
Evidenční číslo: KK01735/2021/1 

Dodatek č. 1 

 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  

 

 

Karlovarský kraj 

Sídlo:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:   70891168 

Zastoupený:  Oľgou Halákovou, členkou Rady Karlovarského kraje 

Bankovní spojení: xxx     číslo účtu: xxx 

případně další účty: xxx     číslo účtu: xxx 

   xxx      číslo účtu: xxx 

   xxx     číslo účtu: xxx 

Datová schránka: siqbxt2 
Administrující odbor: kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
 

(dále jen “kraj“) 

 

a 

Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY 
Se sídlem:  Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 

IČO:   60435861 

Zastoupená:  Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, předsedkyní správní rady 

   Vlastimilem Argmanem, místopředsedou správní rady 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:   xxx    

E-mail:   xxx 

 

(dále jen „příjemce“) 

 

Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvy, čj. 

KK01732/2021 ze dne 2. 6. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“), takto: 

      I. 

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních ujednání smlouvy: 
 

1) V článku II. odst. 2) se mění výše dotace z 5.000.000 Kč na 8.000.000 Kč. 
2) V článku III. odst. 1 se za text doplňuje věta „Stejným způsobem bude provedena úhrada 

dotace dle dodatku č. 1.“ 
3) Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou dodatku č. 1. 

       

II. 

 



1. V ostatních ujednáních zůstává veřejnoprávní smlouva beze změn. 
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž tři obdrží příjemce a tři kraj.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek 
bude zveřejněn Karlovarským krajem. Oznámení o uveřejnění bude následně zasláno příjemci 
na adresu uvedenou v záhlaví dodatku č. 1. 

 
 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne……………………….    V ……………………… dne…………………… 

 

 

…………………………………………………………….   ……………………………………………………….. 

kraj             příjemce 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Konkretizace způsobu propagace 

 

 

 

 

 

Za správnost: 
 
 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 
Ing. Romana Štecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1  

 

 

Konkretizace způsobu propagace  
  

 

Příjemce je povinen poskytovateli zajistit: 

 

 

a) vstupenky: 

- 28 kusů vstupenek na oficiální zahájení akce (oficiální zahájení 55. ročníku Mezinárodního 

filmového festivalu Karlovy Vary) pro členy Rady Karlovarského kraje a jejich partnery. Ke 

každé vstupence náleží rovněž pozvánka na slavnostní raut. 

 

- 28 kusů vstupenek na oficiální zakončení akce (oficiální zakončení 55. ročníku 

Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary), včetně pozvánek na slavnostní raut. 

 

- 10 kusů vstupenek na Media Party akce (Media party 55. ročníku Mezinárodního filmového 

festivalu Karlovy Vary), jestliže bude v rámci festivalu akce pořádána. 

 

- 60 kusů denně, vstupenky na filmové přestavení. 

 

 

b) akreditace: 

- 2 (dvě) akreditace nejvyšší kategorie "Festival Partner All Access" s doplňujícími oprávněními 

(tj. vstup do Becher´s baru a Beethoven salónku v hotelu Pupp v Karlových Varech a využívání 

official cars MFF KV) pro hejtmana Karlovarského kraje na celou dobu konání 55. ročníku 

MFF KV (tj. od 20. 8. do 28. 8. 2021; jedna akreditace platí vždy pro jednu osobu a akreditace 

jsou nepřenosné; akreditace nelze jakkoli převádět a oprávnění z nich plynoucí nelze čerpat 

v jiný den, než na který jsou určeny; 

 

- 4 (čtyři) akreditace MFF KV "Festival Partner" s doplňujícími oprávněními (tj. vstup 

do Becher´s baru v hotelu Pupp v Karlových Varech a využívání official cars MFF KV) pro 

potřeby hejtmana Karlovarského kraje na celou dobu konání 55. ročníku MFF KV (tj. od 20.8. 

do 28.8.2020); jedna akreditace platí vždy pro jednu osobu a akreditace jsou nepřenosné; 

akreditace nelze jakkoli převádět a oprávnění z nich plynoucí nelze čerpat v jiný den, než na 

který jsou určeny; 

 

- 20 (dvacet) akreditací MFF KV "Festival Partner" s doplňujícími oprávněními (tj. vstup 

do Becher´s baru v hotelu Pupp v Karlových Varech a využívání official cars MFF KV) pro 

členy rady Karlovarského kraje na celou dobu konání 55. ročníku MFF KV (tj. od 20. 8. do 28. 

8. 2021); jedna akreditace platí vždy pro jednu osobu a akreditace jsou nepřenosné; akreditace 

nelze jakkoli převádět a oprávnění z nich plynoucí nelze čerpat v jiný den, než na který jsou 

určeny; - pro Radu 

 

- 33 akreditací MFF KV „Festival Partner“ bez doplňujících oprávnění – pro Zastupitelstvo 

 

 

 

 



 

Příjemce se zavazuje poskytovateli zajistit po dobu trvání akce (není-li dále výslovně uvedena jiná 

doba plnění):  

 

- poskytnutí statutu "Hlavní partner 55. ročníku MFF KV" v roce 2021, který může 

poskytovatel používat při své reklamní činnosti a jiných formách prezentace do 31. 12. 2021; 

- projekce festivalových filmů v kinech mimo Karlovy Vary – bude zajištěna ze strany MFF KV 

filmová projekce také v ostatních kinech v regionu, v podobném rozsahu jako v roce 2019. 

Budou poskytnuty oficiální plakáty a uvedeny budou filmy z letošního 55. ročníku festivalu. 

Konkrétní města a datum projekce budou upřesněny do 20. 7. 2021.  

- inzerci poskytovatele v rozsahu 1/1 strany v oficiálním katalogu akce; 

- inzerci poskytovatele v rozsahu 1/1 strany v oficiálním programu akce; 

- umístění loga poskytovatele o max. šířce 20 mm jako součást jednostránkové inzerce 

propagující akci (společná prezentace s ostatními hlavními partnery akce) otištěním nejméně ve 

třech celostátních denících a třech časopisech (týdenících nebo měsíčnících) v ČR v roce 2021;  

- umístění loga poskytovatele o max. šířce 25 cm na dobře viditelném místě na hlavních 

společenských a doprovodných akcích konaných v rámci akce (zahajovací a zakončovací party, 

media party – bude-li v rámci akce pořádána); logo bude součástí propagačního přenosného 

panelu; tento přenosný panel vyrobí pořadatel akce v grafickém designu odpovídajícímu 

architektonickému řešení akce;   

- umístění loga poskytovatele o max. šířce 25 cm na dobře viditelném místě v době konání akce 

v hotelu Thermal Karlovy Vary a v hotelu Pupp Karlovy Vary; logo bude součástí propagačního 

přenosného panelu (1x panel v hotelu Pupp a 2x panel v hotelu Thermal) v grafickém designu 

odpovídajícímu architektonickému řešení jednotlivých ročníků MFF KV;   

- propagaci poskytovatele na oficiálních internetových stránkách festivalu www.kviff.com 

(umístění loga a prolink na www stránky poskytovatele a umístění proslovu hejtmana 

Karlovarského kraje v sekci partneři festivalu); 

- propagaci poskytovatele na tiskových konferencích konaných k akci (umístění loga 

poskytovatele na panelu s obchodními značkami partnerů akce, slovní vyjmenovaní 

poskytovatele – pouze na 1. tiskové konferenci konané před začátkem akce); 

- propagaci poskytovatele slovním vyjmenováním v rozhlasové upoutávce akce ve vysílání 

regionální rozhlasové stanice v ČR, které bude v roce 2021 propagovat akci, přičemž příjemce 

garantuje minimální počet 35 odvysílání;  

- propagaci poskytovatele slovním vyjmenováním v rozhlasové upoutávce akce ve vysílání 

celostátní rozhlasové stanice v ČR, které bude v roce 2021 propagovat akci, přičemž příjemce 

garantuje minimální počet 80 odvysílání; 

- propagaci poskytovatele prostřednictvím slovního vyjmenování na oficiálním zahájení a 

zakončení akce; 

- umístění loga poskytovatele jako součást jednoho z reklamních internetových bannerů na 

serveru internetového hlavního mediálního partnera akce dle mediaplánu zaslaného příjemcem 

poskytovateli nejpozději do 30. 6. 2021 

- umístění loga poskytovatele (spolu s logy MKČR a Města KV) v televizním spotu na 55. MFF 

KV v České televizi (60 odvysílání); 

- umístění loga poskytovatele (spolu s logy MKČR a Města KV) v rámci outdoorové kampaně, 

která bude probíhat v červenci a srpnu 2021 na území ČR. Konkrétní rozsah a specifikace ploch 

bude upřesněno do 30. 6. 2021, přičemž rozsah bude obdobný jako rozsah outdoorové kampaně 

pro 54. ročník v roce 2019. možnost prezentace poskytovatele prostřednictvím distribuce 

reklamních předmětů, které budou vkládány do tašek pro hosty akce; počet kusů 3700; materiály 

dodá na vlastní náklad poskytovatel nejpozději pět pracovních dní před začátkem akce na místo 

určené příjemcem; 

- možnost prezentace poskytovatele, resp. projektu "Živý kraj" v Meeting pointu akce (Meeting 

point MFF KV) v hotelu Thermal Karlovy Vary na 4 prezentačních panelech; podklady pro 

grafiku panelů dodá poskytovatel nejpozději do 20. 6. 2021, grafické zpracování panelů zajistí 

příjemce a finální podoba grafiky podléhá schválení poskytovatele; 

http://www.kviff.com/


- odvysílání 30 (třiceti) sekundového reklamního spotu poskytovatele v počtu 40 (čtyřiceti) 

odvysílání v době konání akce na vnitřním Festivalovém televizním okruhu v Karlových 

Varech na TV obrazovkách v hotelu Thermal a Pupp; reklamní spot vyrobí a dodá poskytovatel 

na vlastní náklady a nebezpečí ve formátu určeném příjemcem nejpozději do 31. 7. 2021; 

- slevová nabídka pro návštěvníky festivalu -  Karlovarský kraj připravil pro návštěvníky festivalu 

slevy, které budou poskytovány nejen v průběhu festivalu, ale také po jeho oficiálním ukončení, 

nejpozději do 31. prosince 2021. Slevy se týkají vstupů na památky a kulturní instituce 

v Karlovarském kraji. Ze strany MFF KV bude zajištěno uveřejnění potřebných informací 

v programové brožuře a na webových stránkách poskytovatele – www.kviff.com; 

- možnost uspořádat 1 (jednu) speciální akci poskytovatele dne 26. 8. v rámci 55. ročníku MFF 

KV na místě dle dohody s pořadatelem; veškeré náklady na speciální akci hradí v plném rozsahu 

poskytovatel. 

 

 

 

V rámci prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje bude ve spolupráci s destinační agenturou 

ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. zajištěna 

prezentace ve formě: 

 

- informační stánek kraje / fotopoint  

 

 

 

 

V Karlových Varech dne    V Karlových Varech dne 

 

 

 

 

………………………………………………………..   ……………………………………………………………… 

Poskytovatel        Příjemce  
 

 
 

http://www.kviff.com/

