dozorčí rada

iss^fctlíOHwS ráda se nezřizuje.------------------------------

jýýý-ý X.

Podíl

to.i Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a z této účasti plynouc! 
práva a povinnosti. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na 

tento obchodní podíl připadající k výši základního kapitálu.----------------- ------ - —

10.2 Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou ,-, 

spojena žádná zvláštní práva a povinností.-

10.3 Společník může vlastnit více podílů. -

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

hromady, Kpřevodu podílu na jiného společníka se souhlas valné hromady 
nevyžaduje,------------ ------—.............

gt#®



£81 íjtu-n—i>P{ri*py

..... i;:.j4^fiřiaLj:.®»a'Mtt»|s»íala,,s^^s#.Aútt-...api>iténo^i,,ixifcm.4xoaiesaismleiB5.,-tó.',,

ffiSS§iSStffiýBffl,ls|g?®§ý:jS—í§ý£Jj^^

tmde (hríáfei 
.pravedKvě

■.w^«:»pazade^v'^rf»3tt«a!Bss^BE!aisppEíítíK'aafclBSlE;ao-.tn-73/'niesií:u.:o£t-.pravm'moei*:- 

■5v;iii:;:Si:®uSsese&Ěo:dědíBl3ťiífi»®!K:Ká«|smeiKstevycíisiíiediee;aelze mísit. pokua by- -

- .10,3 . pQcfíi.tec.se. .SGUftis.-sOmJ.alíifc.aissSSJiy.roídéfií. při.jeba současném převodu nebo... 

v.-■■pfechoáus '4a:a4ecbQaMdta^^n3Bamas»it]Eq^.vsp(^aika.’> Při- rc-záSteRÍs* 

■■■•■.- obdhodruho. - hodfittftiaastíífe^AsasisffiĚía-físismmalBť;wse ■■.vkladu ■ tak,: ■ jaféi^a4.

C+ftPirtt»«W« r7.<TVl>V. -.... ...............................................................................................stariQYeriiz;!::®* SS§Sf;:
10.8 Podíl njtEže.fei’predfiíěte®'.iasra»®&OígKtvas-!Í.:.zastítve5ií; paddu.se uewyž«tte^fc. 

souhlas valné hromady, Zastavm právo k podílu vzniká zápisem tie veřejného

■ • - ■; aplýtýjý.ýu jéd:=?;í;3;d.í;y-vv 
Práva a povikaostí sooleěaitó: ■.‘'. v ■• v ■ -: 

ti.t Práva a povinností společníka se řídí pfíshsSoým} ustímóvehímíZOK:'

■■ .;vmLl-..;

Zrušení účastí spolecaaaímitrvání společností 

ia.x Účast společníka za trvání sptvleČnostj-žáííFmzejména:.-

- zrušením účasti, společníka soudem;':—

- vyloučením společníka; -

- dohodou o ukončení účasti společníka; -

- vystoupením společníka, 

tam Společnost se muže domáhat, aby soud'vytou®/š^íeěníkáiv.kteiyr.žáyažttíthl

způsobem porušuje své povinnosti, ačkoliv byl kjejích plnění vyzván'a;.-nat.

možnost vyloučení písemné upozorněn.-------- :——~—-—-—-V—

tz.3 Podíl společníka, jehož účast zanikla jinak, než převodem' podílu se považuje zab 

uvolněny podíl S uvolněným podílem nakládá společnost, jako zmocněnec á: 

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

předkupní právo k prodávanému obchodnímu podílu.----------------------------------

^strantt-oswft- SŠiiSíltPis

Vypořádací poclílje tvořen výtěžkem z prodeje uvolněného. pedífe-pívbděýfeiíí ' 

nákladu a započteni pohledávek, přičemž je společnost psvífiS^iMó^ýpáiB.ti^siY 

zbytečného odkladu oprávněné osobě, nebo ho uložit do úřední usctw v — — —

12.4 Účast společníka může bít zrušena písemnou dohodou všech společníka*;

Podpisy společníku musí byt úředně ověřeny.----------------------------------------------- :ýS;ý

12.5 Nepodaří-li se uvolněný pódii prodat do třech /3/ mésfeů určí se výšěy

vypofádadho podílu ke dai zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního 

kapitálu zjištěného z mezítímni, řádné nebo mimořádné účetní závěrkvý 

sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společností, Vypořádací podíísstýv. 

určí poměrem podílů společníků. ------------------------------ -------- ------- ---------------

12.6 Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Vypořádací podíl ie splata®**^- 

zbytečného odkladu po splnění zákonných podmínek pro n-Lo v ní icoa ■«—•** *„

XHí.
Zvýšení a snížení základního kapitátaspotefeast* v'

13.1 Základní kapitái společnosti lze zvýšit;aaýáM'áýeý0ájňáStttí’'vgiaehrom'ad;v>---: :

a) převzetím vkladové - .pcrýhnpštřyke.izvýšěnť 'dtísávadaíe&,, vkladů nebo- k. 

novému vkladuv

b) . z vlastních zdrojtij -
c) kombinaci/ousobu w ve 1 zaklicsmno kapitálu uvedených v písmenech aj a

13.2 Dosavadní společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení /.tkl, .draho 

yýýýýíýbílčaýýítáíúívt zv^Stjje-íi se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinností v

ýýýíV.te; poměrií podle výše svých podílů.------------------------------------------------------------------------

i-'tS'-S; Společník -může využít svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního

kapitálu ve lhůtě jednoho /i/ jednoho, měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o 

rozhodnuti valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do

devadesáti /90./ dni ode dne přijetí tohoto rozhodnutí,--------------------------------------

13.4 Ke snížení základního kapitálu může dojit na základě rozhodnutí valné 

hromady. Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o sriížém' 

základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů.----------—



::\.:::::::::\^::::./^r:>aU^»í.''':.::;ipÍek':;;rJ*!X,43ftóAM''. 7 '. Špetek \ ..jsto: -:.pmí

.................  .........58ti oiv1Í7-ěri’j '0%“a6z;'''t*a:eiSí'!X fe5»4iéko-soisdii vBrsse pod■?

a tečkou L *58 ýý, přebitá svojí Ttokiw poviannst a zavitu, e t*. 

pfme^ítvte * MaJete fc’,pooo *L »te3te dťtetí hc korun < esa- 

to vše d.s dva« '■a/ýjiluíí «feckiť> podplatí této zakladatelské listiny ru
/ ' ktéty zasiiríaietíviar«íSf spuastíe ttíadu;

7 14.2 ^kíid^tel'to&feíPMííltó^aŽllžSle^iSp«tóttOS&:^~^-J^rí^.-r*>rr^
> pana' •Marka-^.-Hoverki^ts.^i^idjgciiToSK-'Oa.'iy.'igfiaiiibyigm'-.'iJtHa^tEsa

pana Petra Kúlnmr.-nar^jte^iOte.igíj^fevteiftvJrttlavav^aiivPJa^áQawt^ 

3739/14, PSČ 586 Ol;

> paní Andreu Slovákovou, nar.-dne vu on. 19811 hyteat-J%aha:6i;:D^EÉiSK> 

Bubenečská 258/9. PSČ 160 oo;----*-“~''“-‘^-~~^-čv4ííí/í/í/4^£íí||č|S|3,,

> pani Rařaríira Holúbcamu, nar. dne' [7. 05- 19801- bytem -iSíevfi

republika, Bratislava, Furdekoya 8, PSČ: 851 03.------ =—-——-—-Ti

14.3 Správcem vkladu je určen: -----—---------- ----- ----------------

. r nan Marek Hůvojrfca,. natí, dse-taS.- 03. 1980, bytem Jihláva/vlfii

Plovárnou 3739/14, Psct 580,01;-“--—.—<—*-------------------------
14.4 Účinnost tohoto článku SV, je vazsňa. aa. .splnění- poslední z; následujících 

rozvazovacích podmínek; (a)' vznSlc:#kileSji:Qst!:-e'.(bjíúpiné/sjáněró/vkladové, 

povinnosti zakladatelem. Splněním^ rbtMzkřitiiťfelijpiMmíhás; tento clahek/JííVi/

i ■ XV. ■. ' //hv/;/; ^.-/í;I|!#
Zrušení a zánik společnosti V’Tv'kiiSffill

/-Í5.1 Společnost se zrušuje dohodou všech společníků ve formě veřejné :istirty-a:<Mle«', 

důvodů zákonem stanovených, zejména uvedených v § 168 a následiijiéíčíte

./ v,/ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 93 ZOfč ------------------------------------- - '

15.2 Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky v poměru podle svých podíifi a 

vyplácí se v penězích. ■

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ^

Náklady spojené áe založením obchodní společnosti nese společnost a ■. bnéptt

V souladu s ustanovením § 70 a § 7oa zák. č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti' 

(notářsky řád), ve znění pozdějších změn a doplnění (důle též jen „NITÍ, vydáváta,-. 
já, zástupce Mgr. Svatavy Šmolkové, notáfky se sídlem ve FKciku-MíštMíiídtS:

<il mami y diúní účastníka, která je obsahem tohbto notářského tópisíti ■

souladu s právními predpisv a s dalšími dokumente, £-• ktervm. -vm.o;, pr.vnoo
tet1

jednám vyžaduje zvláštní právní předpis: - - -

b) ptainí lednání účastníka, kt«e je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje 

naie/itos-t! a podminH stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do 

obchodního rejstříku.

Účastník dává nslovný souhlji fc toční. aby vyš© uvedené skutečnosti bily použitý 

pro návrh na záp>s společnosti dotslmhodmho rejstříku.---------------------- --------------- -—

Z tohoto notářského zapíšu se’v hon a ují th ,3, sfcjr.opisv, —-

■il-totvyztm, že tento notárskv zapts je dle crave a svobodné vůle účastníka sepsaiteieíte 

> jej po přečtení bez výhrad schvaluje a přede mnou, zástupcem notařky Mgr. Svatavy.

■ Šmolkové, vlastnoručně podepisuje.--------------------------------------------------------------- 1—...

JUDr, Ivan David v.r.

■ Mgr. Ondřej Šmolka, LL.M. v.r, 
■ zástupce Mgr. Svatavy Smoíi&jjvé, 

------ notářkv se sídlem ve Frvdku-Míšťků
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RÁMCOVÁ SMLOUVA O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH j
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;:;v^f^i^i^n ;̂v;;:^;L-Á;;;:áív-L-IvaálíA^- V;-;-: :::.;:':'á:;VV;^;:^.:;.;3;LL:^
;.. ví.... ■• Podpisem tétq. rámcové smlouvy -sepbarika iQ-.-.fcíferil- dohodíš,-. že- k!Í6iiť'Dij4§e.vyuáfvat'firtaňčf'iívsl,ažbyr''któ('é;:b3fřUa''fe.j{;::'ii-..' •' ■ftáfeiZf^pGdtpínék.ÁisíéijSoddvédsíný-vá-Všedfecaý^.qt^Hddnídbipó^ 
iS--ý Pédpísemtéibj^^^*^_smícUyy^!í^ít-s;banfebu:^OTuSašne-íiiayW®.řii^iš'^žiKcÍ=smtótó/SČy>žíí>>y!:>0/^v/f>^

MitiouvÁ o" POĎNíkÁníiM#tó:kif®iiŠ^i§ÉiKÉ^^
@^56204379/0800' ■ ■ W:;Ú}W&^M^SIŠĚĚÍ

:v.:;Teid;vý§e uvedené smlouvy je v pnfozs íát6rámc^vé'sfniduvýL.'v'':'V';’;

.‘•;^iéňí■; prohíáěuje a svým podpisem potvrzuje, fa byi před '(^dbiš^ěťn’-'šmřě'úwý-: šiáisťíiátřÝíefíývše- s^^Srříori^ďoppj^i^íSfiÁS:^!;^ '̂ 
iýíjphi^tóvéKZ vkíatíd v rozsahu informačního přehledu, že mu'porozyťneí a;žéhdpřevzáí.i' y. -.v-hyrý;'. WĚ

jd/feujihiavff.-._j___ ___________ ___ \/'/*s)ř.:»o^jé/'7f;’:l/Li/íM:::M8IÍ

jýfóartmkčvé-i^riái,i ftyerodí ?:«>radeej^^r. :'ýíltufi';'j^nqi';'pfíjmer!f,duňkce ■ /-.

MgA, Warek Hovor'a
,v:díttórjOv-:příjhisRi. .•

Česká spořitelna,. á.s.

KJienf
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