
KUJIP01JAFOH
SMLOUVA 0 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“)

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA. hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana

(ID 003131.0001)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749

(dále jen “Kraj”) 

a

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403280227/0100

Czech Architecture Week, s. r. o.
se sídlem: 
IČO:

Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1 
27872688

zastoupená: Ing. Petrem Ivanovem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Raiffeisenbank, a. s. 
1041034789/5500

(dále jen "Příjemce”)

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizace akce „Alfabet, Česká moderní architektura“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4 
Závazek Příjemce
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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 písemné 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun 
českých).

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

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

4) Dotace je 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).

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 akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce ve smyslu ČI. 7 odst. 5 této smlouvy vznikají od
1. ledna 2022 do 30. listopadu 2022.
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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) věcné dary a ceny
c) dotace a finanční dary,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) náklady na úhradu úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
g) náklady na občerstvení,
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, apod.)
i) 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,

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

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) technická realizace akce,
b) tisk publikace, DTP práce a korektury
c) autorské honoráře,
d) propagace a PR, 
e) produkční práce.

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.

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 dotace poskytnuté 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 evidencí podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, 
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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 
evidencí 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 apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
Kraje Vysočina ID 003131.0001“,

d) zajistit, aby do celkových uznatelných 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,

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

f) doručit Kraji nejpozději do 9. prosince 2022 závěrečnou zprávu v tištěné podobě, 
která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- doklady prokazující realizaci publicity včetně fotodokumentace a přehledu 

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

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

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

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

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou 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 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 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.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www, kr-vysocí na. cz/pubhcita.

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a 
předložit ho Kraji ke konečnému schválení (kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Rázl - 
Razl.O@kr-vysacina.cz).

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně ode 
dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran do 30. 11.2022:

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

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

c) viditelné a prominentní vyvěšení "Sponzorského vzkazu - PODPOŘIL KRAJ 
VYSOČINA" nebo loga Kraje Vysočina v místech konání akce (desky s logem 
a roll-upy si Příjemce vyzvedne u Kraje - Říhová Martina - tel.: 564 602 142, 
e-mail: rihova.m@kr-vysocina.cz):

d) oficiální pozvání zástupců Kraje, možnost úvodní zdravice pro zástupce Kraje;
e) distribuce tiskových materiálů Kraje mezi hosty akce;
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce;
g) příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje 

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

ČI. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) Neoprávněné použití dotace spočívající v porušení povinnosti stanovené v ČI. 8 písm. 
i) této smlouvy je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě 
porušení této povinnosti je Příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně, který odpovídá částce ve výši 20 % poskytnuté dotace.

3) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. et Ing. Jana Týmová, tel: 564 602 260, 
email: Týmová.J@kr-vysočina.cz.

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

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

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce.
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 22. 4. 2022

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne
24. 5. 2022 usnesením č. 0883/17/2022/RK.

V.TOc€, dne.275.2027 V Jihlavě dne

Mgr. Roman Fabeš 
náměstek hejtmana
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KUJIP01J91GA

ŽÁDOST O PODPORU AKCE/PROJEKTU

Název akcelprojektu: Alfabet, Česká moderní architektura

Misto realizace akce/projektu:
Jihlava

Termín realizace projektu: 
(od-do). . . . . . . . . . ... 1. 1, -30. 11.2022 ' ki7/ /69214/2022

Webové stránky akce/projektu; www.archtecturewsek.cz I www.poctaceskezemi.cz
Bližší popis akce/projektu:
Citové publikum, dopad akce, tratfice 
akce, doprovodný program akce íW 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 

apod.

Cílová skupina se děli na 2 kategorie:
1. fanoušci architektury města Jihlavy a kraje 
Vysočina
2. celorepubliková
3. mezinárodní • publikace bude zahrnuta jako 
reprezentativní materiál v rámci českého 
předsednictví EU v anglické mutaci i
4. samostatný křest, přednáška a propagace 
publikace v Bruselu

Domníváme se, že uspořádat křest a přednášku pana 
profesora Šlapety v Jihlavě může zvýšit povědomí a 
prestiž kraje a města v očích nejen obyvatel kraje 
Vysočina, ale i dalších krajů u nás. Připravujeme ve 
spolupráci s více než 10 statutárními městy České 
republiky sérii přednášek a křestů, s tím, že každá 
přednáška/křest bude propagovat tu další. 
Připravujeme také plakáty a pozvánky, jak v rámci 
celorepublikové kampaně, tak v jednotlivých městech.

Akce je zcela nekomerční. Na přednášku bude volný 
vstup.

čet, na který žadatel chce 
dotaci použít: Dotace bude použita na tisk publikace, křest a přednášku. 

V Jihlavě bude přednáška/křest 26. 9.2022.

Upřesnění: Technická realizace, Tisk publikace, DTP 
práce a korektury, Autorské honoráře, Propagace a PR, 
Produkční práce a příprava akce

1
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Odůvodnění žádost:

Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádostí včetné informace o tom, 
zda žadatel žádal o finanční dotaci 
(pomoc) od města (obce) apod. a pokud 
ano. v jaké výši, v připadě, že nebylo 
požádáno, proč.

Cílem publikace „Alfabet České moderní architektury“ je 
představit České a mezinárodní veřejnosti nejvýznamnější 
ikony české architektury realizované od secese až k 
dnešku. Připravovaná publikace bude mít české a 
anglické vydání a zároveň má sloužit jako průvodce 
architektury českých a moravských zemí.
Čtenář může očekávat stručné životopisy vybraných 120 
architektů společně s portrétní fotografii, stručný seznam 
staveb a fotografie nejvýznamnějších architektonických 
staveb. Předpokládaný počet stránek je okolo 300, dále 
rejstřík staveb, adres a zajímavosti. Hlavním editorem je 
prof. Ing. arch. Vladimir Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA 
Publikace bude vydána na základě velkého zájmu 
návštěvníků o výstavu „Česká moderní architektura od 
secese k dnešku", která se konala od 1. 9. 2021 - 31. 10. 
2021 v Jízdárně Pražského hradu a potkala se s velkým 
zájmem laické i odborné veřejnosti.

0 finanční dotaci od města či obce zažádáno nebylo.

Požadovaná částka dotace: 90.000 Kč
Identifikace žadatele

MAtav žadatele:
(dfe registru ekoncmických subjekt)

Czech Architecture Week, s. r. o.

Adresa sídla: Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

1čo: 27872688

Právní forma žadatelet
(k žádosti pložte Kopii dokladu oprávni 
subjektivit žadatele)

s. r. o.

Způsob vedení účetnictví: 

..... .. .......... .... . .......
1. Daňová evidence

Bankovní ústav: Raiffeisenbank

Číslo bankovního účtu:
1041034789/5500

Statutární zástupce žadatele:

(pro právnické osoby)
Ing. Petr Ivanov
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Kontaktní údaje

fKontaktní osoba:
J Kontaktní adresa:
í (pokud ód siaia)
Telefon:

f Email: __ ____

Ing. Petr Ivanov
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

+420 606654121 
ivanov@architectursweek.cz

Seznam příloh žádosti:
(viz doklady nutné k posouzeni žádosti)

j Plžteovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)_______ ............................... 
!~?adateí je^iátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním 
j projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty................ ________________ 
j Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním 
i projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty............................................. _
j Žadatel není plátcem DPH_____________ ____________ ________________________

Doklady nutné k posouzeni žádosti:
1. Doklad o právní subjektivitě s úředním ověřením ne starším 90 dnů před podáním žádosti
2. Rozpočet projektu s uvedením rozpisu jednotlivých druhů nákladů s rozdělením na investiční 3 

neinvestiční náklady
3. Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
4. Bližší informace o akci

V Praze dne 14.4 2022

razítko"^ podpis statutárního zástupce (zéstupcŮ) žadatele

ozch Aqe*a6vBeaem23esd
mas608prgg2ek.c?

x-ehice0-
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Návrh rozpočtu
Publikace ALFABET Česk moderní architektury

* publikace * přednáška ' .....
POLOŽKA NÁKLADY

Tecnická realizace (grafické návrhy, materiál, výroba, grafika) 20 000,00 Kč
Tisk publikace, DTP práce a korektury 20 000,00 Kč
Autorské honoráře (Šlapeta, Galeta, fotografie) 1S 000,00 KČ
Propagace a PR (promo na soc.sítích, web stránkách v Česku, tisk pozvánek a plakátů, audiovizuální 
záznam, fotodokumentace) 20 000,00 KČ
Produkční práce a příprava akce 15 000,00 KČ
Celkem '' ' ' 90000,00 Kč

U

. gWeek’—ectut • ..zschAS6avMa28z2e
•as*

Mn.acc’ w.*-



Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář pro právnické osoby mimo obce

1. identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení pod/e zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3. písm. f) 1.

VSechny typy žadatelů vvíms příspěvkových organizací kraje dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinné statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat

Pffspěvková organizace kraje doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce feditele/řediteíky.

Z Identifikace osob $ podílem1 v právnické osob (v žadateli) podle zákona ó 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- § 10a, odst 3. písm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořadové 
číslo

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1

2
3
4

_ _ _ 5
6
1

8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky něho doložte na samostatném listě

E9 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
osoba podíl)

1 Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -§iOa. odst 3. písm. f) 3.

(napč. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové 
číslo

.................

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1

2
3
4
5
6
7
8 ..........................

9
10 í

v případě potřeby doplňte doiši řádky nebo dotočte na samostatném listě

0 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 
právnických osobách)
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4. Bližší informace o akci

Cílové publikum (popiste prosím, kolik osob akce oslovi/oslowila v pfedchozich ročnicích, jaká je jejich struktura - např.
, džti, m%dež, rodiny s d&mi, semoft muž, ženy, žtrafcá veřejnost mgwtty, spod,)________________ _ _________ __

Předpokládaná návštěvnost křestu a přednášek je 200 lidí. Primárně půjde o přátele architektury, ! 
nejen jihlavské, ale z celého kraje.

Dopad akce (akce má např. dopad fekální, regionálni, cetostábú, mezinárodni apod.)_______________________ ____
Lokální ~ Jihlava, regionální - kraj Vysočina, celostátní - všechny kraje, mezinárodní - předsednictví 
EU

Tradice akce {jedná se o novou aka nebo o akta s mnohaletou tradcí, apod.?)
Nová akce

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jině akce । poklid exisaj/e) "  
Společné s křestem publikace proběhne v Jihlavě přednáška pana profesora šlapety. Publikace také 
pravděpodobně bude zařazena do programu našeho předsednictví EU jako reprezentativní materiál.

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota Gaký specifický reklamní prostor pro propagaci 
Kraje Vysočina organizálo nabízejí ~ např. ne propagačních malertélech spojených s akci, plakátech, pozvánkách, 
vsUwikát&, rskfernnic^ plochách při samotná akcU)______ _________________________________._____

Pozvánky, plakáty, webové stránky, rejstřík publikace

Výtěžek akce (pokud sa jedná o akd, generuje zisk, jak je tento zisk použH7)
Akce je zcela nekomerční. Na přednášku bude volný vstup,

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněni:
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Stavby kraje Vysočina, sestavené kurátorem výstavy v Jízdárně Pražského hradu^Ceská 
moderní architektura od secese k dnešku", Mgr. Jiřím Neubertem.

Náhrobky manželů Hoffmannových, Brtnice
Fárův dům (přestavba) + záměr úpravy 
náměstí, Pelhřimov
Budova Uměleckoprůmyslových závodů, 
Třebíč
Městská spořitelna, Moravské budějovice 
Husův sbor s kolumbárien, Havlíčkův Brod
Obilní silo, Jihlava
Městská spořitelna, Třebíč
Vila Otakara Méda, Humpolec
Sokolovna Jihlava
Vila Gustava Jaroška, Dalečín
Kaple sv, Prokopa, Nová ves u Leštiny 
Jugendherberge, později Adolf-Hitler-Schule, 
Jihlava
Kulturní dům. Mnich 145
Zemědělská technická škola, Bystřice nad
Pernštejnem
Tábornická škola, Lipnice nad Sázavou
Klubovna tenisového klubu, Jemnice
Horácké divadlo, Jihlava
Kaple Panny Marie Královny, Brtnice
Hranipex (výrobní areál)
Dům Luďka Rýznera (Plecháč), Humpolec

Josef Hoffmann, 1903-1906

Pavel Janák, 1913-1914

Josef Gočár, 1919 1921

Vlastislav Hofman, 1925 - 1927

FrantiSek Liška, 1925-1927

Wolfgang Theimer. 1927

Bohuslav Fuchs, 1932-1933

Josef Gočár, 1933 - 1934

Bohuslav Fuchs, 1935-1936

Ludvík Hilgen, 1936- 1939
Jaroslav Cuhra, 1938

Helmut Weber, Jihlava. 1939 1944

JiKKroha, 1948-1950

Vladimír Beneš, Bystřice nad Perštejnem, 1958 - 1961

Jaroslav Vaculík, 1965 - 1969

Zdeněk Skála. 1984 - 1985

Brix, Králiček, Krátký, Melena. Vančura, 1991 - 1995
Kuba, Pilař, 1996-1998

Luděk Rýzner, OK Plan Architects, 2000-2015

Luděk Rýzner, OK Plan Architects, 2005 (úprava 2017)

V fráze dne 14.4. 2022

razítko a podpis stafutámího zástupce (zástupců) žadatele 
(v případě zastoupení na základě glitmoctje-tfeba"

Masarykovo nsbg-
440 0O Prahe 

waw.srerrerrawjrewea • '

2
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno t Jméno 
žadatele Czech Architecture Week

Sídlo / Adresa žadatele Masarykovo nábřeží 250/1

IČO / Datum narozeni 27872688

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

[3 kalendářní rok
□ hospodářský rok (začátek................................, konec ................................ ).

2. Podniky1 propojené s Žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, y daném subjektu,

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
3 jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné mocí 
("registr osob”) v souladu se zákonem č 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů.__ ______________ ___ ______________________ ______

Žadatel prohlašuje, že

M není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem 
•jeve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky.

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

__________ . _____ „ _____________________ _____

1 Za podnik lze považoval podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de mintnys vydané ÚOHS.

1
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

R nevznikl spojením podniků Či nabytím podniku.
• vznikl spojením (fůzi splynutím3 4) níže uvedených podniků:
• nabytím (fúzl slouením4) převzal jměni níže uvedeného/ých podnikulů

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojeni či nabytí podniků

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

E nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku,

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byía dříve poskytnutá podpora de minimis použita6 Podniku (žadateli) 
byly poděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

Cl jsou již zohledněny v Centráiním registru podpor malého rozsahu 
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu,

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, Že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly,

} souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
Č. 101/2000 Sb,. o ochraně osobních údajů, ve znění p, p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve zněni pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
3 Viz § 243 zákona o. 125/2008 Sb.
° Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de mínimís rozdělit, rozděl se 
podpora poměrným způsobem na základě četni hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(Viz či, 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013. č 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2
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rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o zrněné zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 tet ode dne udělení souhlasu, Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

---------------------------— —---------------------------------------------- ---- —----------
„ . _ . IV Praze dne 14, 4, 2022
Datum a místo podpisu j

___________ ___ —__________ ______________________

Jméno a podpis osoby /
oprávněné zastupovat Ing. Petr Ivanov 
žadatele / ' / j

s í i

* A B**k,g,

............................................      i

1—......... i..................   -..........

Razítko (pokud Je
součástí podpisu í

žadatele) \ | eeshS-)
OzechApchBaMene#ged 

*-* tpt**a*‘ *'
- -■——tzsa-gprane-.,7 Oreweš<-

Apohmec0www.“ ■

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejně 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p,, zoracovatetern je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3
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Tento výpis elektronicky podepsal 'MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE* dne 22.2.2022 v 11:38:40. EPVhd:oqba3EIPNSV534*5HPOWw

Úplný výpis
z evidence skutečných majitelů vedené 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 123192

Spisová značka: C 123192 vedená u Městského soudu v Praze
Název: _____ Czech Architecture Week, s.r.o.
Identifikační Čisto: 278 72 688 "

Skuteční majitelé:
Skutečný majitel: automaticky propsáno

Ing. PETR IVANOV, dat. nar. 1. července 1966, r.č. 660701/2478
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Hornoměcholupská 1198/27, Hostivař, 102 00 Praha 10

Povaha postavení skutečného majitele:
Pímý skutečný majitel; Koncový příjemce i osoba s koncovým vlivem 
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele: 
Vlastnictví podílu na prospěchu.
Velikost přímého podílu na prospěchu: 100,00%
Vlastnictví podílu na hlasovacích právech.
Velikost přímého podílu na hlasovacích právech: 100,00%

Den, od kterého je fyzick osoba skutečným majitelem:
5. prosince 2019
____  ________  _____  zapsáno 1. června 2021

Údaje platné ke dni: 22. února 2022 03:45 1/1
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddf C, vložka 123192

Datum vzniku a zápisu: 21. března 2007
Spisová značka: C123192 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Czech Architecture Week, s.r.o.
Sídlo:_________
Identifikační číslo:

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250/1, PSČ 11000 __________ __
278 72 688

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách laž 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 
základních služeb spojených s pronájmem

Statutární orgán: 
jednatel:

Ing. PETR IVANOV, dat. nar. 1. července 1966
Hornoměcholupská 1198/27, Hostivař. 102 00 Praha 10
Den vzniku funkce: 12. června 2007

Způsob jednání: Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:

Společník: Ing. PETR IVANOV, dat. nar. 1. července 1966
Hornoměcholupská 1198/27, Hostivař, 102 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 14. dubna 2022 03:45 1/1
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