
Kaj Vysočina I KUJIP01MXAZ7

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“) 4 .

ID 003012.0045

ČI. 1 
Smluvní strany

Kra} Vysočina 
se sídlem:
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení:

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

(dále jen „Kraj“)

a

ŠŠŠŠŠFilm s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Na Vršíčkách 39, 267 03 Hudlice
09968245
BcA. Šimonem Holým, jednatelem společnosti 
Fio Banka, a. s.
2001947289/2010

, ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na výrobu filmu “A pak přišla láska...”, 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 dotací 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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ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto 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 ■ 225 500 Kč '

: Výše dotace v Kč 100 000 Kč ?

■ Výše dotace v % ‘44,35 % z celkových nákladů na akci ■

‘ Podíl Příjemce v % ■ 55,65 % z celkových nákladů na akci i

■ Podíl Příjemce v Kč 125 500 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. věst. 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.

ČL 6
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1

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 
dnu ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 pí srn. f) této 
smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČL 7
Podmínky použiti dotace

1) Příjemce je povinen akcí 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 ČL 8 písm. f) této 
smlouvy.

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

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

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

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) herci a komparz
b) lokace

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

ČL8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
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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 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 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.

ČI. 9 
Struktura závěrečné zprávy

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

(2) Program
(3) akci

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

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

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

(5) Publicita realizovaná dle ČL 11 této smiouvv
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
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c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina
(6) Čestné prohlášení autora závěrečné zprávy potvrzující, že informace obsažené 

v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé

Čl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu pínění 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 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, je-li pořadatelem premiéry sám 
Příjemce;

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, je-li pořadatelem premiéry sám Příjemce;

f) distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty slavnostní premiéry (tiskové 
materiály si příjemce vyzvedne u Kraje);

g) umístění aktivního odkazu www.krvysoci.ns.cz 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 stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
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4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

ČL 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

č113
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 povinností je Příjemce povinen provést
odvod za porušení rozpočtové kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté
dotace.

ČI. 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: 
raz!. o@kr-vysocina. cz

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

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

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

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 
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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 
24. 11. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 12. 2021 
usnesením č. 2174/37/2021/RK.

V Jihlavě dne ................... V Puklicích dne 24. 1. 2022

Mgr Vítězslav Schrek, MBA 
I hejtman kraje 
! (za Kraj)

BcA. Šimon Holý 
jednatel společnosti 

(za Příjemce)
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ZADOST O PODPORU AKCE
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinností vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihůty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění 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 vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: Výroba filmu "A pak přišla láska..."

Místo konání akce: Kraj Vysočina (Petrovický mlýn, lesy Petrovice, Jihlava)
Termín konání akce: leden 2022
Webové stránky akce/projektu: https://www.sssssfilm.com/a-pak~prisla-laska/
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Natáčení celovečerního hraného filmu, který je 
signifikantně a explicitně zasazen do malebné přírody 
Kraje Vysočina.
Film míří především na divačky 25+, návštěvníky 
jednosálových kin a diváky áriového okruhu české 
kinematografie. Po festivalové premiéře se dále plánuje 
česká kinodistribuce ve spolupráci s předním 
distributorem. Film tak bude promítán také v kinech v 
rámci kraje. Dále se počítá také s vysíláním na celoplošné 
televizi i internetových VOD platformách.
Dopad akce je tak nejen na krajské, ale i celorepublikové 
úrovni a Kraj Vysočina bude nejen fyzicky prostorem, ale 
také zmíněním v promo materiálech a filmových titulkách 
viditelná pro společnost napříč ČR.
Spolupráce s krajem navazuje na předešlou spolupráci 
kraje Vysočina s českými filmovými štáby. (Čertí brko, 
Chvilky)

Účel, ná který žadatel chce 
dotaci použít:

Náklady na pronájem lokace v kraji, ubytování pro štáb v 
kraji a pronájem kamerové, gripové a osvětlovací techniky 
za účelem natáčení na Vysočině, a to včetně 
exteriérových lokací a přímých doprovodných služeb k 
úspěšnému zajištění.
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Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádosti včetně informace o tom, 
zda žadatel Žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU);, zda Žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano; v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč,

Vysočina je dobře známým a důležitým bodem na filmové 
mapě Česka, a to hlavně díky MFDF Ji. hlava. 1 díky naším 
cestám na tento festival jsme objevili kouzlo a vizuální 
potenciál tohoto kraje.

Rozhodli jsme se, že bychom tento film realizovali právě 
na Vysočině, která nabízí originální, autentická a 
neokoukaná místa pro české i zahraniční diváky. Vysočina 
nebude zaměnitelnou lokací, ale jednou z hlavních 
“postav”, které výrazně formují a tvoří vizualitu celého 
snímku.

Druhý celovečerní snímek "A pak přišla láska’1 filmaře 
Šimona Holého je velmi unikátní a specifický, protože je 
založený na herecké improvizaci, jakkoli je základní linka 
příběhu předem daná. Bude se bezesporu jednat o jeden 
z nejvýraznějších filmů příštího roku. V současné době 
máme již hotový a uzavřený casting, i nalezené konkrétní 
lokace a místa natáčení.

Vysočina je tak integrální součástí tohoto projektu, nejen 
skrze zmíněnou charakteristickou přírodu, ale i díky 
našemu hereckému obsazení. Představitelka hlavní role - 
Sára Venclovská - je ve stálém angažmá Horáckého 
divadla, stejně tak jako Marián Chalány, který je také 
hercem tohoto jihlavského souboru.

Myslíme si, že případná spolupráce nabízí synergii, díky 
které ukážeme divákům v celostátním i mezinárodním 
měřítku příběh, zasazený do unikátního prostředí 
Vysočiny, a to společně s účastí místních herců z 
Horáckého divadla, což pomůže i dalšímu budování jeho 
značky a prestiže (nejen) v regionu.

Nyní jsme v jednání s dalšími subjekty veřejné i privátní 
sféry. Spolupráci a vklad do projektu máme zajištěn již od 
post-produkčního studia PFX, jednáme s krajským 
městem Jihlavou o díičí podpoře, se zvukovým studiem 
BEEP, a také s předními českými televizními vysílateli. 
Máme již zajištěnou i podporu od několika filantropů. 
Podrobné vyčíslení najdete ve finančním plánu.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registrů 
ekonomických subjektů:

šššššFilm s. r. o

Sídlo: Na Vršíčkách 39, Hudlice, 267 03IČ: 09968245

Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
s ub iéktivité žadatele)

společnost s ručením omezeným
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Bankovní ústav: Fio Banka, a. s.
Číslo bankovního účtu: 2001947289/2010

Způsob vedení účetnictví:
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví 
^■■Daňové evidence

Plátce DPH: (ANOINE) NE (ale bude v průběhu roku 22 zažádáno)
Ospba oprávněná jednat 
jménem společností: 
(dle obchodního rejstříku)

BcA. Šimon Holý, ARAS

Kontaktní adresa: 
(pokud se liší od sídla)
Telefon: +420 774 047 048
Email: isemsimonholv@amail.com
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Prezentace

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha vúdaiů a příjmů

Výdaje Příjmy
Štáb - 780 000 Kč
Herci a komparz - 165 500 Kč
Lokace - 60 000 Kč
Kamera, grip a světla - 65 000 Kč
PHM- 10 000 Kč
Disky, tisk atp. - 11 000 Kč
Pojištění techniky - 25 000 Kč
Dekorace a drobné rekvizity - 30 000 Kč
Post-produkce - 380 000 Kč
PR náklady - 65 000 Kč

PFX - 150 000 Kč (zajištěno)
Soukromí donori - 120 000 Kč (zajištěno)
Vlastní vklad žadatele -100 000 Kč (zajištěno)

Kraj Vysočina - 200 000 Kč (zažádáno)

PP - 450 000 Kč (v jednání)
Předkup práv TV - 200 000 Kč (v jednání)
BEEP -100 000 Kč (v jednání)
Předkup VOD práv - 100 000 (v jednání)
Partneři - 61 500 Kč (v jednání)
město Jihlava - 50 000 KČ (v jednání, bude 
zažádáno)

CELKEM: 1 531 500 Kč CELKEM: 1 531 500 Kč
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2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH 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 
připojení k síti, poštovné, balné, doprava, 
bankovní poplatky,..... )
• náklady (výdaje) na nákup věci osobní
potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a
nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

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 či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat.

Herci a komparz * 165 500 Kč
Lokace - 60 000 Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina ?

1. Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč 200 000 Kč

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

225 500 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
88,6 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

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

25500 Kč

5.

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

11,4 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

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

3. Bližší informace o akci 
Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce oslovi/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejich 
struktura - např, dětí, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.)

Akce má celonárodní a mezinárodní divácký dopad. Divácké skupiny tak definujeme do těchto 
kategorií:
a) primární - ženy, věk 25+, se zájmem o kulturu, filmy, a povědomím o esoterice, a s 
podobnou životní situací jako hlavní představitelky snímku
b) sekundární A - muži, ženy, věk 18-45 let, se zájmem o dobré české i zahraniční filmy, 
často návštěvníci MFDF Ji.hlava a podobných akcí, mají rádi tzv. quality TV a navštěvují 
pravidelně artová či jednosálová kina
c) sekundární B - kamarádky/příbuzné, které spolu rády chodí “ven za kulturou", dokáží 
udržovat silné mezigenerační vztahy a mají rády sdílené společné zážitky
d) terciální - návštěvníci zahraničních mezinárodních festivalů s akcentací 
středoevropské tvorby nebo tvorby mladých filmařů

Vzhledem k neočekávané situaci spojené s novým typem koronaviru je náročné odhadnout 
počet diváků v kinech. Při analýze výsledků českých filmů v roce 2020-2021 je těžké říct, zda 
a jak se bude vyvíjet situace v roce 2022. Filmy tohoto rozměru, zaměření i obsazení totiž v 
posledních dvou letech často dosahovaly stejných výsledků jako filmy řádově většího 
charakteru. Lze se bavit o 2-20 tisících diváků v kinech.
Zároveň se však počítá s odvysíláním na celoplošné televizi, kde je zásah v jednotkách 
stotisíců diváků (+ repríza), a dále bude film také na VOD platformách (HBO Go, Aerovod, 
Dafilms), kde má šanci zaujmout v jednotkách desetitisíců dalších diváků.______ ___________  
Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezj národ ní apod.) 

Dopad této akce má dvě bazální roviny, a to:
a) výroba - první část přímého dopadu akce na lokální a regionální úrovni bude samotné 
natáčení. V rámci realizace snímku budou utraceny peníze z případné dotace lokálním 
dodavatelům služeb, a to tedy za pronájem lokací, ubytování, a zapojení obyvatel kraje do 
vedlejších rolí.

b) distribuce a šíření - celostátní a mezinárodní dopad bude mít projekt od premiéry 
dále. Cílíme a jsme v jednání, aby byl film uveden na prestižním Áčkovém mezinárodním 
filmovém festivalu, díky kterému získá film, a tím i celé prostředí filmu, výraznou mediální 
pozornost. Od tohoto prvního výrazného uvedení si slibujeme další mediální pokrytí v rámci 
kinodistribuce po celé České republice, tak práce i prodej a festivalová uvedení v dalších 
nejen evropských destinacích. Protože ve filmu aktivně pracujeme s Vysočinou jako přiznanou 



a pojmenovanou konkrétní lokací, bude pro každého diváka zcela jasné a plně 
identifikovatelné, že se jedná o “film z Vysočiny”.

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apoď?)■ ■

Jedná se o nový film, který ale navazuje na velmi úspěšný debut Šimona Holého "Zrcadla ve 
tmě", který byl uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a v 
tuzemských celostátních médiích byl jednoznačně nej diskutovanějším českým soutěžním 
filmem s největším mediálním zásahem.

Jak Šimon Holý, tak i Jan Syruček také v minulosti spolupracovali s MFDF Ji.hlava, jsou tak 
spjatí s filmovými akcemi ve Vysočině delší dobu.____________________________________  
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)

Návaznosti na další akce budou silné hlavně v rámci filmových festivalů a přehlídek, a to nejen 
v Česku, ale také v zahraničí.

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

A) Nativní - největším nabízeným reklamním plněním je samotné místo ve filmu, které v 
něm vždy zůstane a kteří všichni uvidí. Hlavní postavy pojedou cíleně “na Vysočinu” - což 
bude zřetelně i v dialogu - a pak hlavně v obraze, protože budeme reálné lokace přiznávat a 
budou tak divácky zcela identifikovatelné. Zapojení propagace kraje tak bude organické a 
vkusné, a v takové míře, aby každý divák po skončení snímku si pamatoval, že se tento film 
odehrával právě v tomto kraji, jehož příroda je natolik signifikantní, že je zcela nezaměnitelná.

B) Propagační materiály - kraj Vysočina by po poskytnutí dotace v této výši se stal 
Hlavním partnerem filmu, což prakticky znamená, že jeho logo nebo textová varianta se objeví 
v úvodních titulcích filmu a na všech propagačních materiálech, co jsou zejména (ale ne 
pouze) plakáty, trailer, teaser, press kit, roll-upy, a další místa, která jsou obvyklými místy a 
prostředky pro sdělování partnerů filmů veřejnosti

Výtěžek akce (pokud se jedná o akct, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?)..

Nepředpokládáme, že by se projekt dostal ve svém součtu do ziskových hodnot, protože 
podstatná část ze vstupného sanuje náklady distributora na propagaci a uvedení. Pokud i tak 
dojde ke generaci zisku, bude Žadatelem použit na další uměleckou tvorbu.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:

V HudHcích dne 10.11.2021 /

BcA. Šimon Holý, ARAS (šššššFilm s.r.o.)
razitko a podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)


