
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“)

(dále jen “Kraj”)

(ID 003082.0001)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

(dále jen “Příjemce”

d

Putování za Santinim
se sídlem: Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČO: 22883363
zastoupený: Stanislavem Růžičkou, předseda
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 246280700/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na krytí nákladů souvisejících s realizací projektu „Santiniho slavnosti - oslava 
300. výročí vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

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 1882/57, 586 01 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČL4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude projekt 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 projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČL 5 
Dotace

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

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou pouze uznatelné náklady tvořené 

součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu 250 000 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v % 20 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v Kč 50 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČL 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v ČL 5 odst. 2 této smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních 
zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových 
nákladů projektu uvedené v tabulce v ČL 5 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 ČL 5 odst 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, 
použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající 
podílu výše dotace k celkovým nákladům projektu dle ČL 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu a jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na projektu však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových uznatelných nákladů na projektu.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

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.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. října 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají 
od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu 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 projektu 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 projektu, 
j) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) honoráře,
b) cestovné,
c) materiálové náklady,
d) technické zajištění,
e) grafické práce, 
f) pronájem.

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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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 projekt 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 dotace poskytnuté na 
projekt a celkových nákladů na projekt (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, 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 projektu (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení 
a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady 
projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 003082.0001“,

d) zajistit, aby do celkových uznatelných nákladů na projekt 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,

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

f) doručit Kraji nejpozději do 30. listopadu 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, 
která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizovaného projektu,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu 

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

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

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 projektu (faktury, 

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

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 projektu 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) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 31. října 
2022:
a) “Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ - umístěný na pozvánkách, 

plakátech a programech souvisejících s projektem. Jedná-li se o materiály 
menšího formátu než 1/3 A4 je možné místo sponzorského vzkazu uvést pouze 
logo Kraje Vysočina. „Sponzorský vzkaz - PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ 
v grafickém provedení dle manuálu je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
případně na vyžádání na e-mailové adrese u kontaktní osoby Kraje dle ČI. 13 odst. 
3 této smlouvy,

b) po vzájemné konzultaci Kraje s Příjemcem viditelné a prominentní vyvěšení loga 
Kraje Vysočina formou reklamního banneru nebo roli upu v místech konání 
projektu, které si Příjemce vypůjčí na odboru sekretariátu hejtmana, (kontaktní 
osoba: Říhová Martina, email: rihova.m@kr~vysocina.cz, tel. 564 602 142),

c) prezentace Kraje a zmínka o záštitě hejtmana Kraje v tiskových zprávách, 
v médiích a na případných tiskových konferencích,

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, případné zajištění úvodního slova (zdravice) pro 
hejtmana či jiného zástupce Kraje,

e) verbální prezentace Kraje moderátorem projektu, příp. jinou osobou pří úvodu 
jednotlivých projektů,
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f) umístění aktivního odkazu (webového banneru) www.kr-vysocina.cz na 
internetových stránkách souvisejících s projektem (webové bannery jsou ke 
stažení na: www.kr-vvsocina.cz/krai-vysocina-podponl/d-4034738/p1 =44224),

g) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích (např. Facebooku) umístí 
příjemce aktivní odkaz nebo adresu https://www.facebook.com/kraivysocina na 
příslušné stránce (profilu) související s projektem

h) 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- 
vysocina.cz).

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

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 Ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260, email: 
Tymova.J@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 
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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 
projektu uvedené v ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, 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.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejích 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 18. 10. 2021

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 
16. 11. 2021 usnesením č. 1 925/33/2021/RK.

2,26 . /1 79,7-, zV. :A.h */...2. dne *

— ....... ■
4 / /
M —. 2-3—M

Stanislav Růžička 
předseda

AGutován/ B/ • , 96/ A N O. \( gX.) 
i 3 42 • ) 

N* I//

1 4. 12. 2021 
V Jihlavě dne.................................

í M

Mgn Roman Fabeš 
členy rady kraje
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Žádost o finanční podporu °™ Á z 
z rozpočtu Kraje Vysočina f’

Název programu
Žádost o finanční podporu 
z rozpočtu Kraje Vysočina

Název projektu

Santiniho slavnosti - 
oslava 300. výročí vysvěcení 
poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené 
hoře

Žadatel - úplný název a sídlo

Spolek
Putování za Santinim
Zámek 1
591 02 Žďár nad Sázavou
IČ: 22883363
č.ú: 246280700/0300, ČSOB, a.s.

Strana 8 z 16



Údaje o žadateli

• Úplný název žadatele: Spolek Putováni za Santinim .
• IČ: 22883363, č. ú: 246280700/0300, ČSOB, a.s.
• Adresa: Zámek 2/2, 591 02 Žďár nad Sázavou
• Kontaktní osoba: Stanislav Růžička, předseda spolku
• Telefon: 602 256 955
• E-mail: stanislav.ruzicka@santini.cz

Stručná charakteristika činnosti žadatele

Spolek Putování za Santinim vznikl v roce 2010 na základě společného memoranda 
majitelů a provozovatelů staveb a objektů s autorstvím významného architekta a 
zakladatele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho Ai chela (dále jen Santiniho), které 
splňuji statut přístupnosti veřejnosti. Dále se ke sdruženi připojili odborníci zabývající 
se Santiniho životem a dílem.

Sdružení za podpory Asociace krajů ČR a agentury Czechtourism připravilo 
společné tiskové materiály, např. katalog, cestovní turistický pas a íetáky 
v jazykových verzích představující základní informační servis pro zájemce. V další 
etapě byla zahájena mediální propagace, zpracovány tzv. Santiniho okruhy, tedy 
zpracovaná logistika a organizace cest po stavbách tohoto věhlasného architekta, 
které jsou lokačně blízké, či relativně blízké. Následně byly zahájeny organizované 
cesty po Santiniho okruzich, které jsou veřejností velmi pozitivně hodnoceny. 
Internetová prezentace www.santini.cz byla rozšířena o prezentaci na sociální síti 
Facebook, na stránce Putování za Santinim.

Odůvodnění projektu

Na území Kraje Vysočina se nachází řada staveb projektovaných geniálním 
architektem a tvůrcem stavebního stylu barokní gotiky Janem Blažejem Santinim 
Aichlem (1667 - 1723). Vedle poutního kostela Sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře (památka Unesco) jsou to klášterní areály Želí v a Žďár nad Sázavou.
Zvláštní a velmi hodnotnou skupinu pak tvoří soubor menších venkovských kostelů a 
staveb - Zvole, Obyčtov, Horní Bobrová, Pohled, Humpolec, Mladé Bříště u 
Humpolce a město Žďár nad Sázavou.

Kraj Vysočina a zvláště jeho severní region se proto může hrdě nazývat Ohniskem 
barokní gotiky, tak Jak to už v první polovině minulého století napsal prof. Zdeněk - 
Kalista. Vzhledem k významu stavitele Santiniho a rozsahu jeho děl na území Kraje 
Vysočina navrhuje Spolek „ Putování za Santinim n projekt oslav 300. výročí 
dokončení a vysvěcení Santiniho nejvýznamnějšího díla, poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Vzhledem k blížícímu se 
dalšímu výročí 300 roků od Santiniho úmrtí (2023) a celkového významu jeho díla 
pro Kraj Vysočina navrhujeme spojit ideově obě výročí a zahrnout do připravovaného 
projektu všechny Santiniho stavby na území kraje. S předpokladem jeho zařazení do 
kulturního kalendáře významných akcí Kraje Vysočina v roce 2022 a s tím související 
finanční podpory ze samostatné rozpočtové kapitoly Kraje.

Jan Blažej Santini Aichel se narodil 3. února roku 1677 a zemřel 7. prosince 1723. 
Památka UNESCO - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého pak byl slavnostně 
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vysvěcen 26. září 1722. Následně, o týden později, ve dnech 5. října 1722 vysvěcen 
kostel sv. Petra a Pavla v Bobrové a 6. října 1722 kostel sv. Václava ve Zvolí.
Organizátoři jsou přesvědčeni, že tak významná událost by mohla mimořádně přispět 
ke zvýšení zájmu jak o postavu tohoto geniálního autora tak především o jeho stavby 
samotné a tím také o zvýšení návštěvnosti jednotlivých měst, obcí a regionů Kraje 
Vysočina. Několikaletá činnost spolku Putování za Santinim je sama o sobě důkazem 
toho, jak se cílevědomá práce se Santiniho odkazem projevuje v řadě konkrétních 
míst a to v rámci celé naší republiky.

Cíle projektu

Poskytnout zájemcům a široké veřejnosti možnost seznámit se s dílem geniálního 
architekta Santiniho, právem považovaného za jednoho z nejoriginálnějších tvůrců 
české historie. V návaznosti na zmíněná výročí připravit pro obyvatele a návštěvníky 
Kraje Vysočina celoroční autonomní tematický program. Dalším cílem je příspěvek 
k vytvoření znalosti a hrdosti občanů kraje na mimořádné umělecké dědictví spojené 
se Životem a dílem Santiniho - genia barokní gotiky.

Cílové skupiny

Zájemci o odkaz Santiniho tvorby, široká laická i odborná veřejnost, studenti a 
badatelé, běžná turistická klientela, agentury zabývající se propagací české historie a 
architektury, zahraniční návštěvníci a instituce zabývající se propagací ČR - kulturní 
zastoupení.

Popis a scénář projektu

Zahájení projektu - připomenutí dne narození
Ve čtvrtek 3. února 2022 si připomeneme výročí Santiniho narození. V tento den a 
případně následující sobotu a neděli se ve všech kostelích se Santiniho autorstvím 
v Kraji Vysočina uskuteční vzpomínková Mše svátá spolu s připomenutím autorova 
života a díla.

Ve vybraném místě či přímo kostele bude připraveno slavnostní zahájení projektu a 
tisková konference na dané téma za předpokládané účasti představitelů vedení Kraje 
Vysočina. Jedná se o tyto kostely:

Realizace: Spolek Putování za Santinim a správci jednotlivých farností

Žďár nad Sázavou Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Želiv

Žďár nad Sázavou
Zvole
Obyčtov
Horní Bobrová
Pohled
Humpolec
Mladé Bříště
Žďár nad Sázavou

Konventní kostel Narození P. Marie
Konventnl kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel sv. Václava
Kostel Navštívení P. Marie
Kostel sv. Petra a Pavla
Probošství kláštera cisterciaček
Farní kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel NejsvětějŠÍ trojice
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Krojová pouť

Krojová pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Poutní průvod z areálu zámku na Zelenou 
horu. Slaveni společné Mše svaté. V navazujícím programu se v areálu zámku 
představí krojovaní účastníci při lidové veselici.

Realizace ve spolupráci s Folklorním sdružením HORFOS, Farností Žďár n.S. II a
Zámkem Kinských

Předpokládaný termín: sobota 7. května 2022
Předpoklad finančních nákladů: 50 000,-

Santiniho dílo v regionech Kraje Vysočina

Jako úvod k hlavním oslavám, které proběhnou v areálu bývalého žďárského 
kláštera budou připraveny přednáškové a kulturní připomínkové akce v dalších 
Santiniho objektech, nebo v místech s nimi souvisejícími.

3.9. Horní Bobrová
4.9. Pohled
10.9. Zvole
17.9. Obyčtov

Realizace odborná skupina Spolku Putování za Santinim, kulturní program bude 
připraven s využitím regionálních hudebních kolektivů. Popřípadě s využitím 
varhanních sólistů.

Předpoklad finančních nákladů: 40 000,-

S Václavem Vejmluvou za Janem Santinim

Turistický a poutní pochod po historické trase příchodu opata Vej mluvy do Žďáru.

Start Rovné (Makové připojení ze směru od ZR, Bystřice a Brna), trasa Zvole - kostel 
sv. Václava, Horní Bobrová - koste) Petra a Pavla, Obyčtov - kostel P, Marie, Zelená 
hora - kostel sv. Jana Nepomuckého.

Délka trasy cca 30 km, na uvedených místech budou Santiniho stavby volně 
přístupné s výkladem významu a historie, účastníci obdrží připomínkovou brožuru do 
které mohou získat příležitostná razítka.

Trasu lze uskutečnit pěšky nebo na kole. Vedle turistického a poznávacího zaměření 
je připravována také duchovní - poutní varianta.

Realizace ve spolupráci s Vysočina Tourism, Klubem českých turistů a s Jednotlivými 
obcemi a farnostmi.

Termín: sobota 27. srpna 2022
Předpoklad finančních nákladů: 20 000,-
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Oslavy 300. výročí vysvěcení Poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého

Žďár nad Sázavou, 25. - 28, září 2022

Neděle 25.9.
Celodenní volné komentované prohlídky Poutního kostela. Divadelní představení 
Santini (realizace Divadelní spolek JEDL a Farnost Žďár nad Sázavou II.) Panelová 
výstava o životě a díle architekta Santiniho.

Středa 28.9.
Výročí 300 roků od vysvěcení poutního kostela. Poutní Mše svátá za účasti 
vrcholných představitelů církve a dalších pozvaných hostů. V návaznosti na Poutní 
slavnost z roku 1722 budou do poutního průvodu přizváni představitelé 39 obcí 
příslušejících tehdy ke klášternímu společenství. Poutní průvody s doprovodem 
dechových hudeb budou organizovány z Konventu bývalého kláštera, ze Žďáru a 
dalších míst souvisejících s historickým žďárským klášterem.

Realizace: Spolek ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou, Farnosti Žďár n. S. II, 
Zámkem Kinských

Předpoklad finančních nákladů: 70 000,-

Santini na Vysočině

V průběhu října 2022 bude ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava připravena pro 
veřejnost v krajském městě série odborných přednášek spojených s obrazovou 
výstavou představující dílo geniálního architekta a historické souvislosti vrcholného 
baroka na Vysočině. Jednotlivé přednášky by mohly být reprízovány i v dalších 
centrech kraje.

Realizace: Spolek ve spolupráci s Krajským muzeem Vysočiny, Vysočina Tourism a 
dalšími odbornými institucemi.

Předpoklad finančních nákladů: 20 000,-

Turistický průvodce Santini na Vysočině

Vydání kapesního formátu průvodce. Brožura bude obsahovat jednotlivé poznávací 
okruhy zahrnující Santiniho projekty.

Realizace: Vysočina Tourism ve spolupráci se Spolkem Putování za Santinim

Předpoklad finančních nákladů: V rámci vlastního rozpočtu
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Časový harmonogram projektu - začátek/ukončeni

11/2021 Příprava scénáře projektu, odborné konzultace, zajištění finanční podpory, 
vyžádání záštity

1/2022 Smluvní příprava jednotlivých kapitol, informování veřejnosti 
prostřednictvím médií (tiskové kampaně - tisková konference v součinnosti 
s Krajským úřadem)

2-9/2022 Průběh akce podle Časového scénáře
12/2022 Vyhodnocení a finanční uzavření celého projektu

Organizační zajištění

Spolek Putování za Santinim a jeho členové:
- Realizace projektu dle výše uvedeného harmonogramu

Předpoklad finančních nákladů: 250 000,- (200 000,- Čerpáno z dotace Kraje
Vysočina)

Město Žďár nad Sázavou
V rámci participace na Oslavy 300. výročí vysvěcení Poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého zajistí:

- Barokní instalace a koncert na hladině rybníku Konvent
- Týdny barokní kuchyně

Předpoklad finančních nákladů: 100 000,- (v rámci vlastního rozpočtu)

Římskokatolická farnosti Žďár nad Sázavou II
V rámci participace na projektu zajistí:

- Prostory Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
- Prostory Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
- Zázemí pro přípravu a realizaci programu
- Zajištění divadelního představení Santini (Divadelní spolek JEDL)

Předpoklad finančních nákladů: 60 000,- (poskytnuto bezplatně)

S.E.S.T.A z.s, (provozovatel areálu Zámku Žďár nad Sázavou a Muzea Nové 
generace)
V rámci participace na projektu zajistí:

- Prostory pro zajištění realizace projektu
- Organizace tradiční akce „Den venkova“ včetně odborné konference

s tématem Barokní krajina
Předpoklad finančních nákladů: 80 000,- (poskytnuto bezplatně)
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Odborné zajištění

- Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim. Společně s Prof. 
Mojmírem Horynou pracoval na realizaci stálé expozice „ Pocta Santinimu n 
Je autorem úspěšné publikace „ Santini w.

- P. Vladimír Záleský, správce farnosti Žďár nad Sázavou II.
- Miroslav Chlubna, Člen výkonného výboru Spolku. Od počátku činností 

Spolku se podílí na věcné přípravě všech projektů a řeší jejich ekonomickou a 
logistickou stránku.

- PhDr. Richar Biegel, ředitel Ústavu pro dějiny umění je českým historikem. 
Působí jako vysokoškolský pedagog a člen několika vědeckých rad. Je 
autorem řady publikací a výstav zabývajících se uměním středověku a baroka.

- Prof. PhDr, Vít VInas, pracoval dlouhé roky ve funkci ředitele sbírek Národní 
galerie v Praze. Patří mezi přední evropské znalce barokního uměni a je 
autorem řady publikací a výstav.

- Dr. Constantin Kinský, majitel zámku Žďár nad Sázavou. Je autorem 
konceptu rozvoje areálu zámku a navazujícího regionu

- Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru školství a kultury MÚ Žďár nad Sázavou

O záštitu nad celým projektem „Santiniho slavností“ bychom chtěli požádat 
Hejtmana Kraje Vysočina.

Strana 14 z 16



Rozpočet projektu

Podpora Kraje Vysočina
200 000 Kč

Finanční prostředky žadatele, 
z toho vlastní prostředky

50 000 Kč

Celkem 250 000 Kč

Struktura rozpočtových nákladů

DrUh nákladu 3 438
íllSISHĚi
Slkemt i

=inanční 
prostředky :
kdatelM8

?odporasme 
<raj,62* 
lysčinas

1.Osobní náklady, z toho:

a) honoráře, odměny účinkujícím 80 000 80 000
b) dohody konané mimo pracovní poměr kromě a) 40 000 40 000
2. Cestovné, z toho:
a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) Žadatele 10 000 5 000 5 000
b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele

c) dopravní náklady mimo a)

d) ubytováni a strava mimo b) 5 000 5 000
3. Materiálové náklady, z toho:

a) spotřeba mateři/ půjčovné/ realizace výstavy 15 000 15 000
b) knihy, časopisy, odborné texty,
o) spotřeba energie, vody, plynu, PHM

d) propagační materiály / plakátování 5 000 5 000
e) ostatní (konkrétně rozepsat) Tisk publikace

4. Služby a ostatní provozní náklady, z toho:

a) technické zajištěni 80 000 80 000
b) telefony, internet, datové přenosy

c) texty, překlady
d) leasingové splátky (finanční pronájem)

e) služby reklamních agentur, grafické práce 10 000 10 000
f) pojištění majetku, podnikatelských rizik atd.

g) pronájem 5 000 5 000
) ostatní - pojištěni

5. Nájemné a operativní pronájem

S. Finanční náklady, z toho:

a) úroky z úvěrů

b) poplatky a daně
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 1-6)

7. Dlouhodobý hmotný investiční majetek, z toho:

a) budovy, haly, stavby

o) přístroje (hardware), zařízení, dopravní prostředky

c) pozemky, pěstitelské cetky trvalých porostů

d) ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek, z toho:

a) software

b) projektová dokumentace

c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 7-8)

VÝDAJE CELKEM 250 000 i 50 000 200 000

Přidaná participace spolupracujících subjektů projektu Činí 240 000 Kč.
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Celkový finanční objem spojený s projektem 490 000 Kč

Projekt zpracoval

Stanislav Růžička, předseda spolku Putování za Santinim
Miroslav Chlubna, Člen výboru spolku
Žďár nad Sázavou 21. 9. 2021

Přílohy:

Doklady o registraci Spolku
Stanovy Spolku

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele.
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