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Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 
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Počet vyhotovení: 3 

Adresát: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Smluvní částka: 1) 160000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

/ 

Zpracoval: ORR/Čížková 30.3.2017 

/ Projednáno s: ORR/Fryšová 30.3.2017 / / 
Právní kontrola: ORR/Tlustoš 30.3.2017 

/ 

Předkládá: ORR/Čížková 30.3.2017 fftUttíJlf 

; 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 30.3.2017 

r ~ ž / u 2  ; Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 30.3.2017 i/ V ; Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/Tulis 30.3.2017 t f n  7  

; 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 68081758), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: cizkova, datum ověření: 30.03.2017 11:46:41): 

Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na realizaci akce "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u 
Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana" 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 160000, Datum Od: 21.3.2017, Datum do: 31.1.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 3329, ORJ: 
9000, ORG: POL: 5334 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. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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M SMLOUVA O POSKYTNUTI 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 002067.0001 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr, Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

a 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 
se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 
IČO: 68081758 
zastoupený: doc. PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc., ředitelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 240602780/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad 
Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana", 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 uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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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 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. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 160 000 Kč (slovy: jedno sto šedesát 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 350 000 Kč 
Výše dotace v Kč 160 000 Kč 
Výše dotace v % 45,72 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 54,28 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 190 000 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) Souběh dotace z několika dotačních titulů kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě 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). 
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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 (Úř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31.12. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve od 1.1. 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) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) náklady na právní spory, 
g) dotace a dary. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) platy a ostatní platby za provedenou práci, 
b) nákup materiálu, 
c) nákup služeb, 
d) cestovné. 

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. 
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ČI. 8 

Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a 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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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, 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 akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002067.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 12. 2017.) Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 31.1. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce vč. popisu způsobu prezentace výsledků 

výzkumného projektu, 
- fotodokumentaci zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např výpisy z účetních knih, apod. 
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 náklady akce (faktury, paragony, účtenky 
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Kraj Vysocí na 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 

- prostou kopii 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 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) 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"). 

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

2) Příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy: 
a) logo kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) viditelné a prominentní vyvěšení loga kraje v místech konání akce, 
d) distribuce tiskových materiálů kraje, které dodá kraj, mezi hosty akce, 
e) umístění aktivního odkazu www,kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 

3) „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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

1) 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) 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 Ing. Zuzana Čížková, tel: 564 602 533 email: 
cizkova.z@kr-vysocina.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 stím, 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 ve 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 třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj, dvě 
pro Příjemce. 

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. 
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KmjMysoana 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 03. 2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 21. 3. 2017 
usnesením č. 0578/11/2017/RK. 

i ̂ í 8 -03- ?fl17 ® ^ 
V dne V Jihlavě dne 

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. 
ředitel 

MUDr. Jiří Bě 
hejtma 

íóurrek 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysocma 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 

ARCHEOLOGICKY USTAV 
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i. 

ČECHYŇSKÁ 363/19 
602 00 BRNO 

http'.//www,arub.c z 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

Váš dopis značky 
KUJI 84809/2016 

ze dne 
8. 11.2016 

Naše značka Vyřizuje 
ARUB/5993/16 PhDr. Jiří Doležel 

V Brně dne 
2.3.2017 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci projektu regionální spolupráce Kraje Vysočina a 
Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., na rok 2017: Areál 
těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, 
prezentace a ochrana 

Smlouvou o spolupráci mezi Akademií věd ČR (dále jen „AV ČR") a Krajem Vysočina, 
parafovanou dne 21. 2. 2014 vrcholnými zástupci obou subjektů, byl stanoven základní rámec 
kooperace při řešení konkrétních výzkumných prací (srov. příloha č. 1). Na základě této 
smlouvy, po předchozích dvoustranných jednáních, vydal MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje 
Vysočina, přípisem č. j. KUJI 84809/2016 ze dne 8. 11. 2016 kladné stanovisko k realizaci 
společného projektu regionální spolupráce Kraje Vysočina a Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., na rok 2017: „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou -
průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana". Současně informoval o připravenosti Kraje 
Vysočina tento projekt spolufinancovat částkou v maximální výši 160 tis. Kč, v intencích 
příslušné žádosti (příloha č. 2), Archeologický ústav AV ČR, Bmo, v. v. i., proto podal 
Akademické radě AV ČR dne 3. 11. 2016 podrobně zdůvodněnou žádost o dotaci uvedeného 
projektu ze strany AV ČR (příloha č. 3). 
Akademická rada AV ČR na svém 49. zasedání dne 29. 11. 2016 následně přidělení dotace na 
tento projekt ve výši 160 tis. Kč ze strany Akademie věd ČR schválila (srov. připiš PhDr. 
Taťány Petrasové, CSc. předsedkyně Komise pro regionální spolupráci, ze dne 1. 12. 2016, č. j. 
KAV-340Q/OPV/2016, jako přílohu č. 4). 

Podáváme proto tímto žádost o poskytnutí výše uvedené dotace ze strany Kraje Vysočina. 

Zákonné náležitosti žadatele: 

a) IČO , název, sídlo: CZ 680 81 758, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 
Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno 

b) požadovaná částka: 160 tis. Kč (při celkových nákladech 350 tis. Kč - vizte dále ve 
specifikaci, též čl. 15 a str. 6, 7 přílohy č. 3): 

Vážení! 
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Kraj vysocma 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 
• AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i. 

ČECHYŇSKÁ 363/19 
602 00 BRNO 

http://www.arub.cz 

Rozpis finančních nákladů projektu "Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad 
Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana" v celkově výši 350 tis. Kč, 
realizovaného v rámci "Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR" na rok 
2017. 

Finance budou čerpány ze tří zdrojů: 

- z dotace Akademie věd ČR (160 tis. Kč), 

- z vlastního finančního vkladu Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i. (30 tis. Kč), 

- z dotace Kraje Vysočina jako partnera spolupráce (160 tis. Kč). 

Věcné náklady: celkem 305 tis. Kč 

Materiál: drobné laboratorní pomůcky, kancelářský materiál, balicí laboratorní potřeby, 
laboratorní chemikálie pro analýzy, vybavení potřebné pro zpracování terénních a laboratorních 
prací apod.) - 7 tis. Kč 

Služby: přesné geodetické zaměření lokality Havírna metodou pozemního laserového 
skenováni, s navazujícím generováním vrstevnicového plánu a 3D vizualizací (provede Ing. 
Miloš Tejkal); externí analytické laboratorní práce spojené s determinací a výzkumem 
geologických vzorků z lokality Havírna (výroba nábrusů a výbrusů, chemické analýzy, RTG 
analýzy, izotopové EDX a WD analýzy apod. - budou provedeny v laboratořích České 
geologické služby Praha, Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
university v Brně a v laboratořích Katedry geologie Palackého university v Olomouci) - 291 
tis. Kč 

Cestovné: odběry geologických vzorků na lokalitě Havírna (K. Malý, cesty Žďár nad Sázavou 
- Štěpánov nad Svratkou a zpět), studium geologického a mineralogického materiálu, 
deponovaného ve sbírkách Moravského zemského musea v Brně (K. Malý, cesty Žďár nad 
Sázavou - Brno a zpět);, metodické vedení zaměřovačích prací na lokalitě Havírna (J. Doležel, 
cesty Brno - Štěpánov nad Svratkou a zpět) - 7 tis. Kč 

Osobní náklady: celkem 45 tis. Kč 

Ostatní osobní náklady: technické práce při přípravě odborných a popularizačních výstupů z 
projektu a kresebná dokumentace (bude realizováno v rámci dohod o provedení práce), 
odborné práce provedené spoluřešitelem mimo pracovní úvazek - 45 tis. Kč 

2 
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Kraj Vysočina 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 
^ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i. 

ČECHYŇSKÁ 363/19 
602 00 BRNO 

http://www.arub.cz 

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít: 

Podrobné zaměření areálu těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou 
pozemním laserovým skenováním (Ing. Miloš Tejkal), následné vygenerování vrstevnicového 
plánu a 3D vizualizace jako východiska dalších výzkumných, ochranných i prezentačních 
postupů (soubor elektronických a tištěných mapových výstupů s příslušnými textovými 
interpretačními komentáři). Soustavný povrchový geologicko-mineralogický průzkum 
(mapování, odběr a analýzy vzorků, rešerše v mineralogických sbírkách atd.), s následným 
souhrnným vyhodnocením ve 13. a 14. století exploatovaného rudního ložiska (textová 
výzkumná zpráva s komplexní dokumentací jako podklad pro publikaci výsledků v odborném 
periodiku či monografii). Pověřené osoby PhDr. Jiří Doležel, Archeologický ústav AV ČR, 
Brno, v. v. i.; RNDr. Karel Malý, Ph.D., Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. 
Podrobněji vizte přílohu č. 3, čl. 12, 13. 

d) doba, v niž má být dosaženo účelu: rok 2017 

e) odůvodnění žádosti: 

Archeologická lokalita v lesní trati Havírna (k. ú. Štěpánov nad Svratkou, Kraj Vysočina) 
náleží k vůbec nejzachovalejším a nejrozsáhlejším areálům těžby a dalšího zpracování stříbra 
ve 13. a 14, století v rámci České republiky. Unikátní, intaktně v terénu dochovaný komplex 
sdružuje vlastní těžební otvírky (přípovrchové i hlubinné), navazující úpravní a hutní pracoviště 
i relikty objektů důlní správy, obslužných provozů a četných hornických obydlí. Komplexní 
archeologický a mineralogicko-geologický průzkum, rozvíjený od roku 1990, představil vedle 
základní tvářnosti lokality zejména velmi bohatou materiální kulturu středověkých horníků a 
upozornil na zásadní potenciál štěpánovské Havírny pro poznání procesu exploatace a 
zhodnocování drahých kovů v důležitém období českých dějin (aktuálně např. Klápště, J, 2016: 
The Archaeology of Prague and the Medieval Czech Lands,. 1100-1600. Sheffield - Bristol, s. 
182-183). Zásadním limitujícím faktorem dalšího výzkumu je absence moderního podrobného 
geodetického zaměření lokality, stejně jako její nedostatečné poznání po stránce mineralogie a 
ložiskové geologie. Požadovaná dotace by měla přispět k odstranění obou těchto naléhavých 
problémů a vytvořit předpoklady pro další odborné studium, velmi nutnou památkovou ochranu 
i pro prezentaci lokality nejširší veřejnosti, s širokými možnostmi navýšení atraktivity regionu 
pro turistický ruch. Vizte prosím též přílohu č. 3, či. 1, 13,15. 

f) identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni; 
osob s podílem v této právnické osobě; osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu: 
vizte přílohu č. 5 

3 
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ARCHEOLOGICKY USTAV 
&• AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i. 

CECHYNSKA 363/19 
602 00 BRNO 

http://www.arub.cz 

g) seznam příloh žádosti: 

č. 1: Smlouva o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Krajem Vysočina, ze dne 21. 2. 2014. 

č. 2: Stanovisko Kraje Vysočina k realizaci společného projektu regionální spolupráce Kraje 
Vysočina a Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i., na rok 2017 
(č. j. KUJI 84809/2016 ze dne 8. 11. 2016). 

č. 3: Zdůvodněná Žádost o dotaci projektu na rok 2017 ze strany AV ČR v rámci regionální 
spolupráce krajů a ústavů AV ČR, zaslaná dne 3. 11. 2016 Akademické radě AV ČR. 

č. 4: Připiš dr. T. Petrasové, předsedkyně Komise pro regionální spolupráci AV ČR, ze dne 1. 
12. 2016, č. j. KAV-3400/OPV/2016, o schválení dotace ze strany AV ČR Akademickou rada 
AV ČR. 

č. 5: Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

S poděkováním a pozdravem 

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV 
AV ČR, BRNO, v.v. i. 

602 00 Brno, ČechyftsKá 363/19 
Česká republika 

,/ 
doc. PhDr! Pavel Kouřil, CSc. 

ředitel 

4 
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Kraj Vysocí na 

Akademie věd 
!  České republ iky 

Regionální spolupráce krajů a ústavu AV ČR 
Žádost o dotaci na rok 2017 

01 Název projektu 
Areál těžby stříbra 13. století Havirna u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a 
ochrana 

02 Žadatel o dotaci - ředitel pracoviště AV ČR 

Tituly Jméno Příjmení Vědecká hodnost 

doc. PhDr. I Pavel I Kouřil i CSc. 

Název pracoviště IČ 

Archeoloqický ústav AV CR, Brno, v, v. i. | 68081758 

Ulice Misto 

Čechyňská 363/19 I Brno 

PSČ E-maií Telefon 

612 00 j kourii@arub.cz | 515 911 102 

Osoba pověřená realizací projektu - na pracovišti žadatele 

Titulv Jméno Příjmení Vědecká hodnost 

PhDr. I Jiři I Doležel | 

Název pracoviště 1C 

Archeoloqický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. I 68081758 

Ulice Misto 

Čechyňská 363/19 | Brno ! 
PSČ E-mail Telefon 
612 00 | dolezel@arub.cz | 515 911 116 . 

03 Návaznost na smlouvu o spolupráci AV ČR s Krajem Vysočina 

Smlouva o spolupráci s AV ČR uzavřena dne* | 21.2.2014 

04 Doba řešení projektu od (~1.1.2017~~ " do Í"3ÍT12.2017 ] 

05 Celkový rozpočet projektu (v tis. Kč) £ 350J 

06 Výše požadované dotace na projekt od AV ČR (v tis. Kč) f 160 l 

07 Výše finanční spoluúčasti partnera/partnerů regionální spolupráce | J60j 
(v tis. Kč) 

08 Další zdroje financování (v tis. Kč) f 30~l 

* uzavřené smlouvy jsou zveřejněné na http://www.avcr.cz/ 
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Krajvysoana 

09 Partner (1) regionální spolupráce - jednajíc! osoba 

Tituly Jméno Příjmení Védecká hodnost 

| MUDr. | Jiří | Běhounek | | 

Název partnera (subjektu) iC 
1 Kraj Vysočina I 70890749 ! 

Osoba pověřená realizací projektu - na pracovišti partnera (1) 
Tituly Jméno Příjmení Vědecká hodnost 

I doc. RNDr. I Iveta I Fryšová I Ph.D. I 
Název partnera (subjektu) IČ 

I Kraj Vysočina I 70890749 I 
Ulice Misto 

I Žižkova 57 I Jihlava l 
PSČ E-mail Telefon 

| 587 33 I frvsova.i@kr-vysocina.cz | 564 602 546 I 

10 Partner (2) regionální spolupráce - jednající osoba 

Titulv Jméno Přijmenl Vědecká hodnost 

i  !  I  | j 
Název partnera (subiektu) IČ 

i  l  i  

Osoba pověřená realizací projektu - na pracovišti partnera (2) 
Tituly Jméno Přiímeni Vědecká hodnost 

i ! I I ! 
Název partnera (subjektu) IČ 

!  I  I  
Ulice Misto 

I  I  í  
PSČ E-mail Telefon 

I I  I  I  

11 Partner (3) regionální spolupráce - jednající osoba 

Tituly Jméno Příjmeni Védecká hodnost 

I I  I  I I  
Název partnera (subjektu) IČ 

I  I  I  

Osoba pověřená realizací projektu - na pracovišti partnera (3) 
Tituly Jméno Příjmeni Vědecká hodnost 

l l  l  l i  
Název partnera (subjektu) IČ 

Ulice Místo 

PSČ E-mail Telefon 

2/7 
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Kraj Vysoana 

12 Charakteristika projektu s uvedením, co zajistí jednotliví partneři regionální spolupráce a čeho bude 
v rámci projektu dosaženo 

Předmět projektu je archeologická lokalita v lesní trati Havírna (k. ú. Štěpánov nad Svratkou, Kraj Vysočina}, 
jeden z nejzachovalejších a nejrozsáhlejších areálů těžby a dalšího zpracování stříbra ve 13. a 14. století 
v rámci České republiky. Unikátní, intaktně v terénu dochovaný komplex sdružuje vlastni těžební otvirky 
(přlpovrchové i hlubinné), navazující úpravní a hutni pracoviště i relikty objektů důlní správy, obslužných 
provozů a četných hornických obydlí. Komplexní archeologický a mineralogicko-geologický průzkum, 
rozvíjený od roku 1990, představil vedie základní tvářnosti lokality zejména velmi bohatou materiální kulturu 
středověkých horníků a upozornil na zásadní potenciál štěpánovské Havírny pro poznáni procesu 
exploatace a zhodnocování drahých kovů v důležitém období českých dějin (souhrnně Doležel - Sadílek 
2004 níže v oddílu i. 14; z aktuálních akceptací např. Klápště, J. 2016: The Archaeology of Prague and the 
Medieval Czech Lands, 1100-1600, Sheffield - Bristol, s. 182-183). 

Čile a dosažené výsledky projektu. 

Řešení dvou stěžejních aktuálních problémů dalšího studia lokality: 

1. Moderní, podrobné zaměření celého areálu, vytvářející bázi: 
a) pro další základní dokumentaci, památkovou ochranu i prezentaci naleziště; 
b) pro širší kulturně-historickou i technologickou interpretaci dochovaných pozůstatků dolováni (typologická 
vazba těžby na konkrétní typ zrudnění, způsob rozměření důlních polí, organizace dobývacích i navazujících 
úpravních práci, funkční rozčleněni, umístění hornického osídlení apod.). 
Detailní zaměření nebylo dosud realizováno vzhledem ke značnému rozsahu lokality (cca 15 ha), i 
s ohledem k extrémní členitosti terénního reliéfu intenzivně přetvořeného antropogenní činnosti. 

2. Zevrubný geologický a mineralogický průzkum, významněji rozšiřující dosud nedostatečné informace o 
charakteru a potenciálu samotného ložiska, jeho zrudněni, druhovém složeni a typice těžených rudních 
minerálů i pravděpodobném množství vytěženého drahého kovu: v širší perspektivě jde o data zásadní pro 
objektivní posouzeni významu štěpánovské Havirny v ekonomice českých zemí 13. století. 

Realizace a výstupy projektu: 

Ad 1: Zaměření lokality pozemním laserovým skenovánim (Ing. Miloš Tejkal), následné vygenerováni 
vrstevnicového plánu a 3D vizualizaci jako východiska dalších výzkumných, ochranných i prezentačních 
postupů (soubor elektronických a tištěných mapových výstupů s příslušnými textovými interpretačními 
komentáři). Zajistí Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. (pověřená osoba PhDr. J. Doležel). 

Ad 2: Soustavný povrchový geologicko-mineralogický průzkum (mapováni, odbér a analýzy vzorků, rešerše 
v mineralogických sbírkách atd.), s následným souhrnným vyhodnocením ve 13. a 14. století 
exploatovaného rudního ložiska (textová výzkumná zpráva s komplexní dokumentaci jako podklad pro 
publikaci výsledků v odborném periodiku či monografii). Zajisti Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o., jako odborná 
instituce zřízená Krajem Vysočina (vlastní průzkum provede a vyhodnotí RNDr. K. Malý, Ph.D.). 

Předpoklady pro realizaci, místo projektu v koncepci a rozvoji zúčastněných pracovišť: 

Jak osoba pověřená realizaci projektu na pracovišti žadatele (dr. J. Doležel), tak odborník vedoucí 
geologícko-mineralogickou část projektu v rámci partnerství regionální spolupráce (dr. K. Malý) vedou 
v příslušných vědních oborech dlouhodobě soustavné studium předmětné lokality, s vice dílčími i 
souhrnnými publikačními výstupy (srov. niže připojený výběrový seznam literatury v oddílu č. 14). Projekt 
plně zapadá do širší vědni koncepce jak Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (těžba drahých kovů 
jako segment řešeného problémového okruhu studia sídelních, sociálních a ekonomických struktur českých 
zemí ve středověku), tak Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. (mineralogicko-geologický a montanistícký výzkum 
Českomoravské vrchoviny se zvláštním zřetelem k těžbě drahých kovů jako specifickému fenoménu dějin 
v Kraji Vysočina). 

V závislostí na dosažených výsledcích je uvažováno o možném pokračování projektu v letech 2018 a 2019. 
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13 Stručné a výstižné zdůvodnění žádosti v návaznosti na potřeby regionu (uveďte konkrétní formu 
propagace dané regionální spolupráce. Pokud je partnerem soukromá firma nebo škola, musí být jasně 
formulována nebo doložena potřeba regionu.) 

Regionální spolupráce v rámci projektu bude propagována v sérií aktuálních tematických sdělení pro 
institucionální i veřejnoprávní média (webové stránky obou zúčastněných subjektů, tiskové zprávy, články 
v regionálním tisku, reportáže v ČT atd.). Podrobná dokumentace i geologicko-mineralogický průzkum 
vytvoří - vedle vlastních odborných poznatků - základní předpoklady pro zákonnou památkovou ochranu i 
širší prezentací lokality v rámci šíěpánovského rudního revíru i chráněné přírodní oblasti "Přírodní park 
Svratecká hornatina". V návaznosti na výsledky řešení projektu se nabízí využiti potenciálu štěpánovské 
Havírny v celé řadě propagačních aktivit, přispívajících ke zvýšení i kultivaci návštěvnosti regionu 
(informační panely v terénu, naučná stezka, obsáhlejší edukativní projekt seznamující kombinovanou formou 
s dějinami štépánóvského rudního revíru, včetně zpřístupnění některých dochovaných důlních dél apod.). 

14 Seznam osob podílejících se na regionální spolupráci na pracovišti žadatele (nebo součet pracovních 
kapacit), významné publikační a aplikační výsledky osoby pověřené realizací projektu 

Pracoviště žadatele: 

PhDr. Jiří Doležel jako osoba pověřená realizaci projektu 

Významné publikační výsledky se vztahem k projektu: 

Doležel, J. 2002: Goblinus et lohannes de Iglavia. Nékolik poznámek ke dvěma osobám brněnských dějin 
13. a 14. století a jejich roli v důlním podnikáni, Brno v minulosti a dnes XVI, s. 33-49. 

Doležel, J. - Sadilek, J. 2004: Středověký důlni komplex v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. 
Příspěvek k dějinám těžby střibra v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. I. Výsledky průzkumu 
v letech 1990-2001, edice písemných pramenů - Mittelalterlicher Bergbaukomplex im Flurstůck Havírna 
bei Štěpánov nad Svratkou. Ein Beitrag zur Geschichte des Silberbergbaus in NordwestmShren im 13. und 
14. Jahrhundert. I. Grabungsergebnísse aus den Jahren 1990 - 2001, Edition schriftlicher Quellen, 
Mediaevalia archaeologica 6 - Těžba a zpracováni drahých kovů: sídelní a technologické aspekty (ed. K. 
Nováček), Praha - Brno - Plzeň, s. 43-119. 

Doležel, J. 2007: Důlni areál Havirna (historie a archeologie) - Bergbauareal Havírna (Geschichte und 
Archeologie). In: Exkurzní průvodce Konference k dějinám hornictví a důlních prací Stříbrná Jihlava 2007, 
Jihlava, 4. - 7. 10. 2007, s. 4, 7-9. Jihlava. 

Pracoviště partnera regionální spolupráce: 

RNDr. Karel Malý, Ph.D., jako vedoucí odborných prací části projektu za partnera regionální spolupráce 

Významné publikační výsledky se vztahem k projektu: 

Houzar, S. - Malý, K. 2002: Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štepánovského rudního 
revíru na západní Moravě, Acta Museí Moravíae, Scientiae geologícae 87, s. 5-59. 

Hrubý P. - Hejhal P. - Malý K. - Kočár P. - Petr L. 2014: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu 
vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Masarykova univerzita 
Brno (264 str.). 

Hrubý P. - Malý K. - Milo K. 2016: Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na 
produkci drahých kovů, Archeologia historica 41/2, 391-413. 

Malý, K. - Dolniček, Z. 2003: Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): 
stable isotope and fluid inclusion study, Mitteilungen der Osterreichischen Míneralogischen 
Gesellchaft, 148, s. 222-224. 
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15 Zdůvodněni finančních nákladů na projekt 

Stěžejní díl finančních nákladů na projekt směrován na služby, v jejichž rámci budou moderními 
dokumentačními a laboratorními metodami naplněny základní cile projektu. Při podrobném zaměřeni lokality 
bude aplikován pozemní laserový scanning (Ing. Miloš Tejkal), umožňující při významné úspoře času a 
potřebných personálních kapacit pořízení objektivní, interpretačními paradigmaty nezkreslené a dále široce 
použitelné terénní dokumetace. Pro mineralogicko-geologický průzkum budou pak náklady v kategorii služeb 
užity na laboratorní přípravu, studium a zpracování získaných mineralogických a geologických vzorků 
(výroba nábrusů a výbrusů, chemické analýzy - analýzy XRF, mikrosondové, izotopové apod.)-
Žejména pří geologícko-mineralogickém studiu je v kategorii cestovného zohledněna potřeba opakovaných 
terénních odběrů vzorků přímo na lokalitě, stejně jako rešerší ve více mineralogických sbírkách odborných 
institucí v ČR. Ceštovni náklady ze strany žadatele jsou vyvolány potřebou odborného vedeni a kontroly 
dokumentačních prací v terénu. Úhrada některých pomocných prací v obou částech projektu (zejména ve 
fázi terénního průzkumu a zpracováni získaných dat) je plánována prostřednictvím ostatních osobních 
nákladů, nevelké finanční prostředky kalkulované na materiálové náklady by měly pokrýt pouze nezbytné 
potřeby terénních a toboratorních činností. 
Je počítáno rovněž s dalším zdrojem financování projektu - vlastní finanční vklad navrhovatele žádosti ve 
výši 30 tis. Kč by pokryl režijní náklady, na pracovišti navrhovatele vzniklé v souvislosti s řešením projektu. 

Povinné přílohy: 

1) Písemné vyjádřeni účasti na projektu od partnera/partnerů regionální spolupráce s podpisem osoby 
oprávněné jednat. 

2) Podrobný rozpočet projektu regionální spolupráce žadatele o dotaci a partnera/partnerů. 

,í ^ ^ 

Statutární orgán příjemce: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel 
(jméno, včetně titulu a vědeckých hodností, funkce) 

Datum: 3.11.2016 Podpis a razítko: 
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Podrobný rozpočet projektu regionální spolupráce 

Název pracoviště - žadatel o dotaci 

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 

Náklady na projekt (v tis Kč) 

Věcné náklady - materiál režijní náklady (max. 15% věcných nákladů), služby, cestovné, jiné dotace od AV ČR 

materiál 2 

služby 126 

cestovné 2 

— 0 

0 

Celkem věcná náklady 130 

Osobní náklady (pouze odměny a OON, z dotace nelze hradit mzdy) 

odměny 0 

osíatni osobni náklady 30 

Celkem osobní náklady 30 

Celkem dotace od AV CR 160 

Další zdroje financování projektu 
- vlastni finanční vklad navrhovatele žádosti 30 

- dotace od ústředních orgánů 

- dotace od samosprávy 

- příspěvky sponzorů i 
- zahraniční zdroje 

- jiné: 

Celkem další zdroje financováni 30 

Celkem náklady žadatele o dotací 190 

Datum: 3.11.2016 
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Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Název partnera (1) 
Kraj Vysočina - Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. 

Náklady na projekt (v tis. Kč) 
Věcné náklady (materiál, režijní náklady, služby, cestovné, jiné) spoluúčast partnera 
materiál 5 
služby 135 
cestovné 5 
— 0 
— 0 
Celkem věcně náklady 145 

Osobní náklady 
odměny 0 
ostatní osobni náklady 15 
Celkem osobní náklady 15 

Celkem náklady partnera (1) 160 

Název partnera (2) 

Náklady na projekt (v tis. Kč) 
Věcné náklady (materiál, režijní náklady, služby, cestovné, jiné) spoluúčast partnera 

Celkem věcné náklady 

Osobní náklady 
odměny 
ostatní osobni náklady 
Celkem osobní náklady 

Celkem náklady partnera (2) 

Název partnera (3) 

Náklady na projekt (v tis. Kč) 
Věcné náklady (materiál; režijní náklady, služby, cestovné, jiné) spoluúčast partnera 

Celkem věcné náklady 

Osobní náklady 
odměny 
ostatní osobni náklady 
Celkem osobní náklady 

Celkem náklady partnera (3) | 
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