
KUJIP01F06NV

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

ID 002902.0041

ČI. 1
Smluvní strany

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

(dále jen „Kraj")

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

a

Agentura Dobrý den, s. r. o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov 
25160508
Miroslavem Markem, jednatelem 
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 
2300001020/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rekordy v karanténě 2020", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

Cl. 3
Závaznost návrhu

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

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

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

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

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 65 000 Kč (slovy: šedesát pět 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 155 000 Kč
Výše dotace v Kč 65 000 Kč
Výše dotace v % 41,9% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 58,1% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 90 000 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. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nej později do 90-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
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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 30. srpna 2020.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. května 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) grafické práce,
b) realizace výstavy 30 let rekordů (tisk fotodesek, instalační materiál, instalační 
práce...).

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

Strana 3 (celkem 7)



sek 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 1. listopadu 2020 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, vybraných výstavních 

panelech a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) možnost prezentace výstavy v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě;
c) logo Kraje Vysočina v rámci streamu, ve filmovém dokumentu;
d) oficiální pozvání zástupců Kraje na zahájení či představení některého z rekordmanů;
e) oficiální pozvání zástupců Kraje při slavnostním předávání výročních cen 

Rekordman roku;
f) odvysílání videospotu Kraje v rámci streamu;
g) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách akce;
h) prezentace kraje jako partnera akce v médiích a na tiskových konferencích;
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.

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

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
7. 5. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 5. 2020 
usnesením č. 0931/17/2020/RK.

V Jihlavě dne

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 

(za Kraj) / (za Příjemce)

Kray vysocí ti«
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádostí o poskytnuti dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy {dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, byloli přiděleno, 
nebo, je-li žadale! právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-ií 
přidělena,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
ď) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomocí i ihůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředku a výší jednotlivých splátek, 
e) odůvodněni žádostí, 
t) je-li žadatel právnickou osobou, Identifikací
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 žádostí,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě píné mocí í plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: REKORDY V KARANTÉNĚ
- akce vycházející z připraveného jubilejního

30, ročníku festivalu
PELHŘ1MOV-MĚSTO REKORDŮ

Místo konání akce: Pelhřimov
Termín konání akce: 9, a 14, června 2020
Webové stránky akce/projektu:

www.dobryden.cz

i

" Festival PBLHIUMOV-MÉSTO REKORDU je mjvMB atel tv«lm
druhu v Evropě, akci s dlouholetou tradicí, spojená s udčíovánírn 
prestižních výročních rekordmanskvch cen REKORDMAN ROKU - 
KURIOZITA ROKU - v I0 kategoriích (v r. 2020 mají být do 
Rekordmanské síně slávy uvedeny tyto osobnosti: legendární 
běžkyně Jarmila Kratochvílová, pan Jiří Suchý a módní 
návrhářka Blanka Matragi).

Červnový mezinárodni festival Pelhřimov - město rekordů byl 
v předchozích 29 letech vyvrcholením snažení mnoha rekordmanů 
(nejen z ČR). Dělo se tak 1 s podporou Kraje Vysočina (v rozpočtu 
byla na letošek odsouhlasena částka 250 tis. korun). Vzhledem 
k pamíemíi koronavim a k přijatým vládním opatřením, která 
nedovolují akcí, která v polovině března již byla ze 3/4 připravena a 
nad níž převzal záštitu í hejtman MUDr* Jiří Běhounek či 
místopředseda Senátu Milan Štěch, uskutečnit, se jubileum přesouvá 
na rok 2021 a pelhřimovský festival neproběhne, Přesto se 
pořadatelům z Agentury Dobrý den nechce úplně zahodit investované 
penzum práce, které bylo na přípravách festivalu odvedeno. A tak i v 
zájmu zachováni tradice, kontinuity, všeobecného povědomí a 
očekávání rady příznivců českých NEJ,...letos tradiční „pelhřimovské 
rekordy41 připomene akce Rekordy v karanténě.
V prostotách zahrady Muzea rekordů a. kuriozit (regulovatelný počet 
návštěvníků) bude pro tuto příležitost nové vytvořena velká venkovní 
retrospektivní výstava ,,30 let pelhřimovských rekordů14 (odolné 
fototabuíe s hliníkovou vrstvou 150 x 100 cm * systém stojanů) a 
v termínu od 9. do 14. června 2020 zde každý den proběhne jeden 
unikátní pokus o zápis do České knihy rekordů. Jde o to nejiepši (a 
současné v aktuálních podmínkách také realizovatelné z programu, 
kteiý byl původně přípraven na festival Pelhřimov - město rekordu), 
Diváci o tyto výkony rovněž nepřijdou. Akce Rekordy v karanténě 
bude strearoována na internet (youtube) a zájemci jí budou moci 
sledovat v přímém přenosu a následně také v dokumentu, který pří této 
příležitosti vznikne, K jednotlivým rekordním pokusům budou zváni 
zástupci médii a akce proběhnou formou série tiskových konferencí,
V Pelhřimově - městě rekordu se tedy i letos představí minimálně ? 
špičkových rekordmanů. Nápf.
René Golem Richter - sílácký rekord (součást projektu „Golem proti 
dopingu14, kletý je realizován ve spolupráci s Guinness World 
Records)
Muž v ledu - otužílecký rekordman se pokusí překonat světový rekord 
(uzavřen v proskleném boxu, zasypán ledem)
NejrychiejŠí karikaturista se pokusí zapsat do rekordmanských 
tabulek karikaturami přítomných v roušce (symbolu současné doby) 
Představí se i legendární průkopník kuíturistíky v ČR B. DivííeU, 
pmkus o světový gymnastický rekord, recesní let první mobilní 
toalety (balónový mistr Jan Smrčka), srbský psalígrařik 
(ryehlostní vystřihování portrétů Udí z největšího počtu zemi 
světa...)
Třetí součástí projektu rekordy v karanténě bude co nejdůstojnější 
předáni výročních cen Rekordman roku (v 10 kategoriích, přičemž 
jednu z těchto cen obdrží společně s dalšími subjekty i Kraj Vysočina 
jako spolupořadatel pozoruhodného rekordu s nejdelší jedoucí koloně 
traktoru jedné značky. Do síně slávy Muzea rekordů a kuriozit 
pracovnicí Agentury Dobrý den uvedou kromě jiných legendární 
běžkyni Jarmilu Kratochvílovou a pana Jiřího Suchého (nejdéle 
hercem, zpěvákem, autorem /125 her/, ředitelem, skladatelem, 
textařem a režisérem vlastního autorského divadla).



Účel, na který žadatel chce
dotaci použít:

Finance budou použity na vytvoření, realizaci a instalaci 
výstavy "30 lei pelhřimovských rekordů", grafické práce, na 
realizaci programu (rekordních pokusů, vč, honorářů), jež jsou 
popsánv výše

Odůvodnění žádostí:

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

Důvodem toho, že se v této složité situaci obracíme na. kraj je 
dlouhodobá vzájemná spolupráce s Krajem Vysočina na polí 
cestovního ruchu a samozřejmě nově vzniklá situace související 
s tím, že se celá země ocitla v návaznosti na pandemif nového 
koronavíru (onemocněni COVID 19) v izolací, "karanténě". 
Agentura Dobrý den v důsledku těchto událostí přišla o všechny 
vyjednané i tradičně zavedené podpory, partnery..., návštěvníky 
Muzea rekordů, akce s registrací výkonu do knihy rekordů. 
Zažádali isme rovněž o podporu města - v jednáni.
Identifikace žadatele

Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Agentura Dobrý den, s.r.o.

Sídlo: Nábřeží rekord ii a kuriozit 811,393 01 Pelhřimov

IČO:
25160508

Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopií dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Společnost s ručením omezeným

Bankovní ústav: WSPK
Číslo bankovního účtu: 2300001020/7940

Způsob vedeni účetnictví: 1 Podvojné účetnictví

Plátce DPH: (ANO/NE) ANO
Osoba oprávněná jednat 
jménem společností:
(dle obchodního rejstříku)

Jednatelé (osoby zastupující Agenturu Dobrý den, s.r.o.):

1. Miroslav Marek, naiv 20.6.1962, bytem Putímov 94, 393 
01 Pelhřimov, tel. 777603303, 565323163, e-nmil : 
inira@dohryden.cz, agenfura@dobryden.cz,

2. Luboš Rataj, nar. 15.5. 1963, bytem Po Floriánem 1516,
393 01 Pelhřimov,
3. Ing. Josef Vaněk, nar* 28,6.1971, bytem Kojčíce 71, PSČ
394 09

Kontaktní adresa:
(pokud se liší od sídla)
Telefon: 565323163
Email: imeofnraiEdobrvden.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Výpis z obchodního rejstříku
Čestné prohlášení - de minis

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

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů
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Výdaje Příimv

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE

videosiužby, stream, dokument z akce. střik, režie, přenes, titulky, zpracováni záznamů z
předchozích festivalů... 60.000,- Kč

grafické práce 30.000,- Kč

ceny pro rekordmany roku (výroba tančících lahví...) 20.000,- Kč

Realizace rekordů 40.000,- Kč

Realizace výstavy 30 let rekordů (tisk íoíodesek, instalační materiál, instalační práce...)

125.000,- Kč

stan s potiskem a příslušenstvím (zázemí výstavy a akce) 25.000,- Fič

doprava, mzdy, propagace, certifikáty, realizace tiskových konferencí, pozvánky, letáky, 
zpracování podkladů

100.000,- Kč

Celkem 480.060,- Kč

PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJÍV1V:

1. Mcsio Pelhřimov - (nejedná se o schválený příspěvek, nýbrž o částku vycházející z reality
těchtodnň)........................................................................................................max. 100.000,-

CelUent max. 100.001),-

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

4



Výčet NEUZNATELlWCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neicnafeíné v případné smlouvě o poskytnuli dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostaini 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

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

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení ksíti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky......... )

• náklady (výdaje) na nákup věd osobni 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

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

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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

Výčet výdajů - nákladů, které hlídali zcela mrz částečné 
hrazeny z dotace ad kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodří l této Žádostí můžete vyčlenit 
jednu či více položek uznatelných nákladů, a tor jejich plně 
výší. Tyla vyčleněné výdaje budou ve vztahu k dotaci Kraje 
Vysočin,', brány jako celkově náklady, které je nutné při 
vyúčtování prokázat.

Grafické práce 30.000,- Kč

Realizace výstavy 30 let rekordů 

(tisk fotodesek, instalační materiál, instalační 
práce...) 125.000,- Kč

Celkem 155.000,- Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 155.000,-Kč

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

155,000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100 % z celkových nákladů na aktivit}', 

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

4.

Podíl vlastních prostředku žadatele 
na úhradě aktivitjy), které bude žadatel 

hradit {zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorinqu...

0,-Kč

5,

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

0 % 7. celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadateí je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizací akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
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Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek ě, 2), schválený procentní podíl kraje (řádek 6. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci___________ ___________________ _________________________
Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnicích, jaká ]e jejích 
struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.)______________
Cílové publikum festivalu rekordů (reálný předpoklad je, že se na této věeo nic nemění): 
Průměrná návštěvnost v minulých letech : 9.000 lidí
Další zprostředkovaně prostřednictvím médií (např. v r. 2019: ČTK, Česká televize, TV Nova, 
Český rozhlas. Rádio Impuls, MF Dnes, Právo, 12 minutový vstup do přímého vysílání FB 
profilu TV Príma, 3hodinové živé vysílání Českého rozhlasu, vstupy na Rádiu Blaník, HIT 

Rádio Vysočina, iDnes.cz, pravidelné relace na Rádiu Penny...)
Cílovou skupinou jsou:

1. Aktivní účastnící (rekordmane - íedv pozitivně orientovaní lidé s touhou něco dokázat, 
vyniknout, BÝT NEJ' ... Leckdy se jedná o vskutku mistry svých oborů lidí reprezentující 

světově proslulá NEJ ... (v r. 2019 např. veslař-olympíonik Václav Chalupa, Jiří Dedek 
z vrcholného managementu Škody AUTO, Mgr. Sylva Knedlová - Nejdéle provozovaná 
pedagogická praxe, generalita Hasičského sboru ČR...), na druhé straně aktivní účastníci 

recesně laděných disciplín ..,) + větší skupiny a subjekty svlastním zaměřením (rekord 
s ekologickým podtextem, sběratelé, turisti...).

2, Divácí, kteří projeví zájem o neobvyklý druh podívané. Akce je laděna tak, aby byla 
zajímavá pro celou rodinu a to včetně dětí í seniorů. Pozitivem akce je, 2e tématika rekordů je 
stejně široká jako je množství oborů lidské činnosti. Každý si najde to své:
Festival rekordů = zábava i poučení, je to akce rodinná, lidová i intelektuální, je pro všechny. A 
navíc bývá i legrace. Předpokládáme, že zprostředkovaně sí í letošní akci najdou titíž. Co se 
festivalu týče, chodí hlavně rodiny s dětmi, studenti, kutilové, příznivci aut a svalů, ale i 
nezávisléci, trampové, bigbíťécí, zvědové spřátelených agentur i konkurence, novináři, zvědavé 
dámy v nej lepších Setech, internetoví brouzdači a tak dále. Většina z nich se vrací.

Dopad akce (akce mž např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)
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Akce má význam především propagační, a to v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. 
Rekordy jsou žádány ve všech vrstvách i teritoriích. Akce by měla posloužit i jako zásobárna 
propagačních námětů pro projekt Pelhřimov - město rekordů, popř. do budoucna pro námět - 
Vysočina REGION REKORDŮ. Navíc mottem akce je inspiroval!! Rozvíjel aktivitu lidí, 

vybízet k činnosti, hledat si ve svém oboru, jak být NEJ.,., zaujmout nebo pobavit okolí.

Akce si klade za cíl toléž, co tradiční festival rekordů tedy vše, co je opakem zahálky, nudy, 
nečinnosti
V předchozích letech se festivalu aktivně zúčastnili např. gymnastická legenda Věra Čáslavská 

(největší počet - 7 - zlatých z OH), mnohonásobná světová rekordmanka a olympijská vítězka v 
rychlobruslení Martina Sáblíková s trenérem Petrem Novákem, šestinásobný vítěz Rallye 
Dakar Karel Loprais, herec Josef Dvořák, předseda Klubu sběratelů kuriozit a majitel největší 
sbírky sýrových etiket na světě Ladislav Likler, držitel ceny TýTý Vláďa Hron, O. Motej I - 
ombudsman, pi Růžičková - olympijská medaílistka z OH 1948, řada umělců (Zd. Svěrák, 
Tomáš Klus, Marta Kubišová, Spejbl a Hurvínek - fenomén českého divadla, VI. Míšík, Petra 
Janů, V. Neckář, Václav Faltus, skupina Kryštof, Laura a její tygři, YbYo Band, Marek Eben, 
zpěvák Xindl X), Jan Kůrka, olympijský vítěz, Jiří Holík, Jiří Ježek, cestovatel a spisovatel 
Miloslav Stingl (16 miliónů vydaných knih po celém světě), Zdeněk Troška (režisér)

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod.?)______ ___________________
Festival PELHŘIMOV -"mSsTOREKORD©, z něhož akce REKORDY V KARANTÉNĚ

vychází, niá30letou tradici,
Navíc se jedná o akcí, která svým tématem láká do regionu řadu turistů a to nikoliv jen v době 
konání akce, ale celoročně, neboť festival má konkrétní dopad v expozici pelhřimovského 
Muzea rekordů a kuriozit a také v ulicích města.
Rovněž po mediální stránce se nejedná (tak jako je tomu u mnohých jiných) o akci, o níž se 
píše chvíli před terminem konání a chvíli po něm. Výkony vytvořené na festivalu mají svou 
platnost až do překonání jiným rekordmanem. Znamená to, že odezva má trvalejší hodnotu a 
svou aktuálnost i dlouho (řádově roky) po akci. Údaje o zde vytvořených, rekordech a festivalu 
se průběžně ob jevují v řadě médii a pořadů, instituce, města i jednotlivci informace o "svém 
rekordu'1, vytvořeném v Pelhřimově zveřejňují na svých internetových stránkách, ve svých 
publikacích...

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

Nelze realizovat________ _______________________________________________________________
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota {Jaký specifický reklamní prostor pro 

j propagaci Kraje Vysočina organizátoři nahizejí - např. na propagačních materiálech spojených s akci, plakátech,
[pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci,.) 
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Propagace Kraje Vysočina v rámci akce:
a) logo v rámci velké fbtovýstavy trvající po dobu celého "rekordmanského týdne (volně 
navštívitelná kýmkoliv - zdarma přístupný prostor). Výstava bude navíc přenositelná a 
počítáme s její následnou instalací i na dalších místech v Kraji Vysočina, popř. t v areálu 
Krajského úřadu
b) jedna z částí výstavy bude věnována českým NEJ... z Kraje Vysočina
c) logo Kraje Vysočina v rámci streamu (přímých přenosů)
d) logo Kraje Vysočina a poděkování ve filmovém dokumentu z projektu 
d) logo v hlavním prostora akce, logo na plakátu
c) logo a možnost účasti reprezentanta Kraje Vysočina při zahájení či představení některého 
z rekordmanů
d) účast, zástupců Kraje Vysočina při slavnostním předávání vybraných výroč. cen 
REKORDM AN ROKU
e) odvysíláni reklam, spolu Kraje Vysočina a agenturou DD zpracovaného filmu o rekordní 
koloně traktorů v rámci streamu
í) logo na webu Ag. Dobrý den, na fitcebooku ADD a na facebokové události k akci 
REKORDY V KARANTÉNĚ

g) logo na stanu, jenž bude zázemím akce
h) možnost umístění prezentačního místa kraje v prostoru akce
i) pozitivní anonce na účast kraje v rámci tiskové konference před akcí, popř. v rámci jejího 
zahájení

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?)
Na akci se nevybírá vstupné.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněníf

V Pelhřimově 7. května 2020
—\ den s.r.o-

.U^sĚgV. feíS
razitko-á podpis^tatOtámífflisstijp^ &MQS
(v. případě z^sťoupeni.Tisářzakladě plné moci je tfeba

-plnou moc přiložit)

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



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní Jméno i Jméno 
žadatele Agentura Dobrý den, s. r. o.

Sídlo (Adresa žadatele Nábřeží rekordů a kuriozit 811,3S3 01 Pelhřimov

IGO f Datum narození 25180508

1. Žadatel prohlašuje, že jato účetní obdob! používá 

03 kalendářní tok,
O 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 vice než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vice než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanoveni 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 považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.

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

Žadatel prohlašuje, že

E3 není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
O je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podníku/Jméno a 
příjmení

Sídio/Ádresa íCO/Daíum narození

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

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

řgj nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
O vznikl sooieniro (tůzl splynutím3 4) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzi sloučením'* *) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ú:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívajíc! ve spojení či nabyti podniků

O jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
O 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 netra odštěpením5) podniku.
O vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

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

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

11.07.2018 Město Pelhřimov 900.000,-
19.12. 2018 Krai Vysočina 400.000,-
08. 07. 2019 Město Pelhřimov 800.000.-
30.09.2019 Kraj Vysočina 200.000,-

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
Q nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

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

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti 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 zákona 
č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů, ve znění p. p,, za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnost a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona í. 12S/20O8 Sb.
6 Víz § 243 zákona i 12S/2008 Sb,
u Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dřivé poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozděl! se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz 613 odst. 9 nařízeni 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 * * 1, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň sí je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb,, o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu
07.05,2020 Pelhřimov

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

Tío^?$

Razítko (pokud ja 
součástí podpisu 
žadatel)

mi
li

' * rjC&V

. •) \ lú oQ
38

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

3

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno
žadatel® Agentura Dobrý den, s, r. o.

Sídlo / Adresa žadatele Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 383 01 Pelhřimov

IČO / Datum narozeni 25160508

1. Žadatel prohlašuje, že jato účetní obdob! používá 

£3 kalendářní rok,
□ hospodářský rok (začátek................... .............. , konec................................ ).

___ 2, Podniky11 propojené 8 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 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat vlče než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanoveni 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 podpora jakýkoli vztah uvedený pod plsra. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považuj! za podnik propojený s žadatelem o podporu,

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

Žadatel prohlašuje, že

3 neni ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sldio/Ádresa iČO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 80/"012 Sb., občanský zákoník,
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jedsn podnik" 
z pohledu pravidel podpory do minimis vydané ŮOHS.

1



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

(SI nevznikl spojením podniků čí nabytím podniku.
O vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
0 nabytím (fú2í sloučením4} převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ú:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívajíc! ve spojeni čí nabytí podniků

Q jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

O nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5 6) podniku.
O vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku j Sídlo IČO

i

3 převzal jeho činností, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita*5. Podniku {žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti j Poskytovatel Částka v Kč j
11,07. 2018 ; Město Pelhřimov 900.000,- |

19.12. 2018 1 Kraj Vysočina 400.000,-
08. 07.2019 j Město Pelhřimov 800.000,- |
30. 09. 2019 i Kraj Vysočina 200.000,- |

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniku

O jsou jíž. zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
C nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

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

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

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

VÍ2 § 62 zákona č, 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Víz §61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona c. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(víz či. 3 odst. 9 nařízeni 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 změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p, Tento souhlas udělují správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu
07.05. 2020 Peíhnmtw j

i

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele

/ /
Razítko (poHurije
součástí po<Í5>íS'.; 
žadatele)

’ Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona c. 216/2004 Sb.: o úpravě některých vztahu v oblasti veřejné 
podpory a a zrněné zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p, p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 

de minimis Krai Vysočina.



Doložení náležitosti 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 padis zákona ů. 250/2000 Sk, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písni fj i.

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

Příspěvková organizace kraie Mott prostou kopii jmenovacího dekraíu do funkce ředitele/řediieíký.

2. identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podis zákona & 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-§10a. odst 3, pism. fi 2.

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

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

i 20.6.1962 Miroslav Marek, bytem Putimov 94, 393 01 Pelhřimov
2 12.5.1964 Luboš Rataj, bytem Po Floriánem 1516, 393 01 Pelhřimov,

3 28.6.1971
fng. Josef Vaněk, bytem Kojčice 71, 394 09

4

S
6 i

7

8

9
10 1

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

osoba pódii)

1 Podílem je myšlen obchodní podlí definovaný v § 31 zákona 6. 9012012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve zněni 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. pism fj 3.

{např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní padli v jiných právnických osobách}

Pořadové
číslo

IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1
2
3

4

5

6
7

8
9

10
v případě potřeby doptáte ďaiši řádky mho doložte na samostatném liáté

M zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 

právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 'flýJtíiQu CřrXÍďcí'í''j‘i



lHli>s://or,justice,cz.í,ms/ui/rejsu-ik-f1nna.vysledky?subjekticl;s!58.,.
| Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Českých Budějovicích 

oddíl C, vložka 6878

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlností České...

Datum vzniku a zápisu:
27. března 1997______________________________ ____________________

Spisová značka:
C 6878 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

zapsáno 27. března 1997 ____________________ ___

Obchodní firma:
Agentura Dobrý den, s.r.o.
zapsáno 27. března 1997 _ _______ _
Sídlo: ....... .............
Pelhřimov, Slovanského bratrství 1664, PSČ 39301

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 29. září 2005 ______________________
Pelhřimov, Nábřeží rekordů a kuriozit 811, PSČ 39301.
zapsáno 29. září 2005

vymazáno 1. prosince 2016__ __________________
nábřeží Rekordů a kuriozit 811, 393 Ol Pelhřimov

zapsáno 1. prosince 2016 _____________________ __

Identifikační číslo:
251 60 508
zapsáno 27. března 1997_________ _____________________ __________

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
zapsáno 27. března .1997_______ _________________

Předmět podnikáni: 
reklamní činnost 
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005 _ ______
zprostředkovatelská činnost
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 24. června 2014_______ __________________________
agenta žní činnost 
zapsáno 27, března 1997
vymazáno 4. února 2005 ____ _______ _______________

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží
vyžadujícího zvláštní oprávněni
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 24. června 2014___________ _______________
evidence rekordů a kuriozit

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 24. června 2014________________ ______________________
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2014________________ ____ _____

provozování muzeí, galerií a výstavních siní
zapsáno 4, února 2005
vymazáno 24. června 2014__________ ______
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hostinská činnost 
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2Q14___________ _____________________  ________________

Hostinská činnost
zapsáno 24, června 2014 ................. ..............................

agenturní činnost v oblasti kultury a uměni
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24, června 2014 _ _ ___ __________ ______________

reklamní činnost a marketing
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24, června 2014__________________ _________________________
pronájem a půjčování věd movitých

zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2014 _______ _____
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozováni zařízení sloužících zábavě
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24, června 2014________________ _________________________________

provozování kulturních a kuíturně-vzděiávacích zařízeni
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2014______________________ ______________________

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 
zapsáno 24. června 2014 __ __________ __________________

Statutární orgán; 
jednatel:

MIROSLAV MAREK, dat, nar. 20. června 1962
Pelhřimov, Táborská 1884
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února, 2005_______  _ ______ ________ _ ________ __

jednatel:

MIROSLAV MAREK, dat, nar. 20, června 1962
Putímov 94
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2014 __________ __ ____________________

jednateli

MIROSLAV MAREK, dat. nar. 20. června 1962
č.p. 94, 393 01 Putímov
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 24. června 2014______________ __ ______ __

jednatel:

ing. JOSEF VANĚK, dat, nar. 28. června .1971

Kolčlce čp. 71
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 24, června 20,14 ___ _____ ______ ____________

jednatel:

Ing. JOSEF VAMĚK, dat. nar. 2.8. června 1971
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č.p. 71, 394 09 Kojčice
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 24. června 2014 ______________ ______________

jednateli

LUBOŠ RAFAJ, dat, nar. 12. května 1.964

Pelhřimov, Pod Floriánem 1516 
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 24. června 20.14 _ .................................. ............ ..................

jednatel:

LUBOŠ RAFAJ, dat. nar. 12. května 1964 

Pod Floriánem 1516, 393 01 Pelhřimov 
Den vzniku funkce: 27. března 1997
zapsáno 24, června 2014____________ _____ ____________

Počet členů:
3
zapsáno 1. prosince 2016_____________________________________________

Způsob jednání:
Jednatel íedná za společnost samostatně, vyjma úkonu vyznačených
v čl. xil. společenské smlouvy, které te oprávněn činit pouze se
souhlasem všech jednatelů.

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005 .............. ............................... ................................................................. ....................................
Jednatel ledna a podepisuje za společnost samostatně. Pokud má společnost více iednatelS. pouze

v následujících úkonech jednají a podepisují všichni jednatelé společně:
a) nakládání s finančními prostředky v hodnotě převyšujíc! v jednotlivém připadá 100.000.- Kč
íiednostotisic korun českých)
b) činit právní úkony, jejichž obsahem te plněni převyšující 100.000,- Kč (jednostotisíc korun 
českých}
c) koupě, prodej, dar či přijetí daru nemovitosti, včetně zřízení zástavního práva k nemovitostem
zapsáno 4, února 2005
vymazáno 24. června 2014............ ....................................................................... ....... ................................
Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně.

zapsáno 24, června 2014..................................... ................................................................................. ..............................

Společníci:
Společník:

MIROSLAV MAREK, dat, nar. 20. června 1962
Pelhřimov, Táborská 1884

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005 .......................................... ........................ .................................................... ......

Podíl:
Vklad: 40 000,- Kč 
Splaceno: 40 000,- Kč 
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005 ................. ....................................... ...................... ..... ..... .... _

Společník:
ing. JOSEF VANĚK, dat, nar. 28. června 1971
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Kojčice 71, okres Pelhřimov

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005

Podíl:
Vklad: 30 000,- Kč

Splaceno: 30 000,- Kč 
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005

Společník;
LUBOŠ RAFAJ, dat nar, 12. května 1964

Pelhřimov, Pod Floriánem 1516

zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005

Podíl;
Vkíad: 30 000,- Kč
Splaceno: 30 000.- Kr 
zapsáno 27. března 1997
vymazáno 4. února 2005

Společník:
MIROSLAV MAREK, dat, nar. 20. června 1962 
Putímov 94

zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24, června 2014 ____ _

Podíl:
Vklad: 40 000,- Kč 
Splaceno: 40 000,- Kč
Obchodní podíl: 40 %
zapsáno 4. února 20QS
vymazáno 24. června 2014___________

Společník:
MIROSLAV MAREK, dat. nar. 20. června 1962 
č.p. 94, 393 01 Putímov

zapsáno 24. června 2014............. .............. ............

Podíl:
Vklad: 40 00Q,- Kč 
Splaceno: 40 000,- Kč
Obchodní podíl: 40 %
Druh podílu: základní 
zapsáno 24. června 2014
vymazáno 1. prosince 2016___________

Podíl:
Vklad: 40 000,- Kč 
Splaceno; 40 000,- Kč 
Obchodní podíl: 40%
Druh podílu; základní
zapsáno 1. prosince 2016____________

Společník:
ing. JOSEF VANĚK, dat, nar. 28. června 1971
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Ko;áce 71, okres Pelhřimov 

zapsáno 4, února 2005
vymazáno 24, června 2014_____ _____  ______

Podíl:
Vklad: 30 OOP,- Kč 
Splaceno: 30 OOP,- Kč
Obchodní podíl: 30 % 
zapsáno 4. února 2005
vymazáno 24. června 2014 __ _____
Společník:

Ing. JOSEF VANĚK, dat. nar. 28. června 1971 
č.p. 71, 394 09 Kojčice

zapsáno 24. června 2014_________________
Podíl: ....................... ’

Vklad: 30 000,- Kč 
Splaceno: 30 000,- Kč
Obchodní podíl: 30 %
Druh podílu: základní 
zapsáno 24. června 2014

vymazáno 1. prosince 2016______________

Podíl:
Vklad: 30 000,- Kč 
Splaceno: 30 000,- Kč 
Obchodní podíl: 30%
Druh podílu: základní
zapsáno 1. prosince 2016___ __ __

Společník:
LUBOŠ RAFAJ, dat, nar. 12. května 1964 

Pelhřimov, Pod Floriánem 1516

zapsáno 4. února 2005 

yyma^wJ4^ej;vr^20J;4 ___ __
Podíl:

Vklad: 30 000,- Kč 
Splaceno: 30 000,- Kč
Obchodní podíl: 30 %
zapsáno 4, února 2005
vymazáno 24, června 2014 ____

Společník:
LUBOŠ RAFAJ, dat, nar. 12. května 1964 

Pod Floriánem 1516, 393 01 Pelhřimov

zapsáno 29. června 2014____ ___

Podíl:
Vklad: 30 000,- Kč 
Splaceno: 30 000,- Kč
Obchodní pódii: 30 %
Druh podílu: základní 
zapsáno 24. června 2014 
vymazáno 1. prosince 2016__ __

if.ovzton km a
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Podíl:
Vklad: 30 000,- Kč 

Splaceno: 30 000,- Kč 

Obchodní pódií: 30%
Druh podílu: základní

__ zapsáno 1. prosince 2016 __ ___ __ __

Základní kapitál:
100 000,- Kč
zapsáno 27, března 1997 _____________ ______

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3

zapsáno 24. června 2014
vymazáno 1. prosince 2016 __ ___ __
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 
90/2,012 St>., o obchodních společnostech a družstvech, 
zapsáno 24.června 2014

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu {http://www.lusticft.c2}.
Dne; 11.5.2020 13:18
Údaje platné ke dni 11.5.2020 03:35
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