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KUJIP01HM6ZB

: 1 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 003012.0020

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Zižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtman
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

(dále jen „Kraj")
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Opera mladých z.s.
se sídlem: Mělkovice 2441, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČO: 22825703
zastoupené: Jakubem Pustinou, předsedou
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2100319763/2010
(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 „Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové v operním 
zpěvu", 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 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 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 50 000 Kč (slovy: padesát 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 150 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 33,3 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 66,7 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 100 000 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 odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 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 SbM 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. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 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 nej později do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě
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předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nej později do 1. listopadu 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 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. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře porota, klavíristé, účinkující pěvci.

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.

7) Vymezení 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. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

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
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nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003012",

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

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

f) doručit Kraji do 14. prosince 2021 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 údaie 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,
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(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 2 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
Kontrola

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) 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, billboardech, plakátech, programech, 
vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce;
c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro zástupce 
Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
2 ks plachet nebo 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;
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h) umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
i) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na příslušné stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/krajvysocina.

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.

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 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 
9. 8. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 1. 2021 
usnesením č. 0101/03/2021/RK.

V Jihlavě dne ....l.^...fr...!4.'::M

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

! 1 
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Jakub Pustina 
předseda 

(za Příjemce)
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE ..—-------
1 o /

Podle § 10a odst. 3 zákorta 250/2000 Sb. lze dotací poskytnout na základě žádostí- o- poskytnutí dotace j 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ”žew 
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, byío-ii přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sšdto a identifikační cisto osoby, hylo-!i 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finančni výpomoc použít,
d) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádostí,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou

1. Základní informace

NážjatvýaKčjS:-. -v Mezinárodní pěvecká soutěž Gabriely Beňačkové 
v operním zpěvu, Jihlava 2021 -14. ročník

Místo konání akce: Jihlava, Varšava, Berlín, Mnichov, Vídeň, Moskva, 
Budapešť, Praha

l

Termín konáni akce: leden-říjen 2021 
Přesné termíny soutěže mohou byt stanoveny až po 
ukončeni 13. ročníku (tzn. konec října 2020).

• ieden-březen2021: propagace v 60ti zemích světa

• březen-květen 2021: 1. kolo soutěže
• červen 2021: vyhodnocení prvního kola soutěže
• červenec-srpen 2021: příprava pěvců na soutěž 

(v rámci mistrovských pěveckých kurzů)

• říjen 2021: semifinálové a finálové kolo soutěže + 
koncert vítězů

Harmonogram prvního kola soutěže:
1.3.2021 -28.5,2021
1, kolo soutěže 
1, kolo soutěže 
1. kolo soutěže 
1. kolo soutěže 
1, kolo soutěže 
1. kolo soutěže 
1. kolo soutěže

Varšava
Berlín
Mnichov
Vídeň
Moskva
Budapešť
Praha

Výsledky postupu do druhého kola:
30,6,2021

Druhé (semifinálové) kolo soutěže:
9. řijna 2021 Jihlava

Finálové kolo soutěže:
10. října 2021 Jihlava

Webove stránky akce/projektu;

Závěrečný koncert vítězů 
11. října 2021 Jihlava

i www.operamladych.com

2



[Bližší popis akce: 
j CHové : publikum, dopad akcemi tradice- 
s akce,- doprovodný program akce ~ resp.ú 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce'

:;áppd;y:V:v;^:::i:;y;^

Jedná se o unikátní a prestižní projekt světového významu, kteiý 
v současnosti patří mezi největší operní soutěže světa. Projekt přináší 
do Jihlavy operní elitu z celého světa. Společnost díky tomuto projektu 
získá přehled o světové operní hudbě a nejiepších pěveckých talentech 
současnosti. Společnost také získá tradici umělecky hodnotných 
koncertu, která vychází z minulých ročníků. Projekt umožni 
jihlavským studentům a učitelům hudby získávat informace od 
profesionálních pěveckých hvězd a rozšířit tak své vzdělání. Projekt 
prezentuje město Jihlavu a Kraj Vysočina minimálně v 60ti zemích 
světa.

Zakladatelem soutěže Gabriely Beňačkové je tenorísta Jakub 
Pustina a tradičně odborným garantem, předsedkyní poroty a 
prezidentkou soutěže je legendární sopranistka Gabriela Beňačková.

Soutěž pod jménem Gabriely Beňačkové je bezesporu 
uznáním prestiže a vysoké kvality napříč celým světem. Gabriela 
Beňačková je jednoznačně nejúspěšnější česká operní pěvkyně všech 
dob. která reprezentuje více jak 40 let ČR na nejpresíižnějšich 
operních scénách světa, jako je například Metropolitní opera v New 
Yorku, milánská La Scala nebo Vídenská státní opera ve Vídni.

■| Popis projektu

■ Projekt je 14. ročník Mezinárodni pěvecké soutěže legendární 
sopranistky Gabriely Beňačkové v operním zpěvu.

V minulých letech byla tato soutěž pod záštitou prezidenta
■ ČR Miloše Zemana, předsedy senátu PČR Milana Štěcha, ministra 

kultury' Daniela Hermana, hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a
i primátora města Jihlavy Rudolfa Chloupka,

jedná se o unikátní a prestižní projekt světového významu, 
> který v současnosti patři mezí největší operní soutěže světa a 
: prezentuje město Jihlava minimálně v 60ti zemích světa. Pěvecká 

soutěž je vyhlašována v operním zpěvu ve více než 60ti zemích světa a 
:.j koná se v Jihlavě. Bčhent desetileté historie se na soutěži představilo 
i více než 2000 operních pěvců zvíce než 60ti zemi světa. Soutěž je 
: určena mladým operním pěvcům do 35 let věku.

Soutěž je postupová a tříkoiová, kde účastnici soutěží 
s operním repertoárem za klavírního doprovodu. Začíná v lednu 
propagací, kdy do 60 zemí světa jsou na všechny hudební školy,

; univerzity, divadla a hudební instituce zaslány propagační materiály 
: soutěže. Dalším propagačním kanálem ve všech těchto zemích je síť 
i facebook, která v letošnim roce aktivně oslovila více než 300.000 lidí.

První kolo soutěže probíhá v sedmi světových metropolích 
(Berlín, Varšava, Moskva. Praha, Budapešť, Vídeň a Mnichov), kde 

: spolupracujeme s českými centry, ambasádami, velvyslanci a 
konzuláty. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit bez omezení 

: národnosti z celého světa na libovolné místo prvního kola. V březnu až 
květnu proběhne toto první kolo, které je profesionálně nahráváno na 

i videozáznam 2a účasti předsedkyně poroty Gabriely Beňačkové.
| Z důvodů maximální objektivity soutěže, jsou po ukončeni všech šestí 
i prvních kol videozáznamy všech soutěžících z celého světa předloženy 
; odborné porotě, která vyhodnotí a vybere 20-30 nejiepších operních 
• pěvců z celého světa bez rozdílu místa prvního kola nebo národnosti.
: Tito vybraní soutěžící přijíždějí v říjnu do Jihlavy, aby soutěžili v 
: semifinálovém a finálovém kole soutěže před odbornou porotou, která 
: také přijíždí také na Vysočinu. Vyvrcholením celé akce je závěrečný 
' galakoncert vítězů. Projekt je v celém průběhu bez omezení přístupný 
i veřejností. V porotě soutěže zasednou významní operní pěvci, ředitelé 
; uměleckých agentur, ředitelé divadel a intendanti. Předsedkyni poroty 
i je jtž tradičné sopranistka Gabriela Beňačková. 
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® Žádost je podávána z důvodu dlouholeté tradice 
celé akce na Vysočině - jedná se o 14.ročník 
soutěže.

* Všech předchozích 13 let tuto akci finančně 
podporoval Kraj Vysočina. Celá akce je finančně 
náročná a negeneruje zisk, proto jsi dovolujeme 
žádat o spolufinancováni Kraj Vysočina i 
v letošním roce.

Účel, na který žadatel chce 1 
dotaci použít:___
Odůvodnění žádosti:

-Popis :tyýnh62ty::SituáčéI[;:'kteiá:tyede[:,k[ 
.podání žádosti ; včetn8: jnforrnace to[ tóm,i 
zda .žadstefžádá.í'^ 
akcá.ý: ráhiclgra^
Výsóčihyv: jjakě- vdďtáěřiířTituly:-:, bylý:
vy užity:::| ó d' ' K rája ;v Vysočiňá ,ýhébp;: li:

. programu.: EG):: zaa:. žadatel .zádai : :o- 
;finančni dotaci.(pomoc) od tněsía-(obce), 
a pokud ;anD,-.v;jaké :Výái, v. :přlpadě;:-,ie':
;hebýíó;.póiatíátiouptoČ í̂[;;ý./;ý:'i:;-;'-ýriv3.?.:.;:

Soutěž se každý rok rozšiřuje a pod jménem 
legendární sopranistky Gabriely Beňačkové je 
bezesporu uznáním vysoké kvality a 
profesionality.
prostředky v rámci grantových programů fondu 
Vysočiny nebylo žádáno - není možno žádat, 
protože na akci tohoto druhu se grantový 
program nevztahuje a není možno s ohledem na 
termín podávání žádostí a časem realizace.
V letošním roce budeme dále žádat o finanční 
podporu město Jihlava, Ministerstvo kultury a 
v současnosti hledáme vhodný dotační titul EU.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Opera mladých z.s.

Šidfo: Měikovíce 2441, 691 01 Žďár nad Sázavou
228 25 703

Právní subjektivita žadatele:
(k. žádosti pfilpzte .kopli.dókiatíu p právni;;:. 
s ufcité kf iv i téížáidáiéte)

spolek

Bankovní ústav: Fio banka
Číslo bankovního účtu: 2100319763/2010

Způsob vedení účetnictví:
.isě.škřtnéřé)- ■ •

1, Podvojné účetnictví

.P|átče’BRMS jÁSo/fiij.7 NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
fdíe: bbchbdřtíbo féístfíkú17 1

Jakub Pustina, předseda

Kontaktní adresa:
.tobkUd-seJíšitod sfdfal i
Telefon: 603 486 718
Email: pustina@iakubDUStina.cz
Seznam příloh:
jseznám. yšisčh-dokladů, které jsou 
:k'Žédósti;přií^ěříý) - -ý'

1. Stanovy spolku
2. Volba předsedy spolku
3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de 

minimis
4. Identifikace osob s podílem v právnické osobě
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CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiu a příjmů

Výdaíe Příjmy
Honoráře porota, klavíristé, účinkující pěvci:

150.000Kč
Z účastnických poplatků 350.000Kč

Pronájmy prostor a sálů: 20.000Kč Předpokl. dotace kraje Vysočina 150,000 Kč

Ubytováni účastnikó a poroty: 150,000Kč Sponzoři, další dotace 
a vlastní zdroje: 269.000 Kč

Výdaje v rámci 1, kola: 300.000Kč
(honoráře, cestovné, ubytování, propagace)

Autorské poplatky: 5.000Kč

Propagační materiály a reklama: 140.000Kč 
(plakáty, dárkové předměty, brožury, výlep 
plakátů, grafická příprava, inzerce apod.)

CELKEM 769.000 Kč CELKEM 769.000 Kč

2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraie Vysočina
I Konkretizace části akce, na kterou je dotacejjožadována

5

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

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní
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
připojeni ksfti, poštovné, balné,
doprava, bankovní poplatky....... )

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
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
o náklady (výdaje) na publicitu
» daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
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 čí vlče položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plně výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné pti vyúčtováni prokázat

Honoráře porota, klavíristé, účinkující pěvci:
150.000Kč

I\cxpi<j použiti dotao? od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 150.000 Kč

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

150.000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100% 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 částečné) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorinpu.,.

0 Kč

5.

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

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

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci 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 č. 2), schválený procentní jaodíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn,, že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTAGE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3, Bližší informace o akci________________________________________________________
Cílové publikum (popište prosím, koiiy. osob akce oeiovPoslooííavpíecicnoaicn lotnících.jaká je jejím 
slmKtura ~ napr děli. miáogž, foamy s dětmi. senioři, muži, ženy široká wreinost. minority anod.) mo

Publikum; Reklama a propagační materiály se dostanou do více než 30 000 domácností v 
celém kraji Vysočina, struktura je široká veřejnost od 15 let výše. Dále je cíleno na zahraniční 
publikum v jednotlivých místech uskutečnění 1. kola soutěže. Na vlastní akci v rámci celé 
soutěže (včetně 1. kola) počítáme s účastí 4000 diváků. Pro koncert vítězů, semifinálové a 
finálové kolo soutěže, které proběhne v Jihlavě, jsme omezeni kapacitou sálu cca 750 
posluchačů (3x250 posluchačů),

Propagace probíhá i formou FACEBOOKU a tato reklama oslovila v minulem roce více než 
300.000 lidí všech věkových kategorii a struktur po celém světě

Kdo převzal nad akcí záštitu?:
prezident ČR Miloš Zeman - v jednání (udělena v r. 2017,2016,2015) 
předseda senátu PČR Milana Štěch- v jednání (udělena v r, 2018, 2017,2016) 

ministr kultury - v jednání (udělena v r. 2017)
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek- v jednání (udělena v r, 2010-2020) 
primátor města Jihlavy Rudolf Chloupek- (udělena v r, 2018, 2017,2016)

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?; operní pěvec Peter Dvorský, operní 
pěvkyně Gabriela Beňačková, operní pěvec Alexander Podolkhov, operní pěvec Jaroslav 
Dvorský, hejtman kraje Vysočina, starosta a místostarostové města Žďár nad Sázavou, 
předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, poslankyně Ing. Jana Fischerova, 
senátorka Ing. Dagmar Zvěřinová, ředitel umělecké agentury ARCO DIVA PhDr. Jiří Štilec, 
ředíte! opery Národniho divadla Rok Rapel, ředitelka opery Panama Irena Sylya a mnozí další
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Dopáď ákcě iákčemáriapf. dopáciiokální;^regionální,::ceiostátni;;mezínárodnvapodj:- . :; m i.m oo, :; 'com
Jedná se o unikátní akcí v rámci celé České republiky, Soutěž patří mezi největší operní
soutěže světa. Přínos pro kraj a město je jednoznačně v prezentaci kraje Vysočina a mést 
kraje Vysočina, jako podporovatele mladých operních talentů. Minulé ročníky prezentovali 
Kraj Vysočina ve více než 60ti zemích světa. A v minulém roce propagace jen na facebooku 
více než 300 tisíc lidi.

Dopad akce je bezesporu mezinárodní - o soutěži se píše v tisku v jednotlivých zemích, jsou 
natáčeny reportáže mezinárodními televizemi, uskutečňuji se mezinárodni rozhlasové diskuse 
a v Bulharsku vznikl i půlhodinový dokument o této akci, V minulém roce se soutěže účastnili 
pěvci ze 45 zemí světa a 4 kontinentů.

Jaká média (a jak) informovala o akci v minulosti?:
Česká televize, Jihlavské listy, Deník Vysočina, MF Dnes, celonárodní televize_ PRIMA, 
celonárodní televize CT1, CT2, CT24, regionální televize, Kulturní měsíčník Žďár nad 
Sázavou, Sedmička, Noviny žďárské radnice, Vysodna-news.cz, noviny kraje Vysočina. 
Zahraniční televize a noviny dle příslušné země.
Vždy formou článku nebo reportáže.

Trádleěákčě (jedná šechovou áílěi nebo o akci s mnohaletou tradicí, a pod.?) p mb::'umupum, ó
Jedná se o 14. ročník soutěže a patří mezi největší operní soutěže světa. Opakovaně 
reprezentuje Kraj Vysočina ve více než 60 zemích světa.
Jíž tradičné naším odborným garantem je legendární česká sopranistka Gabriela 
Beňačková, která se po deseti úspěšných ročnících stala prezidentkou soutěže a 
soutěž nese i její jméno. Soutěž pod jménem Gabriely Beňačkové je bezesporu dalším 
významným krokem ve vývoji soutěže, získání další prestiže a uznáním vysoké kvality 
v mezinárodním měřítku.

Doprovodný program akce, resp. návaznošt na iiiriÁakcft íiadkud existuje)
S doprovodným programem nepočítáme.

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaKý specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - napo ns propagačních materiálech spojených s akci, plakátech, 
paá>áhkácfovsiapáňkádČ;reMámnížKptdcKŽehpři;šam6tnéiáka;;j:S : I; I1:;; ;-1:;: '■'? ťi4i-LÍý::-ř.li^:!ič.v- i ;i;;

• Facebooková reklama v rozsahu cca 300 tisíc shlédnutí
• Prezentace v zahraničních mediích.
■ Dokumentární film o soutěži v Bulharsku
• Propagace pomocí Českých center v zahraničí..
• Skládací brožura akce velikostí DL, která bude distribuována do 60ti zemí světa
• Plakáty A2, vstupenky, pozvánky, www stránky akce
• Umístění reklamních panelů na pódiu koncertů
• Umístění reklamních panelů při soutěži v jednotlivých zemích 1, Kola, semifinále a

finále
• Vytvoření krátké video prezentace a umístění na DVD z celé soutěže (toto DVD bude

zpětné prezentovat akci a sponzory v 60tí zemích světa)
• Vložení reklamních materiálů do připravovaných balíčků pro účastníky (brožury,

pohlednice, katalogy, atd.)
• Umístění reklamy na webové stránky soutěže
• Prezentace v médiích (televize, noviny, rozhlas)
• Pozvání hejtmana kraje Vysočina - úvodní zdravice, představitelů 

Záštita hejtmana Kraje Vysočina (v jednání)



Vytěžek ákcéilpókúďéé Iěám a akciMera aenerummski iakmimniň mlt nniifími
S výtěžkem akce se nepočítá

Zde prosím uveďtejakékolíVaše daiěťSŽžriamkV rtebó doplnění:

razítko a podpis statutárního zástupce žadate/e 
(v případě zastoupení na základě plné mpci je třeba 
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
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Opera mladých z.s.

Stanovy spolku

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Spolek se nazývá plným názvem Opera mladých z,s.
2. Sídlem spolku jsou Měikovíce 2441,591 01 Žďár nad Sázavou.

Čl. II
Cíl spolku

1. Cílem spolku je činnost v oblasti kultury

2. Hlavní (nevýdělečné) činností:
a. podpora, rozvoj, prezentace a propagace mezinárodní kultury s převážným 

zaměřením na mladé interprety operního zpěvu,
b. pořádání mezinárodní pěvecké soutěže v operním zpěvu pro 35 zemí světa,

c. prezentace cílů a činnosti v síti Internet,

d. pořádání kulturních akcí,
e. pořádání mistrovských pěveckých kurzů pro mladé pěvce.

Čl. III
Orgány spolku

1. Předseda

2, Valná hromada

ČI. IV 

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek a jedné jeho 

jménem.
2. Předseda je volen valnou hromadou na dobu 5 let.

Čl. V

Valná hromada

1. Valná hromada je nej vyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členově spolku.

1



3. Valnou hromadu svolává předseda spolku, a to nejméně jednou ročně. Předseda svolá 

mimořádnou valnou hromadu na žádost nadpoloviční většiny řádných členů

4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov spolku.

b. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet 

spolku a roční uzávěrku hospodaření,

c. odvolává předsedu spolku,

d. rozhoduje o zrušeni spolku,

5. Valná hromada je usnášemschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členu. O 

změně stanov či zrušení spolku rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, 

v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

ČI, VI 

Členství

1. Členství ve spolku je dvojího druhu - řádné a podporující.

ČL. VII 

Rádné členství

1. Řádným členem se může stát každá fyzická osoba splňující následující podmínky:

a. má-li zájem se aktivně podílet na činnosti spolku,

b. je doporučena alespoň jedním ze stávajících řádných členů,

c. po uplynutí šestiměsíční zkušební Uráty je schválen předsedou spolku.

2. Řádné členství vzniká zápisem do seznamu členů na základě písemné přilil ášky.

3. Řádný člen má právo požadovat svolání valné hromady, změnu stanov a schvalovat 

zprávu o činnosti a hospodaření spolku.

4. Řádný člen má právo získat zdarma:

a. materiály vydané spolkem,

b. vstup na akce pořádané spolkem.

5. Řádné členství zaniká:

a. písemným prohlášením člena u vystoupení ze spolku

b. závažným porušením povinnosti člena spolku. Vyloučení musí být písemné a 

podepsané předsedou spolku.

6. Řádná člen má povinnost podílet se aktivně na činnosti spolku.

Či. VII

Podporující členství

1. Podporujícím členem mohou být jak fyzické tak právnické osoby.

2. Podporující členství vzniká zápisem do seznamu členů spolku n.a základě písemné 
přihlášky.

3. Podporující členství zaručuje:

a. slevu na materiály vydávané spolkem,

b. slevu na vstupném při akcích pořádaných spolkem.

4. Podporující členství zaniká:

a. písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku,

b, závažným porušením povinnosti člena spolku. Vyloučeni musí být písemné a 

podepsané předsedou spolku.

Čl. IX

Zásady hospodaření

1. Spolek je dobrovolné neziskové sdružení osob, které hospodaří s prostředky získanými 

z dobrovolných příspěvků organizaci, instituci či nadací, zahraničních a 

mezinárodních společností, vládních dotací, finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, z odkazů jednotlivců, darů jednotlivců, příjmů z vedlejší činnosti spolku, 

darů obchodních společnosti, jakož i dalších subjektů.

2. Finanční rozpočet připravuje a o použití rozhoduje předseda spolku.

3. Každý ze členů spolku má právo být vhodným způsobem seznámen s finančním 

rozpočtem a se závěry kontrolní zprávy.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy vstupují v účinnost dnem přijetí na valné hromadě.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 2.11.2015.
/-

spe&tf můáf -..............7
\í ■Čffycětf



Zápis z jednání Valné hromady
sdružení Opera mladých - Jakub Pustina, IČ: 22825703, se sídlem Mžlkovice 2441,591 01 Žďár

nad Sázavou

Čas jednání: 

Místo jednání: 

Přítomní: 

Program:

15:00

2.11.2015

viz přiložený List přítomných Sienu sdružení

zahájení valné hromady a zjištění stavu usnášeníschopnosti

volba zapisovatele

rozhodnutí o přijetí novelizace Stanov sdružení Opera mladých — Jakub Pustina 

volba členů orgánů spolku 

ukončení Valné hromady

Svolavatel valné hromady, předseda sdružení Opera mladých - Jakub Pustina Jakub Pustina, 
bytem Mělkovíce 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou svolal valnou hromada písemným pozvi-Jm všech 
členů sdružení a to na 2,11. 2015 na adresu sídla sdružení.

Valná hromada byla zahájena svolavatelem v 15:00 a bylo konstatováno, že se dostavil 
nadpoloviční počet řádných členů sdružení ze všech členů oprávněných k účastí na valné hromadě s 
rozhodujícím hlasem - řádných členů. Všichni přítomní se zapsali do listu přítomných členů sdružení a 
podepsali se k údaji o svém jménu a bydlišti. Správnost a úpínost této listiny ověřil svolavatel na 
místě.

Za zapisovatele byl navrhnut Jakub Pustina. Všichni přítomní členové souhlasili

Svolavatel sdružení navrhnul, že programem jednání valné hromady bude rozhodnutí o přijetí 
novelizovaných stanov sdružení Opera mladých - Jakub Pustina. Návrh byl jednomyslně přijat.

Svolavatel přítomným sdělil, že nechal vypracovat nový návrh stanov, které splňují náležitosti dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Svolavatel informoval přítomné členy, že s přijetím nových 
stanov se pojí také změna formy ze sdružení na spolek, a také změna názvu z Opera mladých - Jakub 
Pustina na Opera mladých z.s. Svolavatel dal stanovy k dispozicí za účelem jejich prostudování a 
podání připomínek.

Ke stanovám nebyly činěny žádné připomínky, pročež svolavatel nechal hlasovat o schválení 
přijetí stanov. Návrh byl jednomyslné přijat.

Na to svolavatel navrhuje, aby byla provedena porada všech přítomných o kandidátech předsedu 
spolku. Po krátké poradě byt na pozici předsedy navrhnut Jakub Pustina. Návrh byl jednomyslně přijat 
a tudíž byl nový předseda Jakub Pustina legitimován do své funkce.

Svolavatel navrhuje, aby byl pověřen podáním návrhu na změnu údajů spolku do veřejného 
rejstříku, a dává o tomto návrhu hlasovat. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

Svolavatel vyzval přítomné k doplnění programu valné hromady a k přednesení návrhů, 
připomínek a poznámek, Návrhy, připomínky ani poznámky nepřednesl nikdo, pročež svolavatel 
konstatoval vyčerpání programu valné hromady a schůzi ukončil v 15:30.

Zapsal: Jakub Pustina, r.č.: 820607/4789, bytem Mělkovice 2441,591 01 Žďár nad Sázavou

Souhlasí: Jana Pustinová, r.č.: 826219/9341, bytem Zimná 102/6,052 01 Spišská Nová Ves, SR

Danica Radvancová, r.č.: 555530/7384, bytem Zimná 102/6,052 01 Spišská Nová Ves, SR



Tfc/untn £. j

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno! Jméno 
žadatele Opera mladých z.s.

Sídlo / Adresa žadatele Mělkovíce 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO / Datum narození 22825703

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetni obdobi používá 

Rl kalendářní rok.
1 | 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 mezí sebou 
máji 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, 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 V2tah 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 čl zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují 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 znění pozdějších 
předpisů. ______________________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

tXl není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
O je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky;

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa ÍČO/Datum narození

1

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

1

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobfch 
ÍX} nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fůzi splynutím3) níže uvedených podniků:
Cl 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. 
O nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

[X) nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštépenim6) podniku.
□ vznikl rozdělenim níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

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

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

1 I jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
□ 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;

3

Viz § 62 zákona ó. 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 činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, 
rozdělí se podpora poměrným způsobem na základe účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čí. 3 odst. 9 nař$2ení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2



> 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 něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu 2ákona 
6.101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem t. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni 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 uděleni souhlasu. Zároveň sí je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu j 09.08.2020, Mělkovíce

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat /' 
žadatele { V

/Jakub Pustina

i

■Razítko (pokua je
součásti podpisu 1 ŽyJ klí 1 ----------
žadatele)

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 zněn! p. p., zpracovatelem ie poskytovatel 
podpory de minimis Kraj Vysočina.

3
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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 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, písm. f) 1.

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizaci 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.

2. identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10at odst 3, písm. f) 2.

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

Pořadové
číslo

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

1 7.6.1982 Jakub Pustina
2 19.12.1982 Jana Pustinová
3 30.5.1955 Danica Radvancová
4
5
6
7
8
9

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

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

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 podíl* 1 2 a výše tohoto podílu podle zákona 
i. 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
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v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

Q zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj, žadatel nemá přímý podíl v žádných 
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

Jakub Pustina, předseda

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl L, vložka 14388

Datum zápisu:
1. ledna 2014______________________________________________________________ ____________
Datum vzniku:
3. prosince 2009___________________ ____________________________ _
Spisová značka:
L 14388 vedená u Krajského soudu v Brně________________________________________________
Název:
Opera mladých z,s,_________________ ____ ________________________________________________
Sídlo:
Mělkovíce 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou _________________________________ __________
Identifikační číslo:
228 25 703 ______ _____________ ____________________________ __ ______________ _______
Právní forma:
Spolek _________________________________________________________________________
Účel:
1. Cílem spolku je činnost v oblasti kultury
2. Hlavní (nevýdělečné) činnosti:
a. podpora, rozvoj, prezentace a propagace mezinárodní kultury s převážným zaměřením na mladé 
interprety operního zpěvu,
b. pořádání mezinárodní pěvecké soutěže v operním zpěvu pro 35 zemí světa,
c. prezentace cílů a činnosti v síti Internet,
d. pořádání kulturních akcí,
e. pořádání mistrovských pěveckých kurzů pro mladé pěvce.__________________________________
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada_________________________________________________________________________
Předseda:

Předseda:

JAKUB PUSTINA, dat. nar. 7. června 1982 
Mělkovíce 2441, 591 01 Žďár nad Sázavou
Den vzniku funkce: 2. listopadu 2015______________________________________________________

Počet členů:
1 ____________________________________________________________________________________

Způsob jednání:
Zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem samostatně.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ťhttp://vvww. iustice.cz!.
Dne: 9.8.2020 15:40
Údaje platné ke dni 9.8.2020 03:36


