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NÁZEV: 
 

Návrh smlouvy k adopci sedaček v Kině Vysočina 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou se v rámci rekonstrukce Kina Vysočina rozhodlo marketingově podpořit 
rekonstrukci. V rámci marketingových aktivit bude veřejnosti nabídnuta možnost tzv. adopce 
sedaček v Kině Vysočina.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje znění darovacích smluv, které budou uzavírané mezi 
městem Žďár nad Sázavou a občany, kteří se rozhodnou poskytnout finanční dar na projekt 
rekonstrukce kina v předloženém znění. 
 
Zmíněná smlouva je předložena ve dvou verzích pro dva typy dárců.  
 
Rada města pro projednání pověřuje Mgr. Hanu Vykoukalovou uzavíráním darovací smlouvy 
ve schváleném znění. 
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Popis 
 
V roce 2017 je realizována rekonstrukce Kina Vysočina. Součástí rekonstrukce je také pořízení 
nových sedaček. V této spojitosti byla připravena marketingová kampaň, která zahrnuje možnost 
tzv. „adopce sedaček“ pro širokou veřejnost. Popis kampaně nazvané „Hledá se Kinomil“ je 
uveden níže. V této souvislosti byl ve spolupráci s Odborem finančním a Odbor majetkoprávním 
stanoven postup úhrady za „adopci“. Předmětem tohoto materiálu je usnesení nad darovací 
smlouvou spojenou s „adopcí“. 
 
Zpracování kampaně  
 
Hledá se Kinomil 
Umožníme občanům města stát se ještě větším fandou/podporovatelem kina Vysočina – tzv. 
kinomilem. Zájemcům z řad občanů umožníme přispět na podporu kina prostřednictvím tzv. 
adopce sedačky. Za finanční příspěvek bude moct kinomil využívat speciálních výhod kina včetně 
připevnění cedulky s vlastním jménem na vybranou sedačku v kině Vysočina po dobu 2 let. 

Nabídka adopce sedaček a propagace bude probíhat podle aktuálního plánu v termínu 1. 4. – 31. 
5. 2017. 

Následně proběhne výroba cedulek/nálepek a jejich instalace na sedačky v kině. Při zkušebním 
otevření v červnu 2017 již budou sedačky označené.  

Podle zájmu ze strany občanů i bylo případně možné uspořádat i druhé kolo adopce pro ty, kteří 
se rozhodnout pro adopci až později (např. až po tom, co reálně uvidí pojmenované sedačky 
v kině). Sedačky by se pak nadále průběžně nabízeli k adopci a umisťování sedaček by probíhalo 
vždy např. 1x za měsíc, podle zájmu.  

Základní údaje 

 Počet sedaček k adopci – 161 – Cena 1 500 Kč/ks 

 Počet dvousedaček k adopci – 16 – Cena 3 000 Kč/ks 

 Počet boxů k adopci – 15 – Cena 6 000 Kč/box 

Benefity pro kinomily 

 Personalizované označení vybrané sedačky na 2 roky – možnost vlastního jména, 

přezdívky atd.  

 Uveřejnění jména také ve vizualizaci sálu na webu města kinomil.zdarns.cz 

 Sleva na 10 vybraných filmů extra označených v programu kina 

 10% sleva na útratu v Biják – cafe baru 

 Zasílání newsletteru s novinkami a akcemi kina Vysočina 

 Předkupní právo na další 2 roky na sedačku 

 Možnost odečtu daru z daní pro FO i PO 

 Pozvánka na červnové/srpnové slavnostní otevření kina s představením cedulek se jmény 

 

  



 

Koncept komunikace – „Hledá se kinomil“ 

 Trvání kampaně: 1. 4. – 31. 5. 2017 

 K upoutání pozornosti budou sloužit především plakáty na plakátovacích plochách, letáčky 

a vystavení „zkušebních“ sedaček  

 Hlavní informace o akci budou uveřejněné na webu města na vlastní stránce 

www.kinomil.zdarns.cz , oficiální článek ve Žďárském zpravodaji 

 Na vybraných místech (Vestibul MěÚ a Knihovna) bude vystavena sedačka na zkoušku, u 

ní bude malý verze letáku s odkazem na web a FB – pozn. zapůjčení podobné sedačky 

bude možné 

 Jako podpora poslouží FB událost a podpora na FB města, uveřejnění na webu Kultura 

Žďár, případně podpora dalších spolupracujících subjektů  

 Každý občan po zaplacení obdrží certifikát od města, díky kterému se stává Kinomilem 

 

Vizuál 

 Vytvoření letáků „Hledá se kinomil“ s vizuálem sedačky, která hledá fanouška 

kinematografie a žďárského kina Vysočina 

 Tématika Wanted, jednoduchý vzhled, prvek filmového pásu, stručné texty  

Web 

 Doména 3. řádu www.kinomil.zdarns.cz 

 Info o podmínkách adopce 

 Vyobrazení sálu s uvedením jmen kinomilů u konkrétních sedaček, pokud to bude 

technicky možné 

Použitá média 

 Web města – vlastní stránka www.kinomil.zdarns.cz + aktualita na homepage + banner 

s odklikem na stránku 

 Web Kultury Žďár 

 FB – příspěvek na stránce města 

 FB pozvánka na událost adopce 1. 4. – 31. 5. 2017   

 Žďárský zpravodaj  - text uvnitř zpravodaje 

 Tiskové setkání  

 Plakáty na plakátovacích plochách + malé letáčky po institucích města (formát A6) 

 Outdoor aktivita s křeslem – vystavení na MěÚ a v Knihovně 

 Certifikát vydaný městem pro „kinomila“ (případně placka podobná cedulce s nápisem 

Kinomil) 

Doplňující aktivity (Nice2Have) 

 Zahajovací večírek s červeným kobercem pro sponzory – pouštění videa z rekonstrukce, 

montování jmenovek atd., sekt, děkovná řeč, … 

 Pravidelná setkání „adoptivních rodičů“ – neformálně např. 2x ročně, posezení v kině 

s drobným občerstvením, nezávazné povídání o oblíbených filmech atd.,  

 Každý může poslat svou nejlepší vzpomínku z kina, odůvodnění, proč si adopci zvolil = 

materiál k další propagaci  

 Extra akce – fotky párů, které byli v kině např. na 1. rande a pořád jsou spolu 
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Verze darovací smlouvy 
Darovací smlouva je ve dvou verzích, lidí se článkem V. Variabilní ustanovení. Jedna verze je 
určena pro dárce, kteří budou chtít uvést své jméno na cedulce na sedačce a využívat benefity 
vyplívající z marketingové komunikace. Druhá verze je určena pro dárce, kteří nebudou chtít uvést 
své jméno na cedulce, nezaniká jim tak ale nárok na benefity. 
Po dohodě s finančním odborem byly vyhrazené 3 variabilní symboly pro lepší orientaci v došlých 
platbách. Každý typ sedačky (jednosedačka, dvousedačka, box) bude mít přidělen vlastní 
variabilní symbol. 

 
 

Darovací smlouva_V1  
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
 
………………. 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  IČO 
295841, zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ……. Kč (slovy: ………… korun českých), a to na rozvoj 
kulturního života ve městě Žďár nad Sázavou. 
 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši …… Kč (slovy: ….. korun českých) přijímá a zavazuje se použít tento 
finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční prostředky, 
získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky obdarovaného, použít na úhradu 
rekonstrukce budovy kina ve Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. III  
Částka ….. Kč (slovy: …. korun českých) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného vedený u 
Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 426201 (při uvedení informace o daru na jednotlivé 
sedačce), 426202 (při uvedení informace o daru na dvousedačce) nebo 426203 (při uvedení informace o 
daru na boxu). 

 
čl. IV  

Variabilní ustanovení 
Obdarovaný se zavazuje ke dni oficiálního znovuotevření Kina Vysočina pro provedení rekonstrukce 
prezentovat informaci o poskytnutí daru formou cedulky na kinosecačce s označením dárce. Tato cedulka 
bude na určeném sedadle umístěná po dobu 2 let ode dne znovuotevření Kina Vysočina po provedení 
rekonstrukce. 
Dárce si volí text na cedulce ve znění ………………………………………………. 
 

čl. V  
Dárce výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 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.  
Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v  této 
smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech 
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas 
je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 
registru smluv) a vnitřních předpisů obdarovaného, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne …. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne ….. 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ……………………………………… 
Mgr. Hana V y k o u k a l o v á  
marketingový referent   
za obdarovaného      za dárce 

  



 

 

Darovací smlouva_V2  
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:  
 
 
………………. 
jako "dárce" na straně jedné  
 
a 
  
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,  IČO 
295841, zastoupené starostou panem Mgr. Zdeňkem Navrátilem 
jako "obdarovaný" na straně druhé  
 
tuto 
  

darovací smlouvu:  
 
 

čl. I  
Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar ……. Kč (slovy: ………… korun českých), a to na rozvoj 
kulturního života ve městě Žďár nad Sázavou. 
 
 

čl. II  
Obdarovaný finanční dar ve výši …… Kč (slovy: ….. korun českých) přijímá a zavazuje se použít tento 
finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy.  
Ke stanovenému účelu bude tento finanční dar použit tak, že se obdarovaný zavazuje finanční prostředky, 
získané v souladu s darovací smlouvou, společně s finančními prostředky obdarovaného, použít na úhradu 
rekonstrukce budovy kina ve Žďáře nad Sázavou. 
 

čl. III  
Částka ….. Kč (slovy: …. korun českých) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného vedený u 
Komerční banky číslo účtu: 19-328751/0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne 
podpisu této smlouvy, pod variabilním symbolem 426201 (při uvedení informace o daru na jednotlivé 
sedačce), 426202 (při uvedení informace o daru na dvousedačce) nebo 426203 (při uvedení informace o 
daru na boxu). 

 
čl. IV  

Variabilní ustanovení 
Dárce prohlašuje, že nemá zájem o prezentaci informace o poskytnutí daru formou cedulky na kinosecačce 
v Kině Vysočina.  
Zřeknutím se nároku na prezentaci informace o poskytnutí daru formou cedulky na kinosecačce v Kině 
Vysočina však dárci nezaniká právo využívat benefity plynoucí z oficiálních zdrojů propagace. 
 

čl. V  
Dárce výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž 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.  
Dárce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v  této 
smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech 
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas 
je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Dárce si je zároveň vědom svých 
práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Dárce bere na vědomí, že obdarovaný je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o 



 

registru smluv) a vnitřních předpisů obdarovaného, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom stejnopisu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne …. 

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne ….. 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ……………………………………… 
Mgr. Hana V y k o u k a l o v á  
marketingový referent   
za obdarovaného      za dárce 

  



 

 
Stanoviska  
Předkládaný materiál byl projednán se starostou města Mgr. Zdeňkem Navrátilem, místostarostou 
města Ing. Josefem Klementem, s vedoucí odboru majetkoprávního JUDr. Stanislavou 
Prokopovou a vedoucí finančního odboru Bc. Jitkou Vácovou. O předkládání materiálu byla 
informovaná i ředitelka PO Kultura Žďár Ing. Marcela Lorencová. 
 


