
KUJIPO1A.HRO

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.t občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID 003029.0006)

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen “Kraj”)

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050004999/6800 

a

DOC.DREAM services s.r.o.
se sídlem: 
IČO:

Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava 
05386551

zastoupený: Markem Hovorkou, jednatelem a 
Katarinou Holubcovou, jednatelkou

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s. 
4356204379/0800

(dále jen “Příjemce”

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na krytí nákladů souvisejících s aktivitami Centra dokumentárního filmu 2021 - 
audiovizuální výchova v Kraji Vysočina, 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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Strana 1 z 12



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 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (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 pouze uznatelné 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 581 750 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 34,38 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 65,62 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 381 750 Kč

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

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

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu a 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 v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových uznatelných nákladů na akci.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI, 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI. 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od 
1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

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. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrady úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) náklady na občerstvení,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.)
h) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

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

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) náklady spojené s propagací,
b) technické zajištění akcí,
c) pronájmy sálů pro přednášky a projekce,
d) aktualizace knihovny - nákup knih a časopisů,
e) honorář přednášejících včetně přípravy odborných lektorských materiálů,
f) honorář koordinátora vzdělávacích aktivit,
g) pronájem virtuálního prostředí Zoom.us pro přednášky,
h) návrhy a realizace online programů. .

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 
neuznatelné.
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7) Vymezeni neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a 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 dotace poskytnuté na akci 
a celkových nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, 
střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona
o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné 
doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány 
odděleně 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 
003029.0006 ",

d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na 
vlastní daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a 
ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny 
náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u 
nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako 
náklad,

e) prokázat úhradu celkových uznatelných nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
výdajovými pokladními doklady,

f) doručit Kraji nejpozději do 31. března 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, 
která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu 

tiskových a propagačních materiálů o akci (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 
10 odst. 4 této smlouvy),

- finanční vyúčtování akce, a
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů akce a 

jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady akce (faktury,
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výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI, 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9
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 ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
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) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a 
předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. prosince 
2021:

a) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci 
uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem, a dále i na úvodních lekcích cyklů.

b) Na výstupech akce typu pozvánek plakátů, billboardů, vstupenek, publikací, 
programů, internetových stránek či dalších materiálech souvisejících s akcí 
uvede Příjemce logo Kraje Vysočina nebo "Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení 
na www.kr-wsocina.cz/publicita.

c) Viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ 
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání vzdělávacích akcí v 
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počtu min. 1 ks desky rozměru 0,5 x 1 m (reklamní desku si Příjemce 
vyzvedne u Kraje - Říhová Martina - tel.: 564 602 142, e-mail: rihova.m@kr- 
vysocina.cz).

d) Viditelné a trvalé umístění loga Kraje Vysočina v řezané grafice na vstupních 
dveřích do Centra dokumentárního filmu v Kině Dukla.

e) Umístění fotografií ze vzdělávacích akcí obsahujících grafiku (rollup) Kraje 
Vysočina z příslušné akce na oficiální facebook CDF v rámci anotace akcí či 
záznamu událostí.

f) Promítnutí loga Kraje Vysočina na plátně před začátkem každé projekce.
g) Označení publikací pořízených ve fondu CDF pořízených z dotace kraje 

logem kraje se sponzorským vzkazem.
h) Umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce a v online přístupné databázi fondu knih a filmů 
a výzkumných výstupů.

i) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje 
Vysočina nebo „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ ke 
schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho 
Kraji ke konečnému schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, 
razí. o@kr-vy soci n a. cz).

ČI. 11 
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
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) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 písm. 
i) 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.

3) 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.

ČI. 13 
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.
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2) 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.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260, email: 
Týmová. J@kr-vysocina,cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce.

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. 7. 2021

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 
3. 8. 2021 usnesením Č.1339/23/2021/RK.

dne.... 7 09.2021 V Jihlavě dne 1 5. 09. 2021

Marek Hovorka 
jednatel

Mgr. Roman Fabeš 
členy rady kraje

OOLDREAM 
services, $.r,o,

Jana Masaryka 16
586 Dl Jihlava

.............................................!Ř 05985551 OI LZ05386551
Katarina Holubcová

jednatelka
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU

Název akcelprojektu: Gentium dokumentárního filmu 
výchova v Kraj Vysočina

Jihlava a Kraj Vysočina

2021 ;

Místo realizace akcelprojektu:

Termín realizace projektu: 
(cd -doj 1.1,. 31. 12. 2021

Wchové stránky akcelprojektu: www.o-d-.cz
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Bližší popis akcelprojektu:
Clav publikum, dopad akce, Iradice 

akce doprovodiný protjram akce resp. 

návaznost n jiné akcs. výté?ek akce 

apod.

Centrum dokumentární ho filmu (CDF) v Jihlavě bylo otevřeno 
v race 2014. Jíž 6 let v každodenním provozu nabízí různorodé 
vzdělávací lekce a cykly zaměřené na poznávání filmu, 
audiovizuálních médií I online prostředi pro základní a Mfednl 
skaly, po Širokou veřejnost seniory ínérodnosini menšiny v Kraji 
Vysočina, CDF provozuje tematicky zaměřenou knihovnu a 
videotéku určenou pro samostudium a zájmové tozš/vání 
vědomosti z oblastí filmu, dokumentaristiky, současných 
světových událostí a ostatních uměleckých disciplin. CDF sídli v 
Kině Dukla a návštěvníkům e otevřeno 7 dni v týdnu.

V rámci Centra dokumentárního filmů byla realizována řada 
přednášek a tematických cyklů (od konce prosince 2014 do 
současnosti proběhlo přes 600 lekci a akce CDF navštívilo pres 
11.000 návštěvníků, v online podobě zhlédlo programy CDF již 
na 11.000 zájemců) zaměřených primárně na základní a střední 
školy, seniory a širokou verajnost, které iůznými způsoby 
představily, problematizovaly a zpřehledňovaly současný stav 
audiovizuální kultury i kultury obecně

Od svého vzniku CDF rozšiřuje svoji působnost po Kraji Vysočina 
a spolupracuje s řadou mimojihlavských škol, knihoven, krajských 
orgamzaci (Vysočina Filmoffice, Vysočina Tourism, Vysočina 
Education) i dalších kultuinich instituci a aktivně se zapojujo do 
regionálních vzdělávacích a kulturních aktivit.

Za dobu své existence se CDF etablovalo jako unikátní regionální 
neziskový projekt, který pomáhá kriticky reflektovat každodenní 
„mediální realitu", která nás v současném světě stále více a 
neodbytněji obklopuje a spolu s tím přináší nová rizika, problémy 
a vzbuzuje nové (nejen) etické otázky V posledních letech se 
CDF soustředuje také na rozvoj praktických dovedností mladých 
lidí v oblasti audiovizuálních médii s cílem podnítit a posílit rozvoj 
audiovizuálního průmyslu v Kraji Vysočina.

Centum dokumentrnlio filmu spolupracuje jtž s 24 školami 
v Kraji Vysočina a v současné době svůj program rozšiřuje ve 
spolupráci s Vysočina Education o modelové lekce pro 
pedagogy, jejichž prostřednictvím se mohou učitelé inspirovat, 
jak se lze jednoduše a aktuálně vztahovat k vizuálním a 
audiovizuálním médiím v rámci výuky přímo ve školách.

Učet na který žaUatěíchce 
dotací použít:

V krizovém reimu, který vyvolala pandemie koronaviru a 
opatřeni s ni spojená, CDF se svým programem přešlo do 
online prostoru. Zde nabídlo program, který byl po celou 
dobu „koronavirové krize® všem zájemcům k dispozici 
zdarma. CDF využívá software webináfú a dalších platforem, 
které umožňuji živou interakcí s posluchači/diváky a mohou 
tak pomocí kompenzovat nedostatek sociálního kontaktu 
během pandemických omezení. CDF tímto způsobem nabízí 
vonočasové aktivity pro děti, večerní program pro Širokou 
veřejnost i vzdělávací semináře, kterých budou mocí díky 
této technologii využít všechny školy z Kraje Vysočina, 
Přednášky určené pro širokou veřejnost jsou navíc 
dostupné na Facehookovém a Youtubovém profilu Centra 
dokumentámího filmu a zájemci stejně jako učitelé Je mohou

. využít I s odstupem času. ...... .. ...... ......

Centrum dokumentárního filmu - zajištění audiovizuální 
výchovy a kritického přístupu k mediálnímu obsahu a rozvoj 
praktických dovedností v oblasti audiovizuálních médií 
v Kraji Vysočina (podrobněji víz příloha Č. 4)

2
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Odůvodnění žádosti:

Pugis výchozí situace, kletá vede k podáns 
žádosti včetně informace o tom, zda 

žadatel žáclal o finanní dotaci (pomoc) od 
msta (oboe) apod a pokud ano v jaké 

výi, v případě, že nebylo požádáno, proč

Požadovaná Částka dotace:

Centrum dokumentárního filmu je regianlni projekt púsobíci 
v oblasti vzclélávání ve sféče, která zattm není pokryta v ráma 
tradičniho škalntho vzdělávacího systému. Výsledky jeho 
dosavadního působani přitom ukazují, ze státe více učitelů, žáku 
i zástupců široké veřejnosti si uvědomuje, že mediální, resp, 
audiovizuální gramotnost a kritický přístup k médiím jsou 
kličovými komptencemí osobni ho rozvoje.
Jelikož se jedná o oblast vzdělávání eí hlavní cílovou skupinou 
jsou především studenti středních a záklatnich škol, nelze tento 
projekt realizovat zvláštních příjmů bez externích zdrojů 
financování.
Celoroční činnost regionálního Centra dokumentamiho filmnu jíž 
podpořilo tříletou Sinhit^u o poakylováaf stuíeb obeatétio 
hospodářského zň/ntu Stalutmní město Jihlava ve výši 400 000,' 
Kč na rok.
Dále jeho fungováni podporuje Ministerstvo kultury a Statni fond 
kinematografie, případné další instituce v případě částečných 
projektů (např. Active Citizens Fund pro projekt Jihlava mi neni 
fu©k). Veškeré prostředky sou využívány na rozvoj aktivit v Kraji 
Vysočina,

Fungováni Centra dokumentárního hilmu (CDF) v letošním roce, 
podobně jako řadu jiných kulturních organizací, postihlo snížení 
Tinsnnich prostředků, které si vynutilo úpravy rozpočtu a vyústilo 
taká v personální redukci, kdy nyní chod Centra dokumentárního 
filmu a všech jeho akcí zajišťují pouze 3 pracovníci 
5 ekvivalentem plného úvazku a technická podpora na částečný 
úvazek. Proto se CDF nyní nachází v situaci, kdy potřebuje 
zvládnout tento kritický rok a udržet své kontakty na školách, 
kvalitu akci a obecné také možnost své činnosti dála rozvíjet a 
kapacitně vyhovovat požadavkmm na poskytnutí vzdělávacích 
programů ze strany škol a rodičů. Proto se prostředrcivim této 
žádosti CDF obraci na Kraj Vysočina, v jehož regionu činnost 
realizuje. (Podrobněji viz příloha č. 4)

Během pandemie koronaviru CDF svůj program přesunulo 
do online prostoru. CDF během různých vln připravovalo a 
připravuje program pro širokou veřejnost, pro školy, i 
volnačasové aktivity pro déti, které jsou dostupné zcela 
zdarma, Timto krokem CDF získává zkušenost s pořádáním 
online diskusních setkáni a online workshopů, které mohou 
dále sloužit i v dobách po současné krizí. Online prostor totiž 
umožňuje doručit program kamkoliv v Kraji Vysočina bez 
ohledu na vzdálenost a nutnost fyzické přítomuosti v daném 
prostoru.
V roce 2021 je CDF v situaci, ve které čelí zásadním 
rozpočtovým dopadům koronavirové krize, kdy tradiční 
donátoři snížili výši své podpory. Během online období 
v pandemii se ukázalo, že je velmi obtížně a v zahuštěném 
online prostoru vlastně nemožné vybírat za vzdělávací akce 
jakékoliv vstupné, takže CDF vypadly I tyto příjmy. Tuto 
ztrátu se CDF smaži kompenzovat výrobou videi pro různé 
neziskové a rozpočtové organizace a krajské organizace 
(Vysočina Tourism, Zoo Jihlava, Diod, ZŠ Kollárova, 
Gymnázium Ad fontes... atd.) za velmi výhodné ceny, 
přičemž jeho dlouhodobým cílem je do těchto aktivit 
zapojovat i děti prostřednictvím volnočasových kroužkú 
200.000,-Kč ‘ , ........................
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Identifikace žadatele

Název žadatele:
ídla rcgistm ekonomických subjektů)
Adresa sídla:

DOC.DREAM services s.r.p,

Jana Masaryka 1Q, 586 01 Jihlava

IČO: 05 38 65 51

Právní forma žadatele:
jk žádosti philote kopii doklado a pr Avi
subjektivitě žadatele)
Bankovní ústav:

Společnost s ručením omezeným -- sj o

Česká spořitelna a.s,

Číslo bankovního účtu: 4356204379/0800

Statutární zástupce žadatele:
(pro právniché osby)

Katarina Holubcová, jednatelka 
Marek Hovorka, jednatel

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Šimon Bauer
Kontaktní adresa:
(pokud se tiši od sídla)

Jana Masaryka 20, 586 01 Jihlava

Telefon: 77 4 101 658
Email: simondc-d-t.oz „ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seznam příloh žádosti:
(viz doklady nutné k posouzeni žádosti)

ě Plátcovstvi DPH U žadatele {zakřížkujte vhodnou variantu) ____
! Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnóní přijatých v souvislosti $ financováním
i projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
i Žadatel je plátcem DPH a u zdanilelných plnění přijatých v souvislosti s financováním
1 projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty
j Žadatel není plátcem DPH_____________________

Doklady nutné k posouzení žádosti:
1. Doklad o právni subjektivité s úředním ověřením ne starším 90 dnů před podšitím dosti
2. Bozpoóet projeklo s uvedením rozpisu jednotlivých druhů nákladů srozdlenim na investiční a 

neinestiční nákdady
3. Dolažení náležltasti dle zákona č 250/2 000 Sb., o rozpočtových pravidisch územních rozpočtů

Další přílohy:
4, Odvodněni žádnsti o podporu a nákladů pr vjeklu

5 Závěrečná zpráva za rok 2020
6. Vývoj COF v grafech 2015-2020.

V Jihlavě dne 2. 7, 2021

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele

4
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Rozpočet k žádostí CENTRUM DOKUMENTARNIHO FILMU - audiovizuální výchova v Kraji Vysočina 
příloha č. 2 k žádosti o podporu projektu z rozpočtu Kraje Vysočina 2021

C

< api ol 3 i cdt Ozth nakac | nóngtka Coma 22 *thtg.ki IPolet jednetek Calkam

1 Služby/* ác.py/proné)m

Koesdé*ece «/s3ěláyckcb att - "ilmew* msedéini a audtenauál-i w;chove ikcord.4ace host son.ine eh3$lst pro
Sirotou yeFejacs:, komukzce ” srolréc se kolan; prva »azdky are onns i ea:: • 12 atd,, ajš! 38’ tne 
vrby o nd s ew * pi pronramu. Hkep ra &te-l atd,1

|més-; (23000.00 i 10 250 000.00 xe

2 $ uby/n Jkapv/pror*ymy Predukčri zajSténi ak0 cDstsebiráke, praktické adrl:s0pt. přesbrášay) :é Cóc,c (20 :90 000,00 Ké

z s lužky/ nkupw/prgnéfmy 2mp,š:ě; E "parse? w242l3vadieh • cei (socáálri sité, obesky mtilem, rforreváriníwštsrá*] 6000.00 ill 66 000,00 X;

4 Su2ay/technickré zaji štn i
Prorijem 9k2b com, - 9to remizacsroýchsemirdřu v dobé zmezen kv3 pandemn i «oronvit‘u 0 msicrjars. 
3 mste nodzr • en 2qon etin 15 eu-i msí + webinsř <ětét 130 2: 3’ • Ei"- 20 Kč' na ‘6 $00.00 p $ s30.ee x ;

$3 syénkuzefpeo ájmy

Nšjer inoséhupropredéSky or0jzkce TCCKE/t-od + OPH; v pémt cca 5 16 ořecnšak mésin>* itrěsíce} 
P‘adpokl:dame, es 6* do nomtn*tw žimna meněmn cude "105 vrétit iderem líti ■ pret zasoditivamzjen • 
zá2í-prosine: 2021. Poluť y 1 0 3a weerrick.* stuere reunožnila, bedou tyto rostředky •,Zity tli koncepdi & rea#zoč 
dntennejzez am i, ■

700,00 13 10 $00,00 xi

<5 Cstatn.

Honorá? 5550 2$ přednáKy, veetn: zkci V krméch ‘vině řiprcvgoctorných lektorských materidt*; cc 3 *cei2 
mšiné y & * era S 3tgcz vešrec Drzjetei ■ mimho e.nicn prazden} - >ce vdr 2 i n &és rk -.d, tdy í
meni coo laksi

piedr:áko 13 25c.60 1s es s0.0e KČ

Celkern nádsiy $31 790,00 Kt
všr požaDOvAN2 DOTACE OD K&AJE VISOčNA 200 30c,08 Kš

1 Sta: atámni město :hlsva 351 7$0,00g
Parcenteini vyjádřeni podřu do ta ca Xraje Vysoina na předtládaném pro, aktu 54,389

ihlavdne 2, 7.2321
DOCDREAM services s.r.o. / Merek Hovorka a Katarína Holjbcové, jecnatele


