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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

jzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 002902.0017

ČI. 1
Smluvní strany

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

(dále jen „Kraj")

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

Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s.
se sídlem:
IČO:
zastoupené: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
26911612
Ing. Marií-Annou Myšíkovou, ředitelkou 
Fio banka, a.s.
2701574284/2010

(dále jen „Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Music Academy Telč", 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 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

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

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

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

Celkové náklady akce 350 000 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 57,1 % z celkových nákladů na <
Podíl Příjemce v % 42,9 % z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v Kč 150 000 Kč

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

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

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. 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. vést. 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 90-ti kalendářních
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dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 21. července 2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2020.

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

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

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

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) stravování a ubytování studentů a lektorů akademie.

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

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
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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 002902“,

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. října 2019 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

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

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

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

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

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

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

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

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

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

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

c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené

v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

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

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

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

Čl. 11 
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, billboardech, 
vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce;
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce 
Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
3 ks plachet či rollupů (reklamní plachty a rollupy si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné.
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3) 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.

4) 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.

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

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

Čl. 14
Závěrečná ujednání

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

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

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

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

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

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

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

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejích 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 
12. 8. 2019.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 1. 2020 
usnesením č. 0059/02/2020/RK.

V Jihlavě dne...... 0X.rD2.-..2D20.. V dne....jr.i:..

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

(za Kraj) '
ředitelka 

(za Příjemce)
Česko - francouzská akademie s> 

nám. Zachariále i Hradce
588 56 Telč 

IČO: 26311612
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ČESKO-FRANCOUZSKÁ AKADEMIE TELČ o.

ZADOST O PODPORU AKCE

O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU 
KRAJE VYSOČINA NA REALIZACI AKCE

FRANCOUZSKO-ČESKÁ HUDEBNÍ 

AKADEMIE 2020

■■■■■lili
KUJIP01GXD4R

ŽÁDOST O PODPORU AKCE
i: i, < b íM / \

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě ž§ddátro“poskytnuti dotace-1- 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádosť). popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-íi přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-ii 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použit,
d) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
0 je-lí žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotoveni žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i plnou 
moc.

1, Základní informace

Název akce:
Francouzsko-česká hudební akademie v Telči 2020

Místo konání akce: Telč
Termín konání akce: 4.-14. 7. 2020
Webově stránky akce/projektu: www.akademietelc.cz



Bližší popis akce:
Cflové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na Jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Ffancouzsko-česká hudební akademie v Telčí byla před 25 lety 
založena jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující českou a 
francouzskou kulturu. Zakladateli projektu je Město Telč a Francouzské 
velvyslanectví v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně 
prospěšná společnost Česko-francouzská akademie Telč, kterou jako 
jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč. Projekt pravidelné 
probíhá pod záštitou veívysfance Francouzské republiky v ČR a 
předsedy Senátu PČR a od roku 2016 také pod patronací hejtmana 
Kraje Vysočina, pana Jiřího Běhounka. V současnosti projekt pořádá 
česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. ve spolupráci s Městem Telč, 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Kraje Vysočina, a Města 
Telč. V roce 2016 FČHA Telč získala statut VIP akce Kraje Vysočina. 

Akademie nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol 
z Čech, Francie a dalších evropských i mimoevropských zemí 
mistrovské interpretační kurzy, které vedou vynikající čeští 
francouzští hudebníci. V roce 2020 se bude od 4. do 14. července 
konat již 26. ročník. Základní dramaturgie kurzů zůstává - vyučovat 
budou hlavně francouzšti a čeští profesoři, nicméně se jedná 
zapojení í dalších zahraničních lektorů z důvodu ještě větší atraktivity 
pro studenty. Vyučovat se budou klasicky nástroje dechové (flétna, 
hoboj, lesní roh) a smyčcové (housle, viola, violoncello). Akademie se 
každoročně účastni více jak padesát studentů. V reakci na zájem 
účastníků se zintenzivňuje výuka komorní hry, kterou vede orf roku
2018 Vladimír Bukač.
V roce 2019 se FČHA těšila velkému zájmu veřejnosti. Slavnostní 
koncert lektorů navštívil jak předseda senátu pan Jaroslav Kubera, tak 
hejtman Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek a další významní 
představitelé politického a kulturního dění. Akademie rozšířila v roce
2019 také své úspěšné projekty. Na dlouhodobu spolupráci s Donau- 
Universitát Krems v rakouské Kremži Akademie získala pro rok 2019 
finanční podporu od fondu malých projektu Interreg. Mottem Akademie 
tak zůstává „výchova umělce 21. století" - vedle tradičních lekcí na 
sólový hudební nástroj telčská akademie studentům rovněž poskytuje 
všeobecný rozhled a informace nutné pro úspěšnou kariéru v 
současném hudebním světě. Projekt rovněž umožňuje studium 
soudobé hudby pod vedením světově uznávaného skladatele a 
zároveň vedoucího univerzitních postgraduálních studijních programů 
hudebního managementu, pana Miguela Kertsmana. Nejlepši účastníci 
v průběhu kurzů vystupuji společně se svými pedagogy na koncertech, 
které se těší velkému zájmu veřejnosti i návštěvníků Kraje Vysočina. 
Od roku 2018 se také stal tradicí venkovní a lehce neformální koncert 
na nádvoří Univerzitního centra v Telči. Cílem tohoto koncertu je 
přiblížit hudbu i rodinám s dětmi a dopřát široké veřejnosti krásný letní 
večer za doprovodu kvalitní hudby. V roce 2019 Akademie 
zaznamenala velký nárůst publika na tomto koncertě.
Akademie si aíe klade za cíl maximálně podporovat kulturu a historické 
skvosty Kraje Vysočina. Vedle světového repertoáru se výuka 
zaměřuje také na hudbu Bohuslava Martinů, který v Kraji Vysočina 
získával četné inspirace pro svou tvorbu a díky dlouholetému pobytu 
v Paříži symbolizuje kulturní spolupráci obou zemi. V roce 2020 bude 
mít Bohuslav Martinů 130 let výročí od narozeni, a proto by se 
akademie chtěla ješté více zaměřit na tohoto významného umělce a 
uspořádat na jeho počest koncert. Od roku 2017 akademie ciieně 
vytváří kulturní mosty mezí třemi místy Kraje Vysočina, která jsou 
zapsána na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Jedná se o jedinečnost Kraje Vysočina, na kterou chce 
FČHA z hlediska svého mezinárodního přesahu upozornit a maximálně 
v rámci svých projektů zviditelnit. V roce 2019 akademie opět navázala 
na projekt workshopů barokních tanců ve spolupráci s tanečním 
festivalem KoresponDance. V roce 2017 byla rovněž navázána 
spolupráce s městem Třebíč, kterou FČHA dále prohlubuje (22. 7. 2019 

uskutečnil koncert v Muzeu Vysočiny v Třebíči, který byl vyprodaný. 
Kulturním propojením třech míst na seznamu Světového kulturního 
dědictví UNESCO Kraje Vysočina získá FČHA Telč nadstavbu v rámci 
samotného regionu - jednotlivá historická místa propojí koncerty 
mladých talentovaných umělců z celého svéla.
Koncerty v historických místech jsou u mladých hudebníků velmi 
žádané a oraibené a velký zájem o koncerty je i ze strany místních 
obyvatel. Od roku 2018 proto účastníci koncerty propojili také „Region 
Renesance". Koncert proběhl v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u 
Voifiřova. Kraj Vysočina podporuje projekt FČHA i v době příprav, jeho
nrvmnr íp npzasfiirvtelrvá yptména nři iprlnánl rp yahrsinihními narínprvt

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

stravován! a ubytování studentů a lektorů akademie

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

Město Telč je spolupořadatelem akce a na financování projektu 
se podílí.
V r. 2002 žádalo Město Telč o podporu z Fondu Vysočiny
V r. 2003 žádalo Město Telč o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2004 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2005 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2006 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2007 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2008 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2009 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2010 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2011 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2012 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2013 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2014 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Kraje Vysočina
V r. 2015 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Vysočiny
V r. 2016 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje
Vysočina 80 000 Kč
V r. 2017 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje
Vysočina 130 000 Kč
V r. 2018 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 120 000
Kč
Vr. 2019 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 120 000
Kč

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.

Sídlo: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 26911 612
Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Obecně prospěšná společnost vedená u Krajského soudu 
v Brně, oddíl O 224

Bankovní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 2701574284/2020

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví
2. Baňová-evidence-

Plátce DPH: (ANO/NE) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
idle obchodního reistříkul

Marie-Anna Myšíková

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od sídla)

Zelená 1748/28, Praha 6 Dejvice 160 00

Telefon: 605 052 237
Email: info@akademietelc.cz
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Seznam příloh: Příloha č. 1 - Předpokládaný rozpočet
(seznam všech dokladů, které jsou Příloha ě, 2 - Kopie výpisu usneseni správní rady o
k žádosti pňloženy) zvolení ředitelky

Příloha č. 3 - Kopie výpisu z registru ekonomických 
subjektů
Příloha č. 4 - Kopie výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností
Příloha č. 5 - Kopie zakládací listiny společnosti
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu 
v režimu de minimis
Příloha č. 7 - Předpokládaný program akce

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a příjmů

Výdaje Prřimv

Celkové výdaje 1 557 000 Kč 
viz. příloha č. 1

předpokládané příjmy: viz. příloha č. 1
- 220 000 Kč žádost o dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina
-1 337 000 Kč ostatní prostředky
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2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina_____________________

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována ____________________ __
Název aktivity (výdaje) výše výdajeVýčet NEUZNATELNYCH nákladů:

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobni náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovni poplatky......... )

• náklady (výdaje) na nákup věci osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

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

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu a více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výší. Tyto vyčleněná výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutně při vyúčtování prokázat

Stravování a ubytování studentů a lektorů 
akademie

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

i.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 220 000 Kč

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

350 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
62,86 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

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

130 000 Kč

5.

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

37,14 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina
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Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanoveni 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci

Cílové publikum (popiSle prosím, kolik osob akce oslovl/ostovita v předchozích ročnicích, jaká je jejich 
struktura - napf. déti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy. Široká veřejnost, minority, apod.)______________

Publikum: posluchači doprovodných koncertů a veřejných přehrávek v Telči, publikum tanečního
festivalu KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, návštěvníci třebíčské židovské čtvrti, obyvatelé i letni
návštěvníci Kraje Vysočina a Regionu Renesance. Celkem cca 2500 osob

VIP, hosté: jsou zváni na doprovodné koncerty akademie - celkem cca 400 osob

PRESS: Regionální televize, celostátní i regionální tisk. Mediální záštitu nad projektem pravidelné
přebírá Český rozhlas a v minulých letech také hudební časopis Harmonie a Radio Classic Praha.
V roce 2019 proběhl i telefonický rozhovor o FČHA na ČRo Plus 14.7. od 17:15 hodin.

Kdo převzal nad akcí záštitu
V roce 2016 a 2017 převzali záštitu předseda Senátu PČR Milan Štěch a pan Jiří Běhounek, hejtman 
Kraje Vysočina. V roce 2019 převzal záštitu nad projektem nový předseda senátu pan Jaroslav Kubera, 
který se také osobně zúčastnil slavnostního koncertu lektorů 20.7. v Panském dvoře v Telči. Tohoto 
koncertu se také osobně zúčastnil francouzský velvyslanec v ČR pan Roland Galharague. V neposlední 
řadě zaštítil projekt také hejtman kraje Vysočina pan Jiří Běhounek, který se také osobně zúčastnil 
koncertu lektorů při 25. ročníku akademie.

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti
Slavnostního koncertu profesorů se v průběhu mnoha minulých ročníků pravidelné účastnili velvyslanec 
Francouzské republiky v ČR, předseda Senátu PčR, senátoři PČR, zástupci francouzského 
velvyslanectví, ředitel Francouzského institutu v Praze, hejtman a čelní představitelé Kraje Vysočina, 
představitelé politického a kulturního života Telče a regionu, zástupci významných firem a institucí, 
členové správní a dozorčí rady Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s., profesionální hudebníci, 
zástupci Francouzsko-české obchodní komory. Jen v roce 2019 se slavnostního koncertu lektorů 
zúčastnili předseda senátu pan Jaroslav Kubera, francouzský velvyslanec v ČR pan Roland 
Galharague, hejtman Kraje Vysočina pan Jiři Běhounek, senátor Miloš Vystrčil, bývalý ministr kultury 
pan Václav Jehlička a další.

Jaká média přislíbila mediální' partnerství
Bude projednáno tradiční mediální partnerství Českého rozhlasu, časopisu Harmonie, Radia Classic 
Praha a regionálních médií.

6

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

Lokální a regionální dopad:
Hudební akademie významně obohacuje kulturní život Telče a Kraje Vysočina. Koncerty mají vysokou 
uměleckou úroveň a zároveň neopakovatelnou atmosféru. Koncerty profesorů a studentů akademie se 
těší velkému zájmu obyvatel a návštěvníků regionu.
Důkazem je například zájezd 30 členů Francouzského klubu v Třebíči na koncert účastniků akademie 
ve Žďáru nad Sázavou. Nové místo koncertů v rámci rekonstruované barokní usedlosti „Panský dvůr 
Telč’, který je ve svém základním zaměření „regionálním centrem kulturních a volnočasových aktivit”, 
navíc hudbu více přiblíží obyvatelům Telče a běžným návštěvníkům areálu. Nové místo koncertů tak 
svou atmosférou navrací hudbu do našeho života jako jeho běžnou součást.
FČHA také začala s méně formálními venkovními koncerty na nádvoří Univerzitního centra v Telči, u 
kterých se podává čiše vína a mají za cíl přiblížit hudbu rodinám s dětmi a široké veřejnosti, který si 
chce užít krásný den v Telči. V roce 2019 se návštěvnost tohoto koncertu přiblížila kapacitnim 
možnostem UC,

Celostátní dopad:
Mistrovské kurzy napomáhají mladým českým interpretům obstát v náročné mezinárodni konkurenci. 
Čeští studenti, kteří se FČHA účastnili pravidelně, uspěli v náročných konkurzních řízeních a 
uměleckých soutěžích, řada z nich pokračuje ve studiu na francouzských hudebních školách. 

Francouzšti profesoři za dobu svého působeni v Telči na akademii již vychovali novou úspěšnou 
generaci českých umělců - jenom z třídy A. Cazaleta jmenujme: Ondřej Vrabec - sólo - homísta České 
filharmonie, Kateřina Javůrková - sólistka a vítězka MHS Pražské jaro 2013 a držitelka 2. ceny na 
prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově 2016, Přemysl Vojta - vítěz mezinárodní soutěže ARD 
v Mnichové a člen orchestru Staatskapelie Berlín, a další. Rozšíření koncertů a kulturní spolupráce 
mezi dalšimi místy na seznamu Světového dědictví UNESCO v Kraji Vysočina zvýši celkové povědomí 
o jedinečnosti tohoto regionu.

Mezinárodní dopad:
Kurzů se každoročně účastní studenti z celého světa. Řada studentů se do Telče každým rokem vrací. 
Hudební akademie propaguje českou kulturu v zahraničí, napomáhá začleněni ČR do evropských 
kulturních oblasti, V roce 2019 přijeli do Telče účastníci z Francie, Japonska, Jižní Korey, Číny, Mexika, 
USA, Makedonie, Ruska, Izraele, Turecka, Polska, Slovenska...

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?:
Český rozhlas (kulturní zpravodajství - Vltava a Region Vysočina), články o akademii v mediích: MF 
Dnes, Jihlavský deník, Jihlavské listy, Telčské listy, časopis Harmonie, webové stránky Radia Classic 
Praha.

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod.?)

V roce 2020 se uskuteční již 26. ročník Francouzsko-české hudební akademie v Telči.

Předchozí ročníky prokázaly, že mistrovské hudební kurzy v Telči si zajistily významné postaveni 
na české i evropské hudební scéně a nezastupitelné místo v oblastí hudebního vzděláváni.
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Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje).........................................

Koncerty studentů a profesorů a slavnostní koncert profesorů akademie se od roku 2016 konají 
v Panském dvoře Telč. Studenti také vystupuji na dalších koncertech na nádvoří v Univerzitním centru 
v Telči v Národním památkovém ústavu v Telči. Vstupné na koncerty studentů a profesorů je 
dobrovolné ve prospěch provozovatele. Vedle publika z řad obyvatel Kraje Vysočina se slavnostních 
koncertů účastni významní představitelé Kraje Vysočina, významné osobnosti regionu Vysočina, hosté 
z Francouzského velvyslanectví a návštěvníci a hosté z Rakouska (na koncert profesorů 21.7.2018 
přijel děkan Dunajské univerzity v Kremži).
Od roku 2017 Akademie navazuje spolupráci s dalšími významnými českými hudebními institucemi - 
především s mezinárodni soutěži Pražské jaro (předseda stálé komise, přední český violoncellista 
Michal Kaňka je profesorem hry na violoncello a členem správní rady). Akademie také spolupracuje 
s tanečním festivalem KoresponDance ve Žďáru nad Sázavou, v rámci této spolupráce proběhnou 
workshopy barokních tanců a koncert na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Akademie také pro výroční rok 
prohloubila spolupráci s regiony v Rakousku v rámci jejího partnerství s Univerzitou v Kremži. V jednáni 
jsou i koncerty před i po konáni FČHA na různých místech kraje Vysočina a povýšeni tak akademie na 
festivalovou událost.
Novinkou 25. ročníku byl také nově zrealizovaný workshop o Alexandrové metodě, který má za cil 
naučit mladé hudebníky správně relaxovat u hry a předcházet tak zdravotním problémům spojených se 
hrou na určitý nástroj. V roce 2019 proběhla též vernisáž děl francouzských umělkyň pořádaná Krajem 
Vysočina, na kterém zahráli studenti Akademie a započala tak spolupráce hudebního a výtvarného 
uměni.

Propagace jména Kraje Vysočina — nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci...)

- Nabízíme propagaci na všech propagačních materiálech - programech koncertů, 
slavnostních pozvánkách, plakátech rozesílaných do škol v CR i v zahraničí, bannerech 
s programem koncertů na turisticky významných místech kraje Vysočina
- na webových stránkách s aktivním odkazem na \
- zviditelnění banneru Kraje Vysočina na všech koncertech akademie konaných v různých 
městech kraje Vysočina
- verbální prezentace Kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích
- oficiální pozvání představitelů Kraje Vysočina na koncerty profesorů a studentů akademie
- možnost bezplatného pronájmu části historického náměstí Zachariáše z Hradce v Telči pro 
prezentaci Kraje Vysočina
- prezentace propagačních materiálů Kraje Vysočina na naších facebookových stránkách

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použít?)________________________
Projekt hudební akademie v Telči je neziskový. Příjem účastnických poplatků od studentů akademie a 
ze vstupného je použit na hrazeni nákladů na realizaci._____________________________________________
Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněni:_______________________
Akademie je každoročně podporována částkou 100 000,- Kč z rozpočtu města Telče, tato dotace bude 
navrhována i do rozpočtu města v roce 2020. Mezí nevyčislené náklady hrazené městem Telč lze uvést 
personální i materiální podporu akademie, poskytnuti veškerých prostor pro realizaci projektu zdarma, 
poskytnutí techniky - počítače, kopírka, dataproíektor, telefony, internet, apod._____________________

V Praze dne 6.8.2019
/i

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

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s.

Sídlo / Adresa žadatele nám. Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč

IČO / Datum narozeni 26911612

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

W kalendářní rok.
□ hospodářský rok (začátek...................................konec................................. ).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu___________ ________________________

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

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

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

Žadatel prohlašuje, že

0. není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
'□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa IČOÍDatum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně £. 89/2012 Sb., občanský zákonik.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik' 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.
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3. Žadatel prohlašuje, Že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

nevznikl spojením podniku či nabytím podniku.
□ vznik! spojením (fúzi splynutím3) níže uvedených podniků:
O nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

O jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
3 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

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

| Obchodní jméno podniku Sídlo ičo !

L....................... ...................................
:: J

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

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniku

O /’sou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
13 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

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

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

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu 2ákona 
6.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb.. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz §243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniku k datu účinku rozděleni 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o zrněné 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 to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel védom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu
V Praze dne 26.7.2019

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Marie-Anna Myšfková 
ředitelka

/
Razítko {poKod je
součástí oodpisu
žacatete)

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

3



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

formulář pro právnické osoby mimo obce

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

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizací kraie dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinně statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková organizace kraie dolož! prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce ředitele/ředitelky.

1. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona i. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, pfsm. f) 2.

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

Pořadové
číslo

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

1
2

.......3
4
5

... 6
7
8
9

10
v případě potřeby doplňte delší řéd <y nebo doložte na samostatném listě

(3l zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 

osoba pódii)

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

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§10a, odst. 3, plsm. f) 3.

(např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podilu v 
%

2
3
4
5
6
7
8
?.
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

E] zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní {tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 

právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: hyiTíLovcJ



Příloha i. 1 k žádosti o podporu akce

ROZPOČET PROJEKTU v roce 2020

Název projektu: Francouzsko-česká hudební akademie v Telči, 26. ročník

Termín konání projektu: 4. -14. července 2020______________________________________

A. VÝDAJE NA PROJEKT v Kč

1. Provozní a produkční náklady (ien související s projektem! 42 000
z toho: - účetnictví projektu 15 000

- bankovní poplatky a kursové rozdíly (zahr. platbv) 5 000
- kancelářské potřeby 5 000
- poštovné 7 000
- nájem prostor na realizaci projektu 10 000

2. Honoráře /profesoři, korepetitoři/ 571 000
zahraniční lektoři Francie / Rakousko (mistrovské kurzy, workshop soudobé hudby, 
workshop barokního zpěvu)

257 000

tuzemští lektoři (mistrovské kurzy, komorní hra a orchestr, workshop barokního 
tance, workhop Alexandrova metoda)

210 000

klavírní spolupráce 80 000
Honoráře výuka hudebního manaqementu a soudobé hudby 24 000

4. Ostatní osobní náklady - dohody 85 000

Dohody o provedení pláce - realizace projektu - manažerské práce 60 000
- asistenti - recepce, zkušebny, dozory 25 000

5. Cestovné, strava a ubytování celkem 627 000
Z toho: - ubytování v Telči (8 profesorů, 2 lektoři, 4 korepetitoři) 130 000

- ubytování v Telčí (studenti) 10 nocí 200 000
- ubytování realizační tým a hosté z řad novinářů a sponzorů 10 000
- doprava - autobusy (Praha, Třebíč, Žďár, Slavonice) 52 000
- letenky zahraničních lektorů 25 000
- cestovné realizační tým 10 000
- strava studenti 150 000
- strava profesoři a korepetitoři (300 Kč denní dieta) 40 000
- strava realizační tým (asistenti a technické zajištěni online přenosů) 10 000

6. Náklady na propagaci celkem (qrafické práce i tisk) 85 000
Z toho: - tisk pozvánek, bannerů, plakátů A3, letáků A4 25 000

- grafické práce 10 000
- zajištění online video přenosu 20 000
- inzerce a online mediální podpora 20 000
- provoz www stránek - editorské práce, správa doménv 10 000

7. Autorské poplatky, ceny a finanční spoluúčast na návazných koncertech 10 000
OSA 6 000
Finanční ceny pro nejlepší účastníky (Cena Martinů a za soudobou hudbu) 4 000

8, Ostatní náklady související s projektem 137 000
- pohoštění hostů po slavnostním koncertě profesorů 30 000
- zapůjčení koncertního křídla na koncert profesorů 50 000
- ladění klavírních křídel a pianín 30 000

1

- stěhováni klavírů a koberců do učeben, převoz zavazadel 10 000
- překlady 10 000
- spotřební materiál (např. úklidové, hyqienické prostředky) 2 000
- květiny 3 000
- nákup notového materiálu na podporu výuky hudbv B. Martinů 2 000

CELKOVÉ VÝDAJE 1.557.000

b. příjmy projektu

účastnické poplatky studentů hudební akademie 782 000
dotace Kraie Vysočina (2ÁDOST) 220 000
dotace orgánů státní správy a samosprávy (Ministerstvo kultury ČR, Státní fond 
kultury ČR, Město Telč)

350 000

Nadace Martinů 20 000
zdroje ze zahraničí (Francouzské velvyslanectví. Francouzský Institut a členové 
Francouzské obchodní komory)

100 000

bariérové spolupráce, sponzoři tuzemsko 50 000
Klub mecenášů Akademie 25 000
příjmy ze vstupného (dobrovolné vstupné) 10 000

příjmy celkem 1.557.000
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O 224/RD 113/KSBR 
Fj 4076/2018/KSBR

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodí vyšším soudním úředníkem ívigr. Pavlem Zelinkou v právní 
věci navrhovatele: Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s.. náměstí Zachariážs z 
Hradce 10, Teíč-Vniífní Město, 588 56 Telč, identifikační číslo 263 11 612, o návrhu na 
zápis zrněny do rejstříku obecně prospěšných společností takto:

1. V reistfíku obecně prospěšných sooleSností vedeném a Krajského soudu v Brně v 
oddílu O, vložce číslo 224

se vymazává

Statutární organ - ředitel
Mgr. MARKÉTA VEJVODOVÁ, dat. nar. 16. května 1967, r.č, 675516/1578 
Pujmanové 885/19, Podolí, 140 00 Praha 4 
Den vzniku funkce: l. září 2015 
Statutární orgán - ředitel

se zapisuje

Statutární orgán - ředitel
U vymazávané osoby: Mor. MARKÉ i A VEJVODOVÁ. dat. nar.lS, května 1967, 
r.č,675516/1578

Den zániku funkce: 31, prosince 2017

inq. MARIE-ANNA MYŠÍKOVÁ, dat. nar, 26. orosince 1992, r.č. 326226/4319 
Zelená 1748/28, Dejvice, 160 00 Praha 6 
Den vzniku funkce: 1. ledna 2018

Den zápisu změny; Dnem nabytí právní mocí

II, Řízení se v části zápisu způsobu jednáni ředitele za právnickou osobu do veřejného 
reistfíku zastavuje.

Odůvodnění

Výrok II. je odůvodněn tím, že o zápisu způsobu jednáni ředitele za právnickou osobu 
rozhodl již soud usnesením ze dne 21,12.2017 pod R 152834/2017/KS8R, O 
224/RD107/KSBR. Toto rozhodnutí doposud nenabylo právní moci a proto v této části 
řízení nastala překážka tzv. litispendence podle § 83 cdst. 1 o.s.ř.. Soud proto řízení v 
této části v souladu s § 104 odst, 1 o.s.ř. zastavil,

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnáctí dnů od jeho doručení 
k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného.

V Brně dne 10, iedna 2018

Mgr.
vyšš

Pavel zelinka v. r. 
i soudní úředník

lil sBeé

!

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Matulová

R
egistr ekonom

ických subjektů - inform
ace o subjektu



Tento výpis r veřejných tejstříkú elektronicky poriepsal "ČR - Krčský soud v Brně pč 00215724]“ dne 26,7.2019 v 14:55:08. 
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Výpis

z rejstříku obecně prospěšných společnosti, vedeného 
Kraískvm soudem v Brně 

oaaíl O, vložka 224
Datum vzmKU a zápisu: 19. listopadu 2003
Soisovo značka: C „1 'di-i i j, ~ -ho soudu v Brně

C ti anou.zsi.A *!• oderme Teíč, o.p. $.
Sídlo: 11 1 oi l, c! ~ f~i jr- 1 ! i t i ‘1--C S K T !
Identifikační číslo: 263 11 612
pt ,'»<ní loi ma. Obec ne pnspešra spnleénost
Druh obecně 
prospěšných služeb:

Společnost bučte poskytovat své obecně prospěšné služby s důrazem na 
posilování česko-francouzských vztahů a začleňování do evropského kulturního 
prostoru. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
a) pořádání a podpora mistrovských kurzů v oblasti hudby.
р) pořádání a podpora kulturních a společenských akcí
с) pořádání a podpora konferencí, seminářů a kurzů v oblasti výtvarného, 
hudebního či tanečního umění a. v oblasti kulturního dědictví
d) vydavatelská činnost 

Statutární orgán - ředitel:
ing. MARIE-ANNA MYŠÍKOVÁ, dat. nar. 26. prosince 1992 
Zelená 1748/28, Dejvice, 160 00 Praha 6 
Den vzniku funkce: l. ledna 2018 

Počet clenu: i
Zousoo jecinam; Jménem společnosti jedna navenek ředitel,

6: ‘'uvili iaJz
předseda správní 
rady;

MILOŠ DRDACKÝ, dat. nar. 12. prosince 1945 
náměstí Zachariáše z Hradce 34, TeE-Vnítmí Město, 53S 56 Telč 
Den vzniku funkce: 22, listopadu 2017 
Bert vzniku členství: 15. listopadu 2017

místopředseda 
správní rady:

ROMAN FABEŠ, dat. nar. 2:1. prosince 1959 
Květinová 240, Telč-Štěpnice, 588 56 Telč 
Den vzniku funkce: 22. listopadu 2017 
Den vzniku členství: 15, listopadu 2017

čiert správní rady:
LUBOMÍR ZADINA, dat nar. 7. července 1956 
Jana Žižky 338, Telč-Štěpnice, 538 56 Telč

______ Den vzniku členství: 15. listopadu 2017 _ _____ _
Hen správní rady:

VÁCLAV JEHLIČKA, dat. nar. 24, března 1948 
Praskolesy 4, 588 56 Ivkákotín

_____ Derryzníku členství: 15. listopadu 2017_____ __ _____ _
clen správní rady:

JAN TAL1CH, dat. nar. 11, března 1967 
Kameníků 235/15. Slivenec, 154 00 Praha 5

1/2Údaje plaíné ke dni. 26, července 2019 03:36

oddíl O, vložka 224

pen vzniku členství: 15. listopadu 2017
člen správní rady:

MARTINA INDROVÁ, dat nar. 26. června 1973 
Moskevská 1464/61, Vršovice, 101 00 Praha 10

_____ Den vzniku členství: 15. listopadu 20,17 _
člen správní rady:

VLADIMÍR BUKAČ, dat. nar. 17. června 1964 
Za Pískovnou 1173/3, Dolní Chabry, .184 00 Praha 8 

_ Den vzniku členství: 15. listopadu 2017 
člen správní rady:

MICHAL KAŇKA, dat. nar. 23. května 1960 
Pecková 263/17, Karlin, 186 00 Praha 8

___  _ Den vzniku členství: 15. listopadu 2017______________
den sptávni rady:

Mgr. JAROSLAV MAKOVEC, dat. nar. 19. června .1976 
Topolová 2278, 393 01 Pelhřimov
Den vzniku členství: 24, fijtis 2018 ____

Přičet členů: ...... 9 ...... .....~~

Dozorčí rada:
předseda dozorčí 
rady:

PAVEL KOMÍN, dat. nar. 21. února 1960 
Krizová 590, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 
Den vzniku funkce: 21. listopadu 201?
Den vzniku členství: 15. jistopadu 2017

čten dozorčí rady:
VĚRA PBCHLOVA, dat. nar. 7. října 1959 
Srázná 191, Teič-Sraré Město, S88 56 Telč 
Den vzniku členství: 15. listopadu 2017

člen dozorčí rady:
LENKA KOMŮRKOVÁ, dat. nar. 24, května 1954 
Svatojánská 322, Telc-Staré Město, 588 56 Telč

______Den vzniku členství: 15. listopadu 2017_
Počet členu; ’ 3~........... ^..... ............ ......... ...........~ ............. ....

ZakíacSatel:

Město Telč, !Č; 002 86 745
náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč-Vnitfní Město, 588 56 Telč

Údaje platné ke dne 26, července 2018 03:36



Zakladatelská listina 
Česko - francouzské akademie Telč, o.p.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek !.
Zakladatel

Zakladatel:
Město Teiě, se sídlem nám. Zachaxiáše z Hradce č, 10, Tele, IČO 00286745, v souladu s 
usnesením zastupitelstva města Č. UZ .25-15/4/2003 ze dne 15, května 2003, podpisem této
zakládací listiny projevuje svoji vůlí ve smyslu zákona c. 248/1995 Sb., o obecně prospěš
ných společnostech a o změnách a doplnění některých zákonů, založit za účelem podpory a 
rozvoje kultury dále uvedou obecně prospěšnou společnost.

Článek II,
Název a sídlo společnosti

1. Název obecně prospěšně společnosti zni: Česko - francouzská akademie Telč, o.p.s.
2. Sídlem společnosti je: náměstí Zachaňáše z Hradce £, 10, 588 56 Telč

Článek lil. 

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek IV.

Druh obecně prospěšných služeb

Společnost bude poskytovat své obecně prospěšné služby $ důrazem na posilováni Česko- 
francouzských vztahů a začleňování do evropského kulturního prostoru.Spoleěnost bude po
skytovat tyto obecně prospěšné služby:

aj pořádání a podpora mistrovských kurzů v oblasti hudby 
bj pořádaní a podpora kulturních a společenských akcí
e) pořádáni a podpora konferencí, seminářů a kurzu v oblastí výtvarného uměný hudebního 

umění a v oblasti kulturního dědictví
d) výuka francouzštiny s cílem umožnit rozvoj kontaktů mezi občany ČR a Francie
e) vydavatelská činnosti

Článek V.
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1. Mistrovské kurzy voblasti hudby jsou pořádány pro studenty a absolventy uměleckých 
hudebních Škol z České republiky a zíTrámci, kteří splní podmínky veřejně vyhlášené 
pro jednotlivé kategorie pro příslušný kalendářní rok správní radou.

2. Kulturní a společenské akce a výuka francouzštiny jsou zajišťovány pro širokou veřejnost 
v pořadí zájemců do .naplnění kapacity společností.

3. Konference, semináře a kurzy v oblastí výtvarného umění, hudebního umění a v oblasti 
kulturního dědictví jsou organizovány pro širokou veřejnost, která se jich může zúčastnit 
v -pořadí zájemců o jednotlivé akce až do naplnění kapacity stanovené pro každou akci.

4. informace o jednotlivých službách zajišťovaných pro Širokou veřejnost společnost 
zveřejňuje v sídle společností a na webových stránkách .společnosti.

5. Obecně prospěšné služby společností mohou být poskytovány i za úplatu v případe, že 
jejich poskytování není pokryto z jiných zdrojů např. dotací z veřejných rozpočtů a darů 
fyzických a právnických osob. Výši úplaty stanoví správní rada pro jednotlivé služby jed
notně tak, aby byly pokryty náklady spojené s jejich poskytováním. Ceník, služeb bude 
zveřejněn v sídle společnosti a bude s ním seznámen každý zájemce, o služby společnosti.

Článek YI.
Zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností, vznik společnosti

Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností způsobem vy
plývajícím z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a zakladatelské lis-

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek VIL 
Orgány společností

Společnost má tyto orgány:
A. Správní rada
B. Dozorčí rada
C. Ředitel



SPRÁVNÍSABA 

Článek Vili.
Postavem a působnost správní may

1. Správní rada je-statutárním orgánem společnosti.

2. Do působností správní rady náleží:
ai v'dat vvr i snésíců ode dne vzniku společností statut, kterým se podrobněji upraví 

vinl" i M-y -ni ci, .i společnosti, přičemž údaje ve statutu musí být v souladu s údaji 
v 'e 2:

b) rreintu cumlno v statut společností;
c) vydávat vnitřní předpisy společností;
d) měnit druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb při zachování účelu společnosti, 

pro který byla zřízena;
e) rozhodovat o zrušeni společnosti pří dodržení podmínek stanovených obecní závaznými 

předpisy a zakládací listinou;
ť) dbát na zachovám účelu, pro který byla společnost založena;
gi schvaloval rozpočet společnosti, včetně jeho změn. a jmenovití náklady na vlastni čin

nost (správu) společností;
li) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti;
i) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činnosti společnosti nad rámec vymezený 

v zakládací listině;
j) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho 

pronájmem na dobu delší jednoho roku;
k) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovat mu mzd u:
1} jmenovat likvidátora společnosti;
m) stanovit dlouhodobou koncepcí činnosti společnosti;
n) rozhodovat o zřízení poboček společnosti;
o) rozhodovat ve věcech vnitřní struktury společnosti;
pi rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuji právní předpisy, 

zakládací listina nebo, které si správní rada vyhradí z kompetencí ředitele,

Článek IX.
Složeni jiíKčSiovám a funkční období správní rady 1 2 3 4

1. Správní rada. společnosti má 15 členů.
2. Funkční období členů správní rady je tříleté a stanoví se pro všechny čteny ve stejné dél

ce. Neprovádí se každoroční obrněna jedné třetiny správní rady,
3. Punh.ci člena správní rady nelze zastávat déle, než dve po sobe jdoucí funkční období,. Po 

šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po 
uplynutí jednoho roku.

4. Členem správní rady může b\4. pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smyslu xákona 
č. 248/1995 So., má způsobilost k právním úkonům a není ani ona sama. nebo osoby ji 
blízké, s touto společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

5. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v její dozorčí radě a ve 
společnostech s obdobným, předmětem, činnosti nebo sobdobným zaměřením, pokud 
k tornu není dán předem souhlas správní radou.

6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady.
7. Členy první správní rady jmenuje zakladatel touto zakládací listinou. Další členy správní 

rady volí správní rada, Dva cleny volí správní rada vždy na návrh Města Telče, a to na 
místa obsazená v první správní radě Václavem Jehličkou a Hanou Mohérovou.

S. Prvními členy správní rady jsou:

Václav Jehlička, r.č. 480234/179, bytem Seminářská 75, Telč 588 56 
HanaMOllerová, r. č, 535426/071, bytem Komenského 520. Telč 58856 
Jiří Bárta, r.-l 640213/2516, bytem Severní ÍIT3:. Praha 4 141 00 
Jan Boček, r.č. 481203/425, halem Hradecká 388, Tele 588 56 
Philippe Comet. nar. 13.9. 1948, bytem ČR, Polská 18, Praha 2 120 00

bytem Francie, avenue Pierre Grenier, 92100 Boulogne-Bííiancourt 
Martin Fiala, r.č. 510708/134, bytem Ke Skalce 24, Jihlava 586 01 
Petr Fleischmann.. r.č, 490615/383, bytem U Dráhy 9, Praha 6 162 00 
Kuten na Fricova, r.č. 536128/075, bytem Veverkova 25, Praha 7 1.70 00 
Bořivoj Kačena, r.e. 430224/105. bytem K Betám 1094/15, Praha 4 148 00 
Peter Palečka, r.č. 591103/6692, bytem Jahodová 1565, Čemošice 252 28 
Jan Pavlik, r.č. 530909/078. bytem Elišky Machové 15. Brno 616 00 
Vladimír Šiapeía, r.č. 470505/408, bylém Slovinská 23. Praha iO 101 00 
Alena Štěrbová, r.č. 535225/148, bytem Jihlavská 401, Humpolec 396 0!

Milan Valenta, r.č. 550126/0182, bytem Zapova 516, Benešov 256 01 
Franqoís Henri Dominique Veit, nar. 7. 1. 1965, bytem ČR. štupartská 9, Praha i 110 00 

bytem Francie GLN 26, Cours Albert ier 75008 Paris

9. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným, před
sedovi správní rady. Výkon jeho funkce konči dnem doručeni prohlášení o odstoupení 
předsedovi správní rady. Členství ve správní radě dále zaniká uplynutím funkčního obdo
bí, úm rúm a odvoláním.

Článek X.
Svolávání zasedaní správní rady

1. Správní rada zasedá nejméně 2 krát v kalendářním roce.
2. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady způsobem stanoveným statutem 

společností.
3. Člen správní rady vykonává funkci v tomto orgánu osobně — nesmí pověřit třetí osobu, 

aby jej při výkonu této funkce zastupovala. Nemůže-li se člen správní rady zúčastnit 
z vážných důvodů jejího zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k jednotlivým bodům 
programu.



Článek S3.
Zasedání správní rady

Způsob a průběh.zasedáni správní rady vymezuje statui: společnost*.

Článek XIX
Rozhodování správní rady

1. Správní rada je usnáseniseliopná, jedí přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
2. K- rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je 

hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti, hlasů rozhoduje hlas předsedající
ho správní radě.

Článek XIII,
Rozfjodováaí správní rady mimo zasedání

Správní rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu 
rozhodnutí musí vyjádřit písemně, faxem nebo e-mailem všichni oknové správní rady a roz
hodnutí musí být přijato tříčtvrtinovou většinou všech clenu správní rady.

Článek XIV.
Povinností clená správní rady

1. Členové správní rady jsou. povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zacho
vávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, které se dozvědí v souvis
lostí s výkonem funkce.

2. Členové správní rady odpovídají společností za podmínek a v rozsahu stanoveném obec
ně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povin
nosti při výkonu své funkce.

Článek XV.
Odměmovdaí cleno, správní rady

Členům správní rady nepřísluší za výkon funkce člena správní rady odměna, Obecně pro
spěšná společnost poskytuje Členům správní rady pouze náhradu výdajů do výše určené práv
ním předpisem (např. zákonem c. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

DOZORČÍ RADA 

Článek XVI.
Postaveni a působnost doxori'i vady 1 2

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Do působnosti dozorci rady náleží:

a) přezkoumávat roční účetni závferku a výroční zprávu společnosti;
b) nejméně jedenkrát ročně podávat zpráva správní ratlé o výsledcích své kontrolní 

činnosti;
O dohlížet na to, ze společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony, zakládací listinou 

a statutem společnosti;
d) upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statu

tu, na nehospodámé postupy, popi. na další nedostatky v činnosti společnosti.
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni;

a) podávat správní radě, -návrh na odvolání ředitele společnosti;
bí nahlížet do účetních kruh a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje;
c) svolávat mimořádné zasedání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti,
d) navrhnout správní radě zrušeni společnosti ze zákonem stanovených důvodů.

4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se zasedání správní rady; musí jim být udě- 
léno slovo, pokud o né požádají.

Článek XVII.
Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorci rada společností má 3 členy.
2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté- a stanoví se pro všechny Členy ve stejné dél

ce. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny dozorčí rady.
3. Funkci člena, dozorčí rady nelze zastávat déle. než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po 

šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po 
uplynuti jednoho roku.

4. Členem dozorci rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná ve smysl u záko
na č. 24S/Í 995 Sb., má způsobilost k prámům úkonům, a není ani sama. arů osoby ji blíz 
ké, s touto obecné prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném 
vztahu.

5. Členství v dozorčí radě společnosti je neslučitelné s Členstvím v její správní radě a ve 
správních nebo dozorčích orgánech společnosti s obdobným předmětem činnosti nebo 
s obdobným zaměřením, pokud k tomu není dán předem, souhlas správní radou.

6 členové dozorci rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
7. Členy první dozorčí rady jmenuje zakladatel touto zakládací listinou. Další členy dozorci 

rady volí dozorčí rada. Jednoho člena volí dozorčí rada vždy na návrh Města Telče, a to 
na místo v první dozorčí radě obsazené Milošem VystrČilem.

8. Prvními Členy dozorčí rady jsou:

Miloš Vystrčil, r.č. 600S10/1055, bytem Jana Žížko 338, Telč 588 56 
Miloš Adámek, r.č. 6202.23/1211, bytem Suchý Vršek 2.1.26, Praha 5 358 00 
Libor Holub. r.č. 640522/131.7, bytem O Hřbitova 14, Jihlava 586 01

9. Clen. dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným před
sedovi dozorčí rady. Výkon jeho funkce končí dnem doručení prohlášení o odstoupeni 
předsedovi dozorčí rady. Členství v dozorčí radě dále zaniká uplynutím funkčního obdo
bí, úmrtím a odvoláním.



Článek XVIII.
Svoláváni zasedám' dozorci rady

]. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát roční.
2. Zasedám’ dozorčí rody svolává její předseda způsobem upraveným ve statutu společnosti.
3. Clen dozorčí rady vykonává funkci v tomto orgánu osobně a nesmí pověřit třetí osobu, 

aby jej při výkonu této funkce nastupovala, Nemůže-ii se člen dozorčí rady zúčastnit 
z vážných důvodů jejílio zasedání, je oprávněn se písemně vyjádřit k jednotlivým bodům 
programu.

Článek XIX.
Zasedání dozorčí rady

Způsob a průběh zasedání dozorčí rady upravuje statut společností.

Článek XX.
Rozhodováni dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášcnísehopiié, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
2. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlasu většiny přítomných členit. Při rozhodováni 

má každý z členů jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího dozorčí 
radě.

Článek XXI.
Povinnosti Ílíjiíň dozorčí rady

1. Členové dozorci rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zacho
vávat mlčenlivost o důvěrných mtbrmaeioh a skutečnostech* jejíchž prozrazení třetím 
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

2. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obec
ně závaznými právními předpisy za škodu, kterou způsobí zaviněným porušením povin
nosti při výkonu své funkce.

Článek XXII.
Oder chování ělc-ntu dozorčí rady

Členům dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon této funkce. Obecně prospěšná společnost 
poskytuje Stenům dozorčí tady pouze náhradu výdajů do výše určeně právním předpisem 
(napí. zákonem č. 119/1992 Sb„ v* znění pozdějších předpisů).

Článek XXIII.
Ředitel

í. Ředitele společností jmenuje a odvolává sprá vní rada.
2. Působnost ředitele ve vztahu uvnitř společnosti i ve vztahu ke třetím osobám je vymezena 

ve statutu společnosti.

.5. Ředitel nemůže byl Členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn účastnit se 
jednáni správní rady s hlasem poradním.

4. Ve věcech vymezených ve statutu společnosti je ředitel oprávněn za společnost jednat a 
podepisoval se v rozsahu plných moci udělených správní radou. Za společnost se ředitel 
podepisuje tak, že k otištěnému, napsanému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti 
připojí svůj podpis a uvede funkci ve společností.

jednán! ZA SPOLEČNOST

Článek XXIV.
Zastupování společnosti

Jménem společnosti jedná navenek předseda nebo místopředseda správní rady, každý zničil 
samostatně. Jménem společnosti se podepisují tak, že připojí svůj podpis k napsanému nebo 
jinak vyznačenému názvu společností a uvedou funkci ve společností.

Článek XXV.
Zdroj ÍÍBaBcováoi společnosti

1. Při zajišťování své činnosti se obecné prospěšná společnost může ucházet také o dotace 
ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtů jiných územních orgánů nebo 
ze státního fondu za podmínek stanovených zákonem.

2. Společnost se nesmí svým majetkem účastnit na. podnikáni jiných, osob.

Článek XXVI
.Evidence a účetnictví společností

Evidence, účetnictví a výkaznictví společností se vedou způsobem odpovídajícím příslušným 
obecně závazným předpisům. Za vedení této evidence odpovídá ředitel..

Článek XXVII.
Roční účetní závěrka

Sestaveni ročni účetní závěrky za kalendářní a fiskální rok zajišťuje ředitd. Sestavenou roční 
účelní závěrku předloží nejpozdéji do 31. března roku dozorčí radě. Za podmínek stanove
ných zákonem ověřuje roční účetní závěrku společnosti auditor.

Článek XXVIII.
Výroční zpráva

i. Správní radš po přezkoumání účetní závěrky dozorci radou zajistí vypracování a do 30. 
června kalendářního roku následujícím po hodnoceném období zveřejnění výroční zprávy 
o činnosti a hospodaření společností. Hodnoceným obdobím je kalendářní rok.



2. Výroční zprava o činnosti a hospodářem společnosti bude přístupná veřejností v sídle 
společnosti v pracovních dnech v úředních hodinách a dále bude žvanina na webových 
stránkách společností.
Společnost je povinna uveřejnit první výroční správu o své činnosti a hospodaření ncj- 
později do i 8 měsíců ad svého vzniku

Článek XXIX.
Zislc společností

Hospodářský výsledek společnosti nesmí být použil ve prospěch zakladatele, členů jejích or
gánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecné prospěšných služeb vyme
zených v č. IV. této listiny, popř. na zmžažaý dnů obecní prospěšných služeb podle č. ÍX. 
bod 2, pism. dj této listiny.

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Článek. XXX.
Způsoby ztušíbí společností

1. Způsoby zrušení společností jsou:
V rozhodnutí správní rady o sloučení, splynutí s jinou obecně prospěšnou společnosti ne

bo rozdělení na dvě či více obecně prospěšné společnosti 
b) rozhodnutí správní rady o zrušeni společností s likvidaci 
c 5 rozhodnutí sonda o zrušeni
dj prohlášení konkurzu nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku
2. Rozhodnuti podle bodu 1 jvsnc a}, b) tohoto článku musí správní rada oznámit pí

semně zakladateli -nejméně 2 měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zru
šena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti. Dříve, než je společnost podle rozhod
nuti správní rady zrušena, může zakladatel tmo rozhodnuti změnit nebo zrušit, musí 
však současně zajistit činnost společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvo
dům, pro něž bylo rozhodnuti správní rady změněno nebo zrušeno.

Článek XXXI.
Likvidace 1 2

1. Způsob ptovedern likvidace společnosti při jejun zrušení se řídí obecně závazuviní práv
ními předpisy.

2. K provedení likvidace jmenuje správní rada likvidátora, který dbá na maximální zhodno
cení likvidovaného majetku včetně vypořádáni závazků, současně správní, rada likvidáto
rovi stenovt závazná pravidla pro výkon jeho funkce a stanoví výši jeho odměn y

Článek XXXHL 
Zánik společnosti

Společnost právně zaniká dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností.

2AVĚKEČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXXIII.
Právní poměry společnosti

Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající z této 
listiny či statutu společnosti s pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř i vně společnosti včetně 
vztahu z nemocenského pojištěni a sociálního zabezpečení zaměstnanců společností se řídí 
obecně závaznými předpisy České republiky.

Článek XXXIV.
Řešení rozporů

Případné spory mezi zakladatelem a společností, jako i spory mezí společností a členy jejích 
orgánů budou řešeny smírnou cestou. Nepodáfí-ii se vyřešit takový spor smírné, bude k jeho 
projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to nevyluěuji-U to ustanoveni 
obecně závazných procesních právních předpisů, 'podle sídla společnosti.

Článek XXXV.
Výkladové ustanovení

v případě, že některé ustanovení této listiny, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, ne
bo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, a nebo některé 
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanoveni listiny touto skutečností nedotčena. Namísto 
dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecné závazného právního předpisu, 
který js svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu listiny.

Za sprá vní radu:

Václav Jehlička 
předseda

V Telči dne 26. 4. 2004



Francouzsko-česká hudební akademie Telč (4. -14.7.2020)
Mezinárodní mistrovské kurzy (denní výuka)

Jednotlivé akce:
4.7. Slavnostní zahájeni akademie
17:00 Slavnostní zahájeni se studenty akademie na nádvoří Univerzitního centra v Telči 
19:00 Večeře v bílém jako slavnostní zahájení akademie pro veřejnost

5.7. Celodenní výuka 9:00 -12:00,14:00- 18:00 hodin

6.7. Den barokní hudby a tance ve spolupráci s tanečním festivalem KoresponDance
14:00 -16:00 workshop: „Barokní tance a jejich vliv na interpretaci dobové hudby“ (v sále NPÚ) 

(lektorka Andrea Miftnerová)

7.7. Venkovní koncert na nádvoří UC v Telči
19:30 Venkovní méně formální koncert účastníků na nádvoří Univerzitního centra v Telči

8.7. Projekt „Hudebník 21.st“ ve spoluprácí s Donau-Universitat Krems 
Den soudobé hudby (v areálu Národního památkového ústavu v Telči)

09:00 -12:30 výuka hudebního managementu (přednáška Miguela Kerísmana na téma 
úspěšného rozvíjení umělecké kariéry)

14:00 - 17:00 Individuální workshop soudobé hudby pod vedením Miguela Kertsmana

9.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina i.
18:30 Večerní koncert vybraných účastníků na zámku Žcřár nad Sázavou, spojený s odpolední 
prohlídkou Zelené hory. Ve spolupráci se zámkem Žcíár nad Sázavou

10.7. Odpolední workshop „Alexandrova metoda1* a koncert k 130. výročí narození Bohuslava 
Martinů
14:00 -17:00 hodin, individuální poradenství o správném drženi těla při hráni na hudební nástroj (v 
sále NPÚ)
19:00 Koncert v sále Panského dvora v Telči na počest Bohuslava Martinů

11.7. Slavnostní koncert lektorů akademie
18:00 slavnostní koncert lektorů ve velkém sále Panského dvora v Telči, (video přenos) Po skončeni 
koncertu slavnostní raut v areálu Univerzitního centra

12,7. Koncert studentů akademie v rámci Regionu Renesance
19:00 Večerní koncert studentů v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Voifířova v rámci putování 
po historických místech regionu.

13.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.
19:00 Slavnostní koncert vybraných účastníků v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Komorní soubory i sólová 
vystoupeni.

14.7. Odjezd 8:00 autobusem z Telče do Prahy


