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Subjekt (IČO: 68081758), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: markova.m, datum ověření: 03.07.2018 12:47:05):

Poskytnutí účelové 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: 160000.00, Datum Od: 26.6.2018, Datum do: 31.1.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 003329, 
ORJ: 0000009000, 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, přlp. 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).



KUJJP018GUJA
Kry! VV:?
/,ík.jv:i v-'/ /;

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 002638.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

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

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Archeologický ústav AV CR, Brno, v. v. i.
se sídlem: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
IČO: 68081758
zastoupený: PhDr. Lumírem Poláčkem, 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.

Strana 1 (celkem 14)



!<

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),

. i ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
í b>
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.
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Kraj vysočina
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. vést. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

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. vést. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1).

Cl. 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.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve od 1.1. 2018.

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, povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
b) nákup služeb,

, i c) cestovné,
j /i d) nákup materiálu.

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.
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Kraj Vysocma
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.

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 002638.0001“,

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. 2018.) 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 bud’ výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 31.1. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
, * - stručný popis zrealizované akce vč. popisu způsobu prezentace výsledků
Mo 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,
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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 

výdajové pokladní doklady apod.), jejích 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

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").

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. í) a písm. i) - 
písm. j) této smlouvy.

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

Cl. 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.
i 'i>

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.
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Cl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Cl. 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 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 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
11,, 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.
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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.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 06. 2018

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 
usnesením č. 1239/19/2018/RK.

V...... -fiKK................dne......................... V Jihlavě dne

PhDr. Lumír Poláček, CSc. 
ředitel

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman

AV ČR? OnHO, v-v. i.
, , > ; ■: .. i : ' ... •
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Příloha č.1 - Žádost o poskytnutí dotace

■ 7AĎEM1E NO,'/, v. í.

"i i
v ’

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

Váš dopis značky 
KUJI 84691/2017

ze dne 
15. li. 2017

Naše značka Vyřizuje
ARUB/33I3/18 PliDr. Jífi Doležel

V Brně dne 
íi. 6. 2017

Vážení!

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 byl v roce 2017 úspěšně realizován společný projekt obou subjektů „Areál těžby 
stříbra 13. století Havínia u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a 
ochrana" (Smlouva o poskytnutí dotace ID 002067.0001 ze dne 7, 4. 2017; projekt úspěšně 
prošel rovněž průběžnou veřejnoprávní kontrolou ze strany Kraje Vysočina - Protokol č. 
17/18/ORR ze dne 19. 3. 2018). Vzhledem k navázané, oboustranně přínosné spoluprácí a 
možnosti dalšího výzkumu lokality/ Havíma proto Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., 
podal .Akademické radě A V ČR dne 20. 10. 2017 podrobně zdůvodněnou žádost o dotaci na 
pokračování uvedeného projektu ze strany AV ČR v roce 2018 (příloha i. 2). Po předchozích 
dvoustranných jednáních doporučila následně rovněž Rada Kraje Vysočina usnesením č. 
2059/36/2017/RK realizací záměru společného projektu regionální spolupráce Kraje Vysočina 
a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i,, na rok 2018: ,Areál těžby stříbra 13. století 
Havíma u Štěpánova nad Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana" (připiš č. j, 
KUJI 84691/2017 ze dne 15. 11. 2017; příloha č. 3).
Akademická rada AV ČR na svém 9. zasedání dne 28. 11. 2017 přidělení dotace na tento 
projekt ve výši 160 tis. ICč zc strany Akademie věd ČR schválila (srov. připiš PhDr. Taťány 
Petrasové, CSc. předsedkyně Komise pro regionální spolupráci, ze, dne 7. 12. 201.7, č. j. KAV-
3887/OPV/2017, jako přílohu č. 4).

Podáváme proto tímto žádost o poskytnuti 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; číslo bankovního účtu: Československá 
obchodní banka, a. s,, Bmo-město. 240602780/0300.
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b) požadovaná částka; 160 tis. Kč (při celkových nákladech 350 tis. Kč - vizte dále ve 
specifikaci, též str, 2, 3 přílohy č. 2):

Rozpis finančních nákladů projektu ”Areál těžby stříbru 13, století Havíma a Štěpánova nad 
Svratkou - průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana" v celkové výši 350 fis. Kč, 
realizovaného v rámci "Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR" na roh
2018.

Finance budou čerpány ze tří zdrojů:

■ z dotace Akademie věd CR (160 tis. Kč),

. z vlastního finančního vkladu Archeologického ústavu A V CR Brno, v. v, i. (30 tis. Kč),

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

Věcné náklady: celkem 285 tis. Kč, plus 30 tis. Kč z vlastního finančního vkladu 
Archeologického ústavu AV CR Brno, v. v. í.

Materiál: drobné laboratorní pomůcky, kancelářský materiál, balicí laboratorní potřeby, 
laboratorní chemikálie pro analýzy, vybavení potřebné pro zpracování terénních a laboratorních 
prací apod.)-9 tis. Kč

Služby: další etapa přesného geodetického zaměření lokality Havíma metodou pozemního 
laserového skenování, s navazujícím generováním vrstevnicového plánu a 3D vizualizaeí 
(provede Ing. Miloš Tejkal); externí analytické laboratorní práce spojené s determinací a 
výzkumem geologických vzorků a analýzou mezi produktů a produktů tavby polynietalických 
rud, na zkoumané lokalitě Havíma těžených a zpracovávaných (olovo, stříbro, hutní a kovářské 
strusky etc,: výroba nábrusů a výbrusů, chemické analýzy, RTG analýzy, izotopové EDX a WD 
analýzy apod.). Analýzy budou provedeny v laboratořích České geologické služby Praha, 
Ústavu geologických věd Přírodovědecké Muky Masarykovy university v Brně a v 
laboratořích Katedry geologie Palackčho university v Olomouci) - 270 tis. Kč, plus 30 fis. Kč z 
vlastního finančního vkladu Archeologického ústavu A V ČR Brno, v. v. i.

Cestovné: odběry geologických vzorků na lokalitě Havíma (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 - Bmo a zpět); metodické vedení zaměřovačích prací na lokalitě Havíma, odběry 
technického materiálu v rámci zkoumaného areálu - strusky, meziprodukty tavby (J, Doležel, 
cesty Bmo - Štěpánov nad Svratkou a zpět)..6 tis. Kč

2
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Osobní náklady: celkem 35 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 ■- 35 tis. Kč

c) účel, na který žadatel chce dotaci použit;

Další etapa podrobného zaměření areálu těžby stříbra 13. století Havíma u Štěpánova nad 
Svratkou pozemním laserovým skenováním (lag. 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). Pokračování soustavného povrchového geologicko- 
inineralogického a technologického průzkumu (mapováni, odběr a analýzy vzorků, rešerše v 
mineralogických sbírkách aid.), s následným souhrnným vyhodnocením ve 13. a 14. století 
exploatovaného rudního ložiska a výrobních procesů zde realizovaných (textová výzkumná 
zpráva s komplexní dokumentací jako podklad pro publikaci výsledků v odborném periodiku či 
monografii). Popularizace a zpřístupnění výsledků projektu nej širší veřejnosti. Pověřené osoby 
PhDr, Jiří Doležel, Archeologický ústav AY ČR, Bmo, v. v. L: RNDr. Karel Malý, Ph.D., 
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

d) doba, v níž mí být dosaženo účelu: rok 2018

e) odůvodnění žádosti:

Archeologická lokalita v lesní trati Havíma (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 oharky (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 tvářností 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, stejně jako vlastního zpracování těžených polynietalických rud. 
Požadovaná dotace by měla přispět k odstranění těchto naléhavých problémů a vytvořit 
předpoklady pro další odborné studium, velmi nutnou památkovou ochranu i pro prezentací 
lokality uejširší veřejnosti, s širokými možnostmi navýšení atraktivity regionu pro turistický 
ruch.

3
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f) identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení; 
osob s podílem v této právnické osobě; osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu: 
vizte přílohu č. 5

g) seznam příloh žádosti:

í. 1: Smlouva o spolupráci mezi Akademii věd ČR a Krajem Vysočina, zc dne 2.1.2. 2014.

č, 2: Zdůvodněná Žádost o dotaci na pokračování řešení projektu v roce 2018 ze strany A V ČR 
v rámci regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR, zaslaná dne 20. it). 2017
Archeologickým ústavem A V CR, Bmo, v. v. i.. Akademické radě A V CR.

č. 3: Stanovisko Kraje Vysočina, doporučující realizaci společného projektu regionální 
spolupráce Kraje Vysočina a Archeologického ústavu Akademie véd České republiky, Brno. v. 
v. i., na rok 2018 (č.'j. KUJI 84691/2017 ze dne 15. 11. 2017),

č. 4: Připiš dr. T. Petrasové. předsedkyně Komise pro regionální spolupráci A V ČR. ze dne 7. 
i 2, 2017, č, j. KA V -3887/OP V/2017, o schválení dotace ze strany AV CR Akademickou radou 
AV ČR.

č, 5: Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně identifikace osoby zastupující právnickou
osobu.

S poděkováním a pozdravem

PhDr. Lumír Poláček, CSe 
ředitel

4
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Regionáln' * >, y\n r
Žádost o dotaci

Zdůvodnění žádosti 'včetně zdůvodněni finančních nákladů)
Plánované aktivity navazuji na úkoly řešené roku 2017 -1

multioborove zhodnocení unikátně zachovaného areálu těžby a následného zpracováni stříbrných rud 
druhé poloviny 13 století.

i V roce 2017 proběhlo zaměřeni cca poloviny lokality laserovým šermováním, s vygenerováním 
vrstevnicového plánu a 3D vizualizace. Archeologická detekce přinesla cenné nálezy hmotné kultury 
horníku 13 věku. Analýza získaných vzorku rud (XRF. EDX aj.) determinovala těžené minerály '(zvláště 
gaíenií a tetraedríí-freibergiU hutněni polymetahekých arci bylo prokázáno EDX analýzami sfrusek.
Roku 2018 předpokládáme zejména dokončení zaměřeni areálu (těžebních, sídelních a zpracovatelských 

1 objektu' pomoci pozemního laserového scénování Získaná data poskytnou pro lokalitu první objektivní a 
í komplexní podklad pro další vědecky výzkum a interpretaci, ale i pro případně edukační využiti. Laserový 
i scanning představuje podstanou část nákladů plánovaných v roce 2018 na služby Další etapa 
I archeologické prospekce s užitím detektore kovu by se měla realizovat zčásti v rámci ostatních osobních 
i nákladu (DPR). Završen bude rovněž mineralogicky průzkum Havirny. včetně mineralogicko- 
i geochemického studia strusek z lokality, což umožni objektivní interpretaci specializovaných činností v 
i rámo těžebního a zpracovatelského areálu, objasněni funkce vybraných objektu apod. proběhne i 

materiálový výzkum artefaktu souvisejících s úpravnictvím a pyrotechnologickymi procesy na lokalitě. 
Náklady léto části projektu představují služby, poor OPP - XRF, EDX analýzy, izotopové analýzy apod. 
Náklady na spotřební materiál na straně příjemce i partnera jsou předpokládány na nákup vybaveni pro 
práci v terénu a uloženi nálezu chemikálie apod. Cestovní náklady budou u obou účastníku použity zvi 
pro potřeby terénního výzkumu a na cesty do spolupracujících laboratoří a vědeckých instituci Osobni 
náklady pak budou shodně využity pro úhradu specializovaných činnosti prostřednictvím DPP

Doba řešeni projektu od i 1,1,2018 i do j 31.12.2018

Celkový rozpočet projektu (v tis Kč) ' 350;

Výše požadované dotace na výzkumný projekt od AV ČR (v tis Kč) i 160 :

Výše finanční spoluúčasti partnera/partneru regionální spolupráce (v tis Kčs i 160 j

Další zdroje financováni (v tis Kč) : 30 j
.......................... 1
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Požadované náklady na projekt
iy tis Kč)

V. V, I

v (rnax !5% věcných nakladu; muž-hy cestovné, pne dotace od A V ČR i
materiál
služby
cestovné

135 ;
4 i

0
. Celkem věcné náklady 10
Osobni náklady (pouze odměny a OQN, z dotace nelze hradit mzdy)
odměny
ostatní osobní náklady

0

i Celkem osobní nákladyr 20 ; 
20 í

Cs tkaní .metače od AV ČR 160

Další zdroje financováni projektu 
i - Vlašim finanční vklad navrhovatele žádosti 
i - dotace otl ústředních orgánu 
i - dotace od samosprávy 

. příspěvky sponzoru 
; - zahraniční zdroje 

: - jiné:

i Celkem další zdroje financování ; jq

i Celkem náklady žadatele o dotaci j -jgg

Povinné přílohy:

11 Písemné vyjaareni ucasíi na projektu od partnera/partneru regionální spolupráce s podpisem osoby 
oprávněné jednat

2) Podrobný rozpočet projektu regionální spolupráce partnera/partneru

Statutární orgán příjemce: PhDr Lumír Poláček. CSc,. ředitel
íirneno. yceiné kiuíu a vědeckých hodnosti funkce!

Datum' 20.10 2017 Podpis a razítko
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U«í»,i5,i í . ,
' ' '/* u- - .Vo. i' r Vysočiny Jihlava, p. o.
Náklady na projekt (>/ lis. Kůi
Věcné náklady {maienV režiini náklady, sinány, cesiovne jiný; spoluúčast partnera
materiál
služby 135
cestovné
.

Celkem věcné náklady
Osobni náklady 
odměny

i ostatní osobní náklady 
i Celkem osobní náklady

15
15

Celtem náklady partnera |1)

Název partnera (2)

Náklady na projekt (v tis Kč)
: Věcné nák , spoluúčast partnera ;

Ce.Kam V Vline <i;.í,k;dy
Osobni náklady
odměny
ostatní oscmim o a no my 
Celkem osobni náklady

| Celkem náklady partnera (2) i

Název partnera (3)

Náklady najgrojekt ív tis. Kč)......................................
•'o* pc ■ . spoluúčast partnera ;

| Celkem věcné náklady
Osobní náklady 

1 odměny
ostatní osobni náklady 
Celtem osobni náklady

i Celkem náklady partnera {3j

V

?
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