
 

 

FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCE 
 
1. Základní informace o akci 
 

Název akce: Pronájem systému panoramatické kamery do televizní 
sítě ČR 

Stručný popis akce: Jedná se o vysílání záběrů z panoramatické kamery umístěné 
v lyžařském areálu na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě. Toto 
je vysíláno každodenně v pořadu PANORAMA  

 

Datum konání akce: 1.11.2014 – 30.4.2015 

Místo konání akce: Lyžařský areál na Harusově kopci v Novém Městě na 
Moravě 

Organizátoři akce  
1. Název instituce dle registru 
ekonomických subjektů,  
2. Celá poštovní adresa,  
3. Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 

1.SKISNOWPARK, a.s.   

2. Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě 

3. Karel Klapač – předseda představenstva akciové 
společnosti 

 

O podporu žádá (dále jen žadatel):  
1. Jméno osoby/název subjektu, 
který jedná jménem organizátora,  
2. Kontaktní údaje  
a) tel. číslo,  
b) e-mailová adresa,  
c) poštovní adresa 

1. Karel Klapač/ SKISNOWPARK, a.s. 

2. 

a)mob. : 602 522 877,  

b)klapac@skisnowpark.cz 

c)Malá 153 ,592 31 Nové Město na Moravě 

IČO:  
Právní subjektivita příjemce: 

26933977, akciová společnost 

Bankovní ústav:  
Číslo bankovního účtu: 

78-7931990227/0100 – KB Nové Město na Moravě 

WWW (domovské stránky akce 
na Internetu): 

www.skisnowpark.cz 

 

CELKOVÝ rozpočet akce: vyplňte prosím položkovou rozvahu výdajů a příjmů, (pokud je 
rozpočet rozsáhlý, použijte zvláštní list) 

 

Výdaje Příjmy 

  
Pronájem panoramatické kamery 275 000,- + DPH  

  
Dotace Města Nové Město n/M            125.000,- 
žádaná dotace Kraj Vysočina               150.000,- 

                                   CELKEM:            275.000,-                
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Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnících, 
jaká je jejich struktura – např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká 
veřejnost, minority, apod.) 

pořad Panorama měl za období 1. 11. 2013 - 30. 4. 2014 celkem 4 400 000 diváků  

 

Kdo převzal nad akcí záštitu?:   - 

 

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti?: prezident ČR,poslanci P.ČR, senátoři, 
představitelé kraje Vysočina a další význačné osobnosti politického a společenského života, 
hosté FIS ze zahraničí 

Jaká média přislíbila mediální partnerství?: TV, press 

 

Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, celostátní, mezinárodní apod.) 

Každodenní informovanost o aktuálních sněhových podmínkách, počasí a akcích 
v nejznámějším lyžařském středisku na Vysočině a Vysočina Aréně v celorepublikové 
působnosti 

Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) 

Pořad PANORAMA  má více jak desetiletou historii, Nové Město je v pořadu prezentováno 4 
sezony 
 
 

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

. 
 
 
 

 

Propagace jména Kraje Vysočina – nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní 
prostor pro propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí – např. na propagačních 
materiálech spojených s akcí, plakátech, pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při 
samotné akci...) 

 
Propagace sportovních aktivit na Vysočině, (sjezdové tratě, běžecké tratě)  
Propagace VYSOČINA ARENY a všech zimních sportovních akcí pořádaných v areálu 
 
 

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

V případě zisku jsou finance investovány do dalšího rozvoje areálu a do zařízení pro 
sportovní využití širokou sportující veřejností. 
 
 
 
 

 



 

 

Žádali organizátoři o prostředky na tuto akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny?   

Nebylo žádáno 
 

Jaké jiné dotační tituly byly využity? (z Kraje Vysočina nebo i programů EU?) 

Nebylo žádáno 
 

V případě, že nebylo požádáno, proč? 

 
 
 

 

Žádali organizátoři akce o finanční dotaci (pomoc) od města (obce)?  
Pokud ano, v jaké výši?:  

 dotace od Města Nové Město na Mor.      125 tis Kč  

 

 

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:  

 
 

 

 



 

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina 

Konkretizace části akce na kterou je dotace požadována 

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.  

V PRAVÉM sloupci uveďte výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo částečně hrazeny 
z dotace od Kraje Vysočina – uveďte název výdaje (aktivity) společně s jeho výší.  

V levém sloupci je uveden výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za neuznatelné 
v případné smlouvě o poskytnutí dotace. 

Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů: 

 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 věcí 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 
Pronájem panoramatické kamery: 150.000,-    
                                               

  

 

Řádek 
číslo 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina (vyplňte prosím všechny položky v pravém 

sloupci tabulky) 

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 

275.000,- Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
54,5 % 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 budete hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

125.000,- Kč 

5. 

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

45,5 % z celkových nákladů na aktivity,  
které budete hradit (zcela nebo 

 částečně) z dotace od Kraje Vysočina 



 

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

 

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 ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

 

 

Další důležité instrukce: 

Spolu s vyplněnou žádostí zašlete i KOPII DOKLADU O PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ 
ŽADATELE (příjemce) finanční dotace.  

 

Žádost podal : Karel Klapač – předseda představenstva a.s.  , dne 29.08.2014 

Podpis 

 

 

 

 
Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Ing. Zbyněk Čech 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33  Jihlava 
e-mail: cech.z@kr-vysocina.cz 
tel.: 564 602 146 

mailto:svatosova.j@kr-vysocina.cz


PANORAMA 
zimní vysílací schéma

č. Umístění kamery Pohoří
1 Liberec - Ještěd Ještědský hřbet
2 Obří Sud Javorník Ještědský hřbet
3 Tanvaldský Špičák Jizerské hory
4 Harrachov Krkonoše
5 Paseky nad Jizerou Krkonoše
6 Rokytnice nad Jizerou Krkonoše
7 Vysoké nad Jizerou Krkonoše
8 Vítkovice v Krkonoších Krkonoše
9 Horní Mísečky - Medvědín Krkonoše

10 Špindlerův Mlýn - Svatý Petr Krkonoše
11 Herlíkovice Krkonoše
12 Černý Důl Krkonoše
13 Černá hora - Janské Lázně Krkonoše
14 Pec pod Sněžkou Krkonoše
15 Velká Úpa Krkonoše
16 Mladé Buky Krkonoše
17 Deštné v Orlických horách Orlické hory
18 Říčky v Orlických horách Orlické hory
19 Čenkovice Orlické hory
20 Červená Voda Orlické hory
21 Dolní Morava Králický Sněžník
22 Kraličák Králický Sněžník
23 Ramzová Jeseníky
24 Přemyslov Jeseníky
25 Praděd Jeseníky
26 Červenohorské sedlo Jeseníky
27 Kouty nad Desnou Jeseníky
28 Filipovice Jeseníky
29 Pustevny Beskydy
30 Bílá Beskydy
31 Kohútka Javorníky
32 Nové Město na Moravě Vysočina
33 Monínec Česká Sibiř
34 Lipno Šumava
35 Zadov Šumava
36 Železná Ruda Šumava
37 Bublava Krušné hory
38 Klínovec Krušné hory
39 Praha Praha
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