
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 003012.0046

ČI. 1 
Smluvní strany

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

(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr, Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Sounderground s.r.o.
se sídlem: Pod Kavalirkou 486/32, Praha 5, Košíře
IČO: 03576680
zastoupený: Václavem Fleglem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Fio Banka, a. s.
č. účtu: 335577995/2010
(dále jen „Příjemce“) .

, ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na výrobu filmu “Plná 6“, blíže specifikovaného 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.

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.
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Čl.5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akcí 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 125 000 Kč

Výše dotace v Kč 50 000 Kč

Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

Podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci

Podíl Příjemce v Kč 75 000 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 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
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).

7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), že 
Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory 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.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 120-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČL 8 pism. f) této 
smlouvy V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 pism. f) této smlouvy nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podminky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají od 1.12. 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 pism. f) této 
smlouvy

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 pism. 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) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby poštovné, balné, bankovní 

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) účinkující
b) osvětlovací technika
c) grip
d) lokace, ateliery, kanceláře (pronájmy a další související náklady)
e) doprava
f) ubytování, diety, cestovné, catering

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.
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Čl.8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a)dotaci přijmout,
b)realizovat akci při respektováni 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 vztahujíc! 
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 30. září 2022 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 pism. 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.

Čí. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedeni 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
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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) Publicita realizovaná dle čl, 11.této smlouvy
a)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
b)informace o specifických aktivitách zaměřených na propagaci Kraje Vysočina
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) čestné prohlášení potvrzující,
v závěrečné zprávě jsou

ČI. 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 pism. a) - písm. f) a pism. i) této 
smlouvy.

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

ČI. 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 nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ umístěné na všech 
materiálech k filmu (plakáty, presskit, pozvánky na premiéry, kniha, DVD, 
speciální projekty dalších materiálech souvisejících s akcí, apod.);

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, umístění banneru/rollupu a tiskových materiálů na 
tiskových konferencích a prezentačních akcích;

c) umístění loga Kraje mezi logy partnerů v úvodních či závěrečných titulcích 
filmu;

d) oficiální pozvání členů Rady Kraje Vysočina na slavnostní premiéru, zajištění 
úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje;

e) prominentní umístění loga Kraje Vysočina mezi logy partnerů a sponzorů na 
všech prezentačních panelech nebo umístění rollupu Kraje v prostorách místa 
konání slavnostní premiéry;

f) distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty slavnostní premiéry (tiskové 
materiály si příjemce vyzvedne u Kraje);
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g) umístění aktivního odkazu na internetových stránkách
filmu;

h) možnost využití filmových záběrů a fotografií z filmu z Vysočiny pro prezentaci 
aktivit Kraje a jeho partnerů;

i) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích formou umístění aktivního 
odkazu, grafického vizuálu nebo spotu (bude konzultováno s Krajem).

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 staženi na www.kr-vysocina.cz/publicita.

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

ČL 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

3) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené 
veřejnoprávní smlouvou v Čl. 11 odst. 4. této smlouvy je považováno za porušení méně 
závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. V případě porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výší 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 
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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 jím 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. 12. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 12. 2021 
usnesením č. 2175/37/2021/RK.

/• ýa
V Jihlavě dne ./Nwht.

gr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje

(za Kraj)
/ «a- i I

3 *586 3. raj Vysocinc I I

w_Ana : 882/37, s36 64 I {

V Praze dne 22.12.2021

TTI
u *

Václav Flegl 
jednatel společnosti 

(za Příjemce)
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podle $ 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základů žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen .žádost“), popřípadě na záktadě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpísu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-i tato fyzkcká osoba podnikatelem, také identifikační Číslo osoby, bylo-# přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační čisto osoby, bylo-li 
přiděleno, 
b) požadovanou částku.
c) účel, na který žadatel chce dataci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostredkú a výši jednotlivých splátek, 
e) odůvodněni žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1 osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2 osob s podílem v této právnické osobě,
3 osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na záktadě plné moci i plnou 
moc.

í Právní subjektivita žadatele:.] Společnost s ručením omezeným 
' (k žádostipftožte: kopti dokladu oprávn • i
: sudjektivité žadatele) . . ■ ' i

Bankovní ústav: i FIO

: Čisto bankovního učtu: • i 335577995/201 o

Způsob vedení účetnictví: w 1. Podvojné účetnictví
[ (nepodíeí se Skrtnte) . - : g Daňová evidence

: : 13. Uptatňování-ieákladů formou paušálu

1, Základ ní jnfpnnace

Název akce:

J Místo konání akce:

■ Termin konáni akce:

Webové stránky akce/ 
i projektu:

; Bližší popis akce;

. ] Dokumentární film “Piná 6” s

i ďár nad Sázavou
; 10,-22.1.2022

Plátce DPH; (ANO/NE)

I Osoba oprávněná jednat: 
i jménem společností: - 
i (dle obchodního rejsthku). . ,

Kontaktní adresa:
i (pokud se 8šl od sdla) -- .

i Telefon:

: Email: J

Seznam příloh;
I (seznam všech dokladů, které:jsou 
i k žádostí pNloženy) . ■

: ANO

i Václav Flegl - jednatel

i 777.958.788

1 vasek@sounderground.cz

1 1. Kopie dokladu o právní subjektivitě

www.plna6.com

i Dokončení fiímu "PLNÁ 6" - filmový dokument o motocyklové
{ publikum, -dopad akce,, kadíce: vasn pro roadracng .
í akce, doprovodný: program akce resp,)
I návaznost; na jiné akce, výtěžek akce s Dokončení unikátního filmu - prvního českého dokumentu z

L CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vvdaiů a ořiimů

i Výdaje - viz položkový rozpočet v příloze č.4
i Příjmy - viz Finanční plán v příloze č.5

japod. ! prostředí závodů silničních motocyklů na přírodních okruzích.

i Účel, na který žadatelichce:
í dotaci použít

i Odůvodnění žádosti:

í Dotáčky exteriérů v prostředí Ždáru nad Sázavou a okolí.

:j Film PLNÁ 6 sleduje posledních šest let závodní kariéry
Popis výchoz situace, která vede k! jednoho z našich nejlepšich motocyklových závodníků, 

. podáni žádosti včetně informace o tom, : Zcárskho rodaka, Kamila Holána. který se umisťuje na 
i zda adate ždal o prostředky na tuto i předních příčkách těch nejtěžších závodů na světě. Včetně 
■akci v rámci grantových programů j roadracingové legendy závodu Tourist Trophy na ostrově 
(.Fondu: Vysočiny;rjaké jiné?dataéni tituty Man, kde ve své kategorii zvítězil. nebo extrémního závodu 1 
; byty využity (od Kraje Vysočina nebo í { na vrchol Pikes Peak. Atraktivní prostředí světových, ale také í 
iprogrstnů EUN zda žadatel Žádal o i domácích závodů dává nahlédnout do pozadí fungováni l 
; finanční doted (pomoc! od města; vrcholového sportu i do peripetii, které to pňnáší v osobním ; 

: (obee). a. poked ano,.x.jaké V i životě hlavního hrdiny. ii phpadě, že nebylo požádáno, proč. ,1 ‘ :

2, Blížčí informace o pcmžití požadované dotace od Kraie Vysočina

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována

: Identifikace žadatele

[ Název subjektu dle registru
: ekonomických subjektů:
[ Sídlo:
ri80s . . . . . . . .

i Sounderground s.r.o

i Pod Kavalirkou 32, Praha 5. 150 00

; 3576680
.J



Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů: [
Výčet nákíedů, které Kraj Vysočina určuje za |
neuznatelné v případné smlouvé a poskytnuti dotace *

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní j 
osobní náklady (výdaje) a náklady i 

i (výdaje) na sociální a zdravotní 
j pojištění organizátora a jeho 
i zaměstnanců I

* náklady (výdaje) na pohoštěni š
' běžné provozní náklady (výdaje) 

(např. telefonní služby, energie, j 
poplatky za pipojeni k sítí, poštovné, j 
balné, doprava, bankovní 
poplatky,......)

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

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

i nevyúčtované v době realizace akce
i ' náklady (výdaje) na právní spory
I • náklady (výdaje) na publicitu

Název aktivity (výdaje) výše i 
výdaje i
Vyčet výdajů - nékladů, které budou zcela nebo i 
částečné hrazeny z dotace od Kraje Vysočina. í 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete ; 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a i 
to v jejích plné výši Tyto vyčleněné výdaje budou ve I 
vztahu k dotací Kraje Vysočina brány jako celkové : 
náklady, které js nutné při vyúčtování prokázat. I

Natáčení ve Ždáru nad Sázavou a okolí. Rozpočet je j 
součástí přílohy č. 3 :

r Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina :",:"*2;7 ■ • ■ : ■■ ■

1 Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč 125.000 Kč

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

125.000 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 aktivity), které bude 
žadatel hradit (zcela nebo částečně) z 
dotace od Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účeíy 
této žádosb mydleny jak Mastní zdroje 
žadatele, tak i ostatní dotace, dary, pňjmy z 
reklamy, sponzoringu.

0 Kč

5.
Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude 
žadatel hradit (zcela nebo částečné) 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 (^. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

3

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci

i C Ho vé p ublikum (popište; prosím, kolk osob akceoskovi/osknita y předchozíchročnicích, jaká je jejích i 
J struktura - např. .děti, mládež rodinys dtmi, senko,muži,ženy široká veřejnost,mrorityapod.} ; 2 : • • i 

। V ČR je 100 tis. publikum událostí, které jsou spojené s motocyklovým sportem a miotorkářským i 
stylem /zdr: redakce čas. Motocykl/ - závody, srazy, informace z motocyklového světa. Film je určen i 
nejen jim, ale i všem dalším filmovým fanouškům. Film bude prezentován ve filmové distribuci, i 
televizním vysíláni, VOD platformách a komunitních projekcích. O distribuci projevil zájem 
významný filmový distributor Aerofiims a Česká televize v oblasti terestrického šíření. Film je určen 
pro všechny věkové kategorie.

Dopadakce (akce má např. dopad lok áirá pregionáiní, celostátni, mezinárodni apod.) '

i Žďárský rodák, Kamil Holán je v kontextu české, slovenské, ale i části německé a britské 
' motocyklově veřejnosti vnímán jako výrazná osobnost. Pravidelně spolupracuje s motocyklovými 
I médii. Legendárni závod Isle of Man Tourist Trophy je pro motorkářskou veřejnost velmi atraktivni, 
j a proto bude film phjat s velkým očekáváním nejen ti nás, ale i v zahraničí.

i Tradice akce (jedná se o novou akcí nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) . . i
i Jedná se o jednorázové natáčení s dlouhodobým otiskem ve veřejném mediálním prostoru. j
! Doprovodný program akce, resp. návaznost ňa jiné akce (pokud existuje) :

i Kromě diváků, kteří film shlédnou, lze počítat s významnou a početnou skupinou lidí, kteři budou I
i zasaženi cílenou mediálni a propagační kampaní. Film bude prezentován v médiích, filmových !
í festivalech a na sociálních sítích. |

। Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota qaký specifický reklamní prostor ; 
pro propagací Kraje Vysočina organizátoři nabizeji—napt: napropagačnichematertálech.spojenýeh s akci, m ••;31 

jpiakátech.pozvánkach.vstupeptóch.rekterTOichf^ix^áCh^ ... . !

í V případě podpory můžeme jako protihodnotu nabídnout logo v titulcích filmu, plakátech a 
propagačních materiálech.
Filmy na kterých se podílíme se pravidelně objevují a jsou nezřídka oceňovány na filmových 
festivalech. I v tomto projektu jde o propojeni nesmírně zajímavého tématu s kvalitním filmovým 
zpracováním. Proto očekáváme, že se tento projekt objeví mmj. na festivalu dokumentárních filmů v 
Jihlavě. Viditelná podpora Kraje Vysočina může poukázat na smysluplnou, praktickou podporu 
zajímavými dokumentárních filmovými projektů vznikajících v tomto regionu.

Wýtěžek akce, cpokud: se jednho skd; která generujszksk; jakje tento zisk použít?) ■ '.!

i Akce negeneruje zisk. I
Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění: :

i Projekt se setkal s velmi pozitivní odezvou ve Žďáru nad Sázavou, odkud pochází protagonista I 
fiímu. Dobrozdání pana starosty si dovoluji popojit jako přílohu k této žádosti. !

V Praze dne 30.11.2021

o

podpis statutárního zástupce žadatele

4



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

Město ZĎÁR nad Sázavou
ING. MARTIN MRKOS, ACCA
STAROSTA MĚSTA _
Žižkova 227/1, 591 01 ŽÁR nad SÁZAVOU

Vážený pan
Ing. Zbyněk Čech
Vedoucí oddělení vnějších vztahů
Krajský úřad Kraje Vysočina

Žďár nad Sázavou 24.11.2021
JiD 57926/202 1/MUZR/STA

Vážený pane inženýre,

jako starosta města Žďár nad Sázavou bych rád tímto vyjádřil svoji podporu a dovoluji si Vás 
požádat o to, aby Kraj Vysočina podpořil vznik filmu plna6 (více informací na adrese 
www.oina6.comk
Připravovaný dokument přibližuje zákulisí velkých světových závodů, stejně tak jako soukromí a 
přípravy žďárského rodáka, motocyklového závodníka Kamila Holána, který se umisťuje na 
předních místech těch nejtěžších motocyklových závodů na přírodních okruzích nejen v České 
republice, ale i v zahraničí.
Tento rodák ze Ždáru nad Sázavou se již odmalička věnoval sportu. V dětství to byl nejvíce 
orientační běh, kde již od 11 let úspěšně reprezentoval žďárský tým v národních i mezinárodních 
závodech. Po studiu na Střední průmyslové Škole v Jihlavě se začal věnovat závodům silničních 
motocyklů

První úspěchy zaznamenal již brzy po zahájení své motocyklové kariéry. Později založil svůj tým, 
který má sídlo v malé vesničce Lhotka u Žďáru nad Sázavou, kde připravuje svoje stroje na ty 
největší a nejextrémnější závody na světě.

Mezi největší úspěchy Kamila patří tn tituly mistra republiky na přírodních tratích. Vítězství na 
Manx Grand Prix v roce 2012 Od roku 2015 se pravidelně umisťuje v nejlepší desítce 
v evropském poháru IRRC na přírodních tratích. Vlastni celkem 15 bronzových Merkurů ze slavné 
Tourist Trophy na ostrově Man. V roce 2019 byt vyhlášen jako Rookie of the Year na nejtěžším 
závodu do vrchu Pikes Peak v USA.

Pevné věřím, že připravovaný dokument, který je v České republice ojedinělým projektem 
mapujícím právě tento druh motocyklového sportu, bude mít významné místo v rámci propagace 
regionu Vysočina a města Žďáru nad Sázavou

Děkuji Vám za podporu.

*ésto ŽĎÁR HAD SÁZAVOU



datel !Sourderdunds: 1
MA2ev proekt, PPk5ntébenearnadazarduat*o8t0 22 1.2022.

adatl je pleotem DPH
: Men ptátcem DPH

Rozpote pvojek setatna pabd
Druh jednotkey 

{olen, hodn*, t. 
pBa peužúl apod.

xearotsav com Poém -*nextek Rozpntet wrqbn 
Kraj yoEk»

3 úcintjtki
65n* Hlavni uówn*ka**ef Pauštt *GOOK 1 20 000 K*

Gellte í 20000

11 0s vétovaci technika
1:45 N4Mmy o5vEtevBe5 techniky ann szbe *0" * 98 000

jelkem 3 16 890*2

12 Grip
12-01 Hem grip kesmeruv ehuby Denmd tazbe 3000K6; 3 9 000
12-08 NAjmy gripo4 teetemBer deré#žb 3 00 Ke a 9
12-07 Dovgva pupu Fasa 2 000 1 2000 k4

Ceikem 2000

21 Lokace, ateštéry, kanceláře
2101 Míjmy Iokar Os whe 3000K 5 1560*

ceikem 15009 m

22 Doprava
22-03 Nejemi aul tbez licibs) Denn MIkW 1000K8j 1? 12 0004

}elhem

23 Ubyovni, dlety cestovné, catezng
23-61 1/bpoveni 6tushen0 • •R Dern sarbe 2300 K 12 30 MOKŮ
23-09 Cnferng • */*vveed Denní sngbe ? W3KĎ 11 2 000

eelsem 3 $4 006

Ceikem kraj Vysoina tas ooo kč

Rozpočet
Výroba dokumentárního fiímu

Žadstel : Soundergrund s.r.o. i

Název projektu [Pin & :

Přehled hlavních kapitol rozpočtu

A 3

Rozpočet výrobní 
(náklady projektu)

Rozpočet kompletni 
{celkové náklady)

1 vývo ■ scénář (literární poprava) 30 000 Kč 30000 Kč

2 ‘Vývoj - komepletn vývoj projektu 15 000 Kč 15000 Kč
3 IProducert 90D0KE 90 000 Kč

4 Režie 150 000 150 000 Kč
5 /Ůčinkuic 20 000 Kč 20000 Kč

6 ] Epizody, sochlsy 0 Ó Kč

7 í Zvláštní výkony O Kč 0Kč

8 Rerni*b 20 000 Kč 20 000 Kč

& ! Prodkkce 122000 122000 KČ
10 j Kamera 303 000 Kč 303 000
11 jOstevac technika 76000 Kč 16 000 Kč

12 Grip 20 000 Kč 20 000 Kč
13 : Matsnal f zpracování dat tAhem natáčení f aboratof 25 000 Kč 25 000 Kč
14 j Zvuk 211 000 Kč 211 000 Kč

15 Výpreve 0 Kč 0K&

{Stsvbe dekoracl 0 0 Kč

17 i Rekvizity. Mt dkessrg zMFata.hraddpe.ptostedky 0K£ oKe

18 I Speciální afekty 650Q0 Kč 65 000 Kč
19 ! Kostýmy

0 Kč 0Kč

20 Masky 0Kč OKč
21 jLokace, ateliéry, kencalám 15 000 Kč 15 000 Kč

22 {Doprava 12000 Kč 12 000 Ke

23 $ Ubytovnt, diety, cestovné, catering 54 000 K 54 000

24 Pastprodukcesth 375 000 Kč 375 000 Kč

25 ; Postprodukge " obrazová vetv VFX a animaci 325 000 Kč 325000 Kč
26 Ě Postpronukce - zvuk 350 000 Kč 350000 Kč
27 J Postprodukce- hudba 275 500 Kč 275 500 Kč

26 Postprodukce - 10 000 Kč 10 G00 Kč
25 j Detively materiály 92000 92 000 Kč

30 Ostatni (počteni, finančni. právní služby, poplatky ad.) 75 000 Kč 75000 Kč

Mezisoučet 2 670 $00 Kč 2670500 Kč

Pm nékdlady 2 830 500 Ke, 2 630 500 K

31-01 | Rozpočtovaná rezerva (Contingency) mx, 10 % z ceikových nákladů - mzisoučtu 0 Ok

31-02 j Completon Bond O KE, 0

31-03 {Režipu náklady ■ max 7 % z přímých nákladů 100000 K&; 100 000 Kč
31-04 | Production fee - max 7 % z celkových nákTadú -mezisowčtu 100 000 K! 100 000

Celkem 2 870 500 Kč 2870500 Kč



Příloha 5 k žádosti o podporu

Finanční plán

Žadatel Sounderground .s.r.o

Název projektu Plná 6

Zdroj financování

í ]
{ Částka ;

i :

% podíl plnění na 
celkových nákladech 

projektu

1 Veřejné zdroje ČR
1.1 Rozpočet Kraj Vysočina | 125000 4,35 %

1 2 Statni Fond kinematografie j 1 3000001 45,21 %

Celkem | 1 425 000, 49.56 %

2 Soukromé koprodukční vstupy ČR
2 1 Koptocucem* {Adam Sejk) - finanční vklad 100000 3,48 %

22 ! Koproducenti (Adam Sejk a FreeSam) • věcný vklad 700 0001 24.34 %

; Celkem 500 000 27,82 %

3 {Vlastní zdroje producenta / žadatele
3 1 | Finanční vklad 1o 500, 3.84 %

3.2 věcný vkad 540 000,
18,78%

Celkem 650 500] 22,62%

Celkem 2 875 5001

Z toho vefejna podpora

% věřené podpory (bez poadovan/předpokádané Hmov pobidky)

1 425 000
.........50 %


