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Smluvní částka: 1) 200000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OKPPCR/I. Strnadové ď-./? 
/ c, 

Projednáno s: / -
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Potvrzení příjmu smlouvy do 
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Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/L. Seidl "1 09. 2017 X7 ^ 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková l&sOCti'AdH1 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00094862), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: dolezalova.i, datum ověření: 23.08.2017 08:38:11): 

Dotace na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea -
ID dotace 002253.0001 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 200000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3315, ORJ: 4000, ORG: POL: 5339 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 



KUJIP015PEAT 

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 002253.0001) 

(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřena: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana pro oblast 
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních 
vztahů 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

Moravské zemské muzeum 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupené: 

Zelný trh 6, 659 37 Brno 
00094862 
Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D. generálním ředitelem 

(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 4138621/0710 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na prezentaci muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení 
Moravského zemského muzea, blíže specifikované 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: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, návrh 
smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Cl. 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 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých). 

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové uznatelné náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v ČI. 5 
odst. 1 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové uznatelné náklady nižší než poskytnutá dotace 
uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit peněžní prostředky 
odpovídající rozdílu mezi poskytnutou dotací a skutečnými celkovými uznatelnými 
náklady na účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode 
dne předložení závěrečné zprávy uvedené v ČI. 8 písm. f) této smlouvy. 

3) 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. 

4) 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 v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových uznatelných nákladů na akci. 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI. 
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.10. 2017, 

Cl. 5 
Dotace 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od 
1. 8. 2017 do 31. 10. 2017. 

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. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
d) úhrady úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
f) náklady na občerstvení, 
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.) 
h) mzdové náklady, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

příjemce a jeho zaměstnanců s výjimkou mzdových nákladů pracovníků na základě 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k) náklady na pohoštění, 
I) náklady na publicitu. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) náklady spojené s převozem a instalací sbírkových předmětů, 
b) výroba panelů, 
c) služby spojené s přípravou a realizací výstavy, 
d) tisky panelů, výroba popisek a tiráž, 
e) stavba vitrín, 
f) výstavářský materiál, 
g) vitrínové komponenty, 
h) grafické práce, 
i) aranžování. 

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 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 
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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 dotace poskytnuté na akci 
a celkových uznatelných 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 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 v daňové 
evidenci sledovány odděleně ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akcí). 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 002253.0001", 

d) zajistit, aby do celkových uznatelných 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 uznatelných nákladů akce, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými 
výdajovými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji nejpozději do 15. 11. 2017 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, která 
bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu 

tiskových a propagačních materiálů o akci (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 
10 odst. 4 této smlouvy), 

- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových uznatelných nákladů akce a 

jejich úhradu - viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, . 
- originály dokladů, prokazujících celkové uznatelné náklady akce (faktury, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopií závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

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"). 
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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 ČI, 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. j) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
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) 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-vvsocina.cz/publicita. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA" ke schválení Kraji, 
případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému 
schválení (kontaktní osobou je Mgr. Ondřej Rázl, razl.o@kr-vvsocina.cz). 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. prosince 
2017: 

a) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci 
uvést fakt, že akce byla podpořena Krajem. 

b) Na výstupech akce typu pozvánek plakátů, billboardů, vstupenek, publikací, 
programů, internetových stránek či dalších materiálech souvisejících s akcí 
uvede Příjemce logo Kraje Vysočina nebo "Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení 
na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

c) Viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ 
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce. 

d) Umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce. 

e) Verbální prezentace Kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích a 
jiných doprovodných akcí pořádaných u příležitosti akce. 

f) Oficiální pozvání zástupců Kraje Vysočina v rámci oslav 200. výročí založení 
Moravského zemského muzea, a to nejméně v den 9. září 2017. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 
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ČI. 12 
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) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 
písm. i) 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 výši 20 % poskytnuté dotace. 

3) 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. 

ČI. 13 
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) 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. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Iva Strnadová, DíS., tel: 564 602 260, 
email: strnadova.i@kr-vvsocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce., 
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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 2. 8. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 
22. 8. 2017 usnesením č. 1472/26/2017/RK . 

1 9- 09. 2017 
'Bme - 7 -09- 2017 

V Jihlavě dne dne 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 

o! 

ígr. Jiří Mitáček, Ph.D. 
generální ředitel 
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základe žádosti o poskytnuli dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost'), popřípadě na základě povinností vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň 
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotací nebo návratnou finanční výpomoc, je-lí 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také Identifikační číslo osoby, byío-li pfídéíeno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sklío a identifikační číslo osoby, bylo-ii 
přiděleno, 
b) požadovanou částku, 
o) účel, tta který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek, 
#) odůvodnění žádostí, 
f) js-íi žadatel právnickou osobou, identifikaci 
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 
2. osob « podílem v této právnické osobě, 
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu, 
8) seznam případných příloh žádosti, 
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plně moci í plnou 
moc. 

1-ZfiMMíÉiDÍamiace 

Název akce; 

&ÍÍŽ3Í popjS sjfcjCs; 
OiV<é publiku.!, 'Jopjci ckco. im-iícs 

s:iwf. dopravo tir.ý program skcs roso. 
í navaz.v-'St i!3 íi.ié <ikce, vylel't-k rikoo 
i  f l o o d .  . . .  

Prezentace muzeí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. 
výročí založení Moravského zemského muzea 

Itemtlrt konáni akce, časový 
} híjrmotiíKjra.-n 

- teilslo konán: Hlw.r. 

• Ufeil, na Ntcrý a tál -jhce 
' doícfti poufíí: 

Významné výročí, které Moravské zemské muzeum slaví 
v roce 2017, rezonuje v kulturním prostoru České 
republiky i celé střední Evropy, instituce po celý rok 
připravuje řadu akcí a aktivit, které upozorňují na význam, 
tradicí a historii celého našeho muzejnictví. Součástí cyklu 
výstav bude prezentace Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea 
Vysočiny Třebíč, a to ve slavnostních prostorách 
Die-richsteinského paláce na Zelném trhu v Brně. Cílovým 

i publikem jsou odborná i široká veřejnost, školv, studenti, 
rodiny s détmi i senioři. 
Rok oslav započal 9, záři 2018, formálně 'iko-ioRt hi de 0 
zá*; 2017. Představování odborných odděleni i související 
výs:avy však probíhají až do 7, ledna 2018. 
Primárné Dietrichsteínský palác a Biskupský dvůr, siřeji 
všechny brněnské i mimobrněnské objekty Moravského 
zemského muzea vdetné objektů v Kraii Vysočina. 
Dva měsíce trvající prezentace Muzea Vysočír / nft «• 
Muzea Vysočiny Třebíč ve slavnostnicí j r tor n 
D'ft:richsteinského paláce na Zelném trhu v Brné. 
. poskytnuté dotace MZM uhradí zejména náklady 

spojené s pře 
výrobou dvou 

íaíací sbírkových předmětů a 

I 

QsXX 

strana 8 z 12 



i Odttvodaéní *í-J «<l: Oslava 200. výročí založení Moravského zemského j 
, 7 % » u s- i muzea jo vhodnou příležitostí k představeni sbírek I 
- '•> r . i. i c i muzejních institucí regionu. Muzea Kraje Vysočina pří této 

' ' ti fi * , i < ,kcl vystaví své sbírkové předměty ve slavnostních 
,  r , \ V  .  'rn , 'V piflorách Dietrichsteinského paláce. ' 

vy-'/ i'/ (oti Kole '/ysočirtsí rv-lrfi í 
.jxx.utKl SU) zCh iidaisi ž;,;!a! « V souvislosti s danou prezentací nebyly podány žádné 
' n, v M.a<« » > v, \ ! •"'•is. { u i další žádosti o dotací. 
-4 aro. pikě v/ší v eiípa-.é. m 

f nibyb i crí .-«i i. i icc 
; Ufenti ú, < «J' Právnická osoba 
• 1. Název subjektu dle registru ekonomických subjektů: 
K. • Moravské zemské muzeum 

i i 2. Sídlo 
ř " i • Generální ředitelství MZM, Zelný trh 6, Brno 

3. IČO 
I » 00094862 

Í!C'.:rv; 
.Cisto osnkflwJho líčtu: 

lar.a/á si.ňn./.y akce: 
i .. 

• J eubjF\,.;>it', žadatele: 
' -."'•ti;>*r- i;-,,1 v'i|;|: -'k,•:'».•!-! c _-'áv, 

dok ,-n!ň 
v!':c-h 'A ..f.*-r-'s js-vi 

, : j^řkís v/1 

4, Právní subjektivita žadatele: (včetně kopie dokladu o 
právní subjektivitě žadatele) 

• Příspěvkové organizace MK ČR-

5 Osoba oprávněná jednat jménem společností 
• Mgr. Jíří Mitáček, Ph.D., generální ředitel 

6. Kontaktní údaje (tel. čislo, e-mailovó adresa, poštovní 
adresa) 

-- Adresa: Zelný trh 8, 859 37 Brno 
• Tel.: +420 533 435 273, mob.: +420 608 738 098 

Ges<á národní b k i 
4 3 zl/0710 

L _ hi izm.ca/ 

*  iis( -  l  c  tá organizace M K ^ R  

* tíokted prokazující existencí žadatele - zfizovací listina 
-- aktuální doklad o oprávnění jednat jménem žadatele -

jmenováni Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. generálním 
ředitelem MZM 

aktuální doklad o zHzenl účtu žadatele - smlouva o 
účtu u ČNB 

•< výroční zpráva MZM za rok 2015 

•> výroční zpráva MZM za rok 2018 

2 
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>w y<ce: tK«ozková rozvaha yfrdačú á přilmu. 

Prszeniace Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea 
Vysočiny Třebíč ve slavnostních prostorách 
Dietrichsteínského paláce na Zelném trhu v 
Brně. Služby spojené s přípravou a realizací 
výstavy. 

Převoz sbírkových předmětů ... 15 000 Kč 
Tisky panelů, výroba popisek 
a tiráž ... 15 000 Kč 
Stavba vítrin ... 15 000 Kc 
Výstavářský materiál ... 5 000 Kč 
Vitrínové komponenty ... 50 000 KČ 
Grafické práce ... 50 000 Kč 
Aranžováni ... SO 000 Kč 

Píiímy 

200 000 Kc 

'LBPžší Hfof-aec o po»ž'ti ťo?~eo od j<~aie Vvsořina 
\'<or \ )Oii k 

_ i ( > 
(•> . ..4EJ 

r i V Ui'j 
n&uzntoielne v • 

* rr íi alkc k n i 

*c 'US* ^{ 4 ** ** m 
i 1 uLMYOrl i''! la u. 

* l v i / o f , 
•illicittf>& '/u il.lt; UatcHiů. 

Qoíere v>z3»*fjv~n<. 

i c 

náklady (výdaje) na pohoštění 
náklady (výdaje) na publicitu 

rfazr j aíi kv i ' (vyH ije) 
i jt 'fit! 

Wise i'vdajc 
K - J i  í<  

částečné hrazeny x tfoíaoe cti Kraje Vysočina. 
2 osikového rozpočtu v bodá 1 této žádosti můžsis 
vyčlenit jednu či vica pohíek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčtené)lé výéajo budou ve 
vztahu k doletí Kraje Vysočina brány jako cůikové 
náklady, které je nutné 0 vyúčtováni prokázst. 

Prezentace Muzea Vysočiny Jihlava a Muzea 
Vysočiny Třebíč ve slavnostních prostorách 
Dletríchsteinského paláce na Zelném trhu v 
Brně. Služby spojené s přípravou a realizací 
výstavy. 

Převoz sbírkových předmětu ... 15 000 Kč 
Tisky panelů, výroba popisek 
a tiráž ... 15 000 Kč 
Stavba vitrín ... 15 000 Kč 
Výstavářský materiál ... 5 000 Kč 
Vitrínové komponenty ... SO 000 Kč 
Grafické práce ... 50 000 Kč 
Aranžováni .,,50 000 Kč 

200 000 KČ 

|~ •**> • I s o 12* t< st A 1J~ V>i» >„'> i 

3 
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* 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 200 000 K5 

2, 
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y); 

které bude žadatel hradit {zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

200 000 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 aktivit(y), které bude žadatel 
hradil (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 
'//asii/m/' prostřadn < > t k t ti pro účely této 
žádosti myšleny js " "»» t -edstate, tak 1 
ostainiíJořňGíj, dm *. v u < i>»y, 
spotuoringu. 

5. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), 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 (íj, řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky). 

pokud skutečně náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů ftj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročeni z vlastních prostředků. 

Pokud budou skutečné ná'<! d • na vfeaei části akce nižší naž základ pro stanovení 
dotace (řád&k ě. 2), schvei »" (i o podíl kraje (řádek &. 3) se nemění, tm., že 
ABSOLUTN! ČÁSTKA OOTAC6 SIH ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ. 

3. Bližší informace o akci 

•.SiCVO p ' I O*1! w* i l lil I, "ik Í',0 .1 , -l' )VC~  i= "k  \  <  < < ) ' . ! •  i  r l  a  t  1, 
i ii M <1 < ' I. ~ ' í - ' I '"t_ .V,', 'i ','>-,-11 " í .1 I'V "I '• 

udborná i široka veřejnost, školy, studenti, roainy s dětmi i senioři, zájemci o kulturu a historii 
našeho regionu. 

Qo|Jaci:alce .. .. .. < - ia ni j « elostáini, itrézlDérodrií ísjíšss 
Lokální, regionální, celostátní. 

, v liCtí i(m v i  on i i inu i i < i ? 
/*kc« Je iioi^rbna v souvislosti s rokem osl«v k~- 200 vvroci zahze>ní MoravsKéno zemskeho 
muzea. 

4 
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KíWVV ' :  

Hhlav?. 

O' i IJ'< \ / i i ( , ni l 
ď/)^e|K v -<;o ilctcs oa <cn \„ii oJ i- en 1-> avsl < lín /-rntil •* 10 i k>~c 11 <1 icn i usních 

instituci moravského regionu. 

-to,** i ' i \tajj \ ^ \ ' i'-nr » <- ':íio«i,,o. > ! y - < }/,(>' • i ii'i . 
i, i--) ,iij. 11 <i«- li a ui£,.t,n f>n n t z - i  i ,p, •,? ,'< ;>-c r ui , w»-< I; >i yi . '> i > !-< ,1 MI 

c  i  I  i  1  1  '  f -T - l  . , « ' ! •  í  .  1  -1  •  ' I  J  
Akre i pfi te pp^/itosti ťyjana b.ozu* • ptirio pro^tuji Mo^nr i l',»o< mv „ih^'/a a Mu?-* im, 
Vysočiny Třebič. | 

| VýtěžeŘ akcr- vh. •<<, i?r < h - -< <> 
i Akce nebude generovat zisk. 

íí. ríiR je tento. pouáíť 

uv-'jci'Ippli-ňko,} Yaš« ilaOí *;•:*> ř .1000 dofiífiěiiíf 

V Brně dne 2, srpna 2017 

•t/ ť 

Moravské zemské muzeum 
659 37 Brno, Zelný trii a 
ÍČ: 00094862, OB; Ca»0M8B2 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupeni na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Seidl Ladislav, Ing., MBA 
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihla n 
e-maíl: g_ » >' r-vv30clna.cz 
tel.: 564 H)' , mob:724 650 270 
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