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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 003085.0010 /!

ČI. 1
Smluvní strany

(dále jen „Kraj“

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
se sídlem: 
IČO:

Polní 334/6, 639 00 Brno 
26235064

zastoupená:
bankovní spojení:

Davidem Dittrichem, ředitelem 
MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 221661232/0600
(dále jen „Příjemce")

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae v 
Kraji Vysočina - XXVII. ročník“, 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 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČL 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.
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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 700 000 Kč (slovy: sedm set 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 mohou být tvořeny vlastními 

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

Celkové náklady akce
Výše dotace v Kč

_______ _____ __ 700 000 Kč
700 000 Kč

Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 0 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 procentiní.výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2.

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

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, případně v závěrečné zprávě, ve dvou částech, a to:

a) první zálohová platba ve výši 50% celkové výše poskytnuté dotace, tedy 350 000 Kč 
(slovy: tři sta padesát tisíc korun českých), bude Krajem bezhotovostně převedena 
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Příjemci nejpozději do 30ti kalendářních dnú od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami a

b) zbylá část dotace ve výši 50%, tedy 350 000 Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun 
českých), bude Krajem Příjemci bezhotovostně převedena nejpozději do 90ti 
kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po 
případné výzvě předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká a Příjemce je povinen již vyplacenou část dotace 
Kraji vrátit.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 10. července 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2022.

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 ČL 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) honoráře umělců vystupujících v Kraji Vysočina,
b) předtisková úprava tiskovin (grafické práce), focení koncertů v Kraji Vysočina,
c) tiskové práce (skládačky, katalog, programy, vstupenky, plakáty, billboardy, CLV 
apod.) v Kraji Vysočina,
d) technické zabezpečení - pronájem osvětlovací techniky a pódia, zvuk v Kraji 
Vysočina

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 ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČL 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
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ve vyhlášce Ministerstva financí .č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při 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. 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 vedeny analyticky 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 000385“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 27. září 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této smlouvy, 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 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-ti kalendářních dnú ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

Strana 4 (celkem 7)



(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
e)Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy
a)vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 2 čl. 11 této smlouvy
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c)orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
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 ČL 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČL 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
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 á 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 
po dobu konání akce:

a. logo Kraje, příp. i logo „Hudební odkaz Vysočiny“ umístěné na - pozvánkách, 
plakátech, programech, vstupenkách, billboardech, volných vstupenkách, 
parkovacích kartách a dalších materiálech souvisejících s akcí,
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b. verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce,

c. v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) 
této smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, 
zajistit volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo 
(zdravici) pro zástupce Kraje, .

d. prominentní umístění loga Kraje Vysočina mezi logy partnerů a sponzorů akce 
na všech prezentačních panelech v prostorách konání akce,

e. ve vhodných případech a po dohodě s Krajem Příjemce zajistí viditelné a 
prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech konání akce (propagační 
plachty, příp. roli-upy s logem si Příjemce vyzvedne u Kraje),

f. distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si 
příjemce vyzvedne u Kraje),

g. v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje),

h. prezentace Kraje moderátorem akce v rámci všech koncertů konaných na 
území Kraje Vysočina,

i. umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce,

j. v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu 
facebookového profilu Kraje Vysočina (www.facebook.com/krajvysocina) v 
rámci příspěvku na daném profilu,

k. zajištění stránkové prezentace Kraje ve festivalové brožuře.

3) 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-vysocina.cz/publicita.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

Čl. 12 
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
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.

ČL 14 
Závěrečná ujednání
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1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl, 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

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 
23. 8. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 8. 2. 
2022 usnesením č. 0078/01/2022/ZK.

V Jihlavě dne V .(/./

/ .....

-.....—........................ o

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
/ hejtman kraje
/ (za Kraj)
/__ "**2 | ।
."। । Strana 7 (celkem 7)

..........dne ......................

, c A/C ** M

David Dittrich 
ředitel 

(za Příjemce)

Mezináro*mý centrum
8082556 hadhv Brno. 00.5

bolni 6, 639 00 .Brno



ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti p poskytnuti dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen žádosh), popřípadě na základě povinnosti vyplývajfctze- 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-K 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační čisto osoby, bylo-i přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, 
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít.
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratně finančni výpomoci i thůty pro navrácení poskytnutých 
peněžnicti prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádostí.
• je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
t. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni.
2, osob s podílem v léto právnické osobě,
3. osob, v nichž má přimý podíl, a o výši tohoto podilu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupeni na základě plné moci i plnou 
moc.

Bližší popis akce:
Ciové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp; 
návaznost na jiné akce, výtěžek akr® 
apod. . ■ ■

MHF 13 měst Concentus Moraviae je tradiční festival 
klasické hudby, jehož hlavni část se koná během měsíce 
května a června v Kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a 
Dolním Rakousku. Z celkových tři desítek koncertů se 
třetina koná ve městech Kraje Vysočina.
Dramaturgem XXVII. ročníku festivalu bude Švýcarský 
flétnista, dirigent, milovník a znalec České hudby Kaspar
Zehnder, 
cesta od 
inspirace 
přicestují 
Arménie, 
festivalu

který svůj program pracovně nazval .Hudební 
kořenů k budoucnosti“. Prameny své hudební 
představí řada tuzemských hudebníků, ale 
k nám i umělci ze zemí, jako jsou Gruzie, • 
Španělsko, Maďarsko či Argentina. Téma 
umělce vyzývá, aby odhalili své .srdeční

1. Základní informace

Název akce:: ■■ ■ : ■ XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
13 měst Concentus Moraviae v Kraji Vysočina

Místo konání akce: Bystřice nad Pernštejnem, Náměšť nad Oslavou, 
Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, resp.
Humpolec, Polná a Telč

Termín konání akce: 31.5.-27,6. 2022
Webové stránky akce/projektu: www .festi valcm.cz

záležitosti" a obohatili nás hudbou, kterou se dlouhodobě 
zabývají.
Citovým publikem jsou obyvatele Kraje Vysočina, ale také 
hosté z celé ČR a zahraničí. Akce si klade za cíl obohatit 
kulturní život měst Kraje Vysočina o koncerty špičkové 
kvality a přispt k rozvoji regionu podporou kulturní 
turistiky. Na hudební vystoupení navazují společenská 
setkání osobností významných pro kulturní život kraje a 
regionální rozvoj.
Festivalové koncerty jsou pravidelně součásti jiných akci 
participujících měst a kraje, např. Evropský festival 
filozofie ve Velkém Meziříčí.
Kraj Vysočina je výrazně prezentován v celkové propagaci 
festivalu i na jednotlivých koncertech prostřednictvím loga 
Kraje Vysočina ve všech tiskovinách, prostřednictvím 
banner kraje v místech konání koncertů, v rozhlasových 
a televizním spotu, propagací jednotlivých festivalových 
mést v tištěném katalogu festivalu a na webu 
www.festivalcm.cz.

akce.éjsl informace viz
Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Honoráře umělců, grafické práce, foceni koncertů, tiskové 
práce, technické zabezpečení koncertů

Odůvodnění žádostí:
Popis výchozí shtuace, která vede k 
podání žádosti včetné informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akc v rámci grantových programů: Fondu 
Vysočiny,. • jaké - jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo I 
ptogramůEU), zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a -pokud ano, vjaké výši, v přpadě. že 
nebylo požádáno, pro: :

Festival Concentus Moraviae je neziskový projekt 
financovaný vícezdrojov, o podporu žadatel žádá oba 
kraje, ve kterých se akce koná, t. Kraj Vysočina a 
Jihomoravský kraj (ten festival podporuje na základě 
dlouhodobé smlouvy).
Žadatel je podporován participujicimi městy, aktuálně 
částkou 45.000 Kč na základě čtyřletých smluv platných 
od roku 2020 do roku 2023.
Jiné dotační tituly Kraje Vysočina žadatel nevyužívá 
s ohledem na fakt, že projekt je pravidelně zařazován 
mezi VIP akce Kraje Vysočina. Na rok 2022 není žádáno 
o dotaci z programů EU.

a ; - Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.

Sídlo: Polní 6, 639 00 Brno
IČO: 26235064
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Právní subjektivita žadatele:
(% žádosti přiložte kopií dokladu oprávní 
subjektivité žadatele)

Obecně prospěšná společnost

Bankovní ústav: MONETA Money Bank, a.s. Brno
Cisto bankovního účtu; 221661232/0600

Způsob vedení účetnictví: 
(riehodícfse škrtněte)

1. Podvojné účetnictví
2-amevá-evidenee

Plátce DPH: (ANO/NE)
ANO '

Osoba oprávněná jednat : 
jménem společností: .
(dle obchodního rejstfiku)

David Dittrich, ředitel

Kontaktní adresa: 
{pokud se liji od sídia)
Telefon: 542 210 713,603 843 534
Email: info@concentus-moraviae.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, klére jsou
k žádosti přilož eny) :

* kopie výpisu z rejstříku OPS
• čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de 

minimis
• doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.
• rozpočet projektu
• podrobný popis projektu

Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákisdů, které Kra) Vysočina uréuje za 
neuinatelné v případná smíouvé o poskytwtl drKace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

• náklady (výdaje) na pohoštěni
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojeni k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,......)

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizaci 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohově platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výdet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně Hrazeny z dotace od Kraje Vysočina
Z celkovĚho rozpočtu v bodě í této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plně výši. Tyto vyčleiiěné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celková 
náklady, která je nutné pů vyúčtováni prokázat

Honoráre umélců vystupujících
v Kraji Vysočina : 550 000 Kč

předtisková úprava tiskovin (grafické práce), 
focení koncertů v Kraji Vysočina:

50 000 Kč

tiskové práce (skládačky, katalog, programy, 
vstupenky, plakáty, billboardy, CLV apod.) v 
Kraji Vysočina: 50 000 KČ

technické zabezpečeni - pronájem osvětlovací 
techniky a pódia, zvuk v Kraji Vysočina:
50 000 Kč

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů ■
Rozpočet projektu je uveden v příloze. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a představuje 
výdaje a příjmy MHF 13 měst Concentus Moraviae jako celku.

Výdaje | Příjmy
' I

2. Bližší informace o použiti požadované dotace od Kraje Vysočina 
| Konkretizace částí akce, na kterou je dotace požadována

Žadatel je povinen dodržet podil vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1 Požadovaná výše dotace od Kraje
Vysočina v Kč 700 000 KČ

2
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

700 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4

Podil vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními pnostředky Žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringti..

0 KČ

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

0% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina
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Pokud skutečné náklady na realizaci Části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci částí akce nižší než základ pro stanoveni 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší Informace o akci _______________ __________________________
Cílové publikum (popSte prcsiin, kolk osob akce oslovloslovila vpedchozich ročnicich, jaká je jejich 
sťnéttra^ riapř/ciěth mládež, roďny š fi^rni. senioři, muži, ženy, Široká veřejnost, minority, apod} :

Předpokládme, Že v roce 2022 koncerty ve městech Kraje Vysočina navštíví asi 2500 osob. 
Cílovým publikem jsou obyvatelé menších měst Vysočiny, kteří mají možnost zakoupit si 
v předprodeji města v časovém předstihu vstupenky za zvýhodněnou cenu, ale také 
posluchači z celé České republiky a zahraničí, kteří za kvalitními koncerty cestuji do 
historických sálů regionu. Řada posluchačů využívá možnost zakoupit si permanentku na pět 
a více koncertů se slevou 30% z původní ceny vstupenky. Poskytováním slev ze vstupného 
projekt dále zvýhodňuje studenty, seniory a tělesně postižené osoby. Vybrané akce (koncerty 
nebo workshopy pro rodiny s dětmi, koncerty žáků ZUŠ, mistrovské dílny pro studenty hudby) 
jsou podle zaměření primárně určeny rodinám s dětmi, dětem nebo mládeži.
Dopad akce (akce má např. dopad tokálrrt, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)________________ _____
Lokální a regionální dopad vychází ze samotné podstaty akce. Festival je záměrně pořádán 
v menších městech regionu, převážně v historických prostorách, s cílem zprostředkovat 
místnímu publiku vysoce kvalitní koncerty bez nutnosti cestovat za nimi do kulturních 
metropolí. Festival poskytuje obcím a Kraji Vysočina možnost zviditelněni v ČR i zahraničí, 
podporuje kulturní turistiku do regionu, a tím se jeho dopad rozšiřuje na celostátní i 
mezinárodní. V roce 2015 a 2016 byl festival Concentus Moraviae ohodnocen mezinárodní 
porotou projektu „Europe for Festivals, Festivals for Europe' jako jeden z nejzajimavějsich 
evropských festivalů, a ziskaí známku EFFE. Díky Členství v České asociaci festivalů a REMA 
- evropské síti pro starou hudbu rozšiřuje povědomí o festivalu mezí tuzemské i mezinárodní 
kulturní instituce. __________
Tradice akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradici, apod.?) _ 

Mezinárodní hudebni festival 13 měst Concentus Moraviae byl založen v roce 1996 a se 
svými každoročními třemi desítkami koncertů si dlouhodobě drží pozicí jednoho z 
nejvýznamnějšich festivalů klasické hudby v ČR. Každý ročník festivalu má hodnotnou 
dramaturgií, kterou připravuje pokaždé jiný dramaturg. Současně je jedním z nejprestižnějšich 
festivalů svého druhu a rozsahu, které se konajj mimo velká města republiky Tradičně 
probíhá pod záštitou ministra kultury ČR, od roku 2002 poskytují záštitu také hejtmani Kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje, v roce 2016 akci svou záštitou podpořil i hejtman Dolního 
Rakouska Erwin Prčil. Od roku 2013 je patronkou festivalu mezzosopranistka Magdalena 
Kožená. V letech 2004, 2007, 2011 a 2014 byl festival součástí mezinárodního hudebního 
projektu České sny............................................................................ ...................................
Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud exis-uj-s)
Podpora regionu prostřednictvím doprovodných akcí - Oprav si své prkno (Lysice) 2007, 
participace na akci ČEZ Oranžové Šlapání 2009 (příspěvek na opravu varhan v kapli zámku 
v Náměšti nad Oslavou), Židle pro Pernštejn 2010 a 2011, hudební dílna pro vokalisty Striggio 
workshop (Valtice) 2012, benefiční koncert pro restaurované varhany v kostele Povýšeni sv 
Kříže v Doubravu i ku 2013, happening a koncert žáků ZUŠ v Tišnově 2015, edukativní akce 
pro studenty hudby í happening pro širokou veřejnost „Harfové dny" ve áru nad Sázavou 
2015. mistrovské kurzy pro mladá smyčcová kvarteta 2016 s podporou aktivit „Zámek žije!" 
(Moravský Krumlov), participace na akci ZUŠ Open 2017 v Bystřici nad Pernštejnem, 
začleněni do projektu Putování za Santinim (koncert ve Zvoli) 2017, participace na akci ZUŠ 
Open 2018 v Mikulově, podpora Hospice sv, Alžběty v Brně 2019, Spojeni hudbou - iniciativa 
3 festivalů (MHF Concentus Moraviae, MHF Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival) na 
situaci koronakrize v roce 2020, V roce 2022 bychom chtěli koncerty ve Velkém Meziříčí 
podpořit opravu Synagogy.___________________________________________________
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamni prostor pro 
propagadKraje Vysočina organizáto nabizeji- např. r,3 propagaci ich materiálech sp0jených $ akci. ptaKálecri. 
pozvánkách, vstupenkách; reklámnicKplochách pti sáfriQtně^ ] 1::~
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Žadatel každoročně připravuje dvojjazyčný festivalový katalog a nabízí ho přímým 
návštěvníkům koncertů, rozesílá významným osobnostem kulturniho i veřejného života v ČR i 
zahraničí s cílem propagovat festival a současné i region. Stejně jako v předcházejících letech 
bude mít hejtman Kraje Vysočina poskytující záštitu festivalu možnost přivítat festivalové 
hosty jménem Kraje Vysočina a zdůraznit partnerství kraje s akcí. Dále má Kraj Vysočina 
k dispozici 1 stranu katalogu pro vlastni propagací. Od roku 2020 jsme se rozhodli, že katalog 
budeme prezentovat ve větší míře i online.

Každé festivalové město z Kraje Vysočina má v katalogu vyčleněny 2 strany, na nichž jsou 
představeny textem (česky a anglicky) i fotografií kulturní, přírodní i jiné zajímavosti města a 
okolí, které máji přilákat návštěvníky festivalu k dalším turistickým návštěvám kraje a 
upozornit na aktuální výročí nebo významné události města v konkrétním roce. Ještě větší 
prostor je městům poskytován na dvojjazyčných webových stránkách festivalu 
www.festivalcm.cz- V roce 2020 vznikly speciální fotografie měst, které lze vidět na webových 
stránkách a také v katalogu. Zde jsou prezentovány jak festivalová města, tak i konkrétní sály, 
ve kterých se koncerty konají.

Partnerství festivalu s krajem Vysočina bude zdůrazněno na všech tiskovinách festivalu - 
v brožuře s přehledem koncertů vydávaném v nákladu 15.000 ks (skládačka), programech 
jednotlivých koncertů (náklad cca 4.500 ks), na plakátech, billboardech, na informačních 
letácích pro jednotlivá festivalová města (náklad cca 40,000 ks), na vstupenkách, na 
velkoplošné propagaci (billboardy) a na bannerech umístěných při vstupu do koncertních 
prostor. Současně bude spolupráce s krajem prezentována prolinkem na web Kraje Vysočina 
na www; festivalem, cz.

Představitelé kraje i zástupci mést se tradičně účastni řady festivalových koncertů a na ně 
navazujících společenských setkáni. Mají také možnost na koncerty zvát své vlastni 
významné hosty Každé festivalové město obdrží 10 ks čestných vstupenek na každý ze 
dvou koncertů ve městě konaných-_____________ ________________ __________________
Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použij?)
Tržby z prodeje vstupenek budou zcela použity na úhradu nákladů festivalu, které každoročně" 
mnohonásobně převyšují veškerý jeho výtěžek.__________________________________  
Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění: 

V......... .Brně..............dne .... 23.8.2021.......................

...244......
razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 53*-.:. y

8 ;9: zte 4 : e č u it ny : 13, e 2; 1 s.

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: " rix -hp"
Mgr, Ondřej Rázl" 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: ra^ o@kr-vysoclna.cz
tel.; 564 602 337, mobil: 724 650 270

Jedná se o předběžný celkový rozpočet MHF 13 měst Concentus Moraviae k datu 21.8. 2021.

ROZPOČET PROJEKTU

Název projektu: XXVII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae

A. NAKLADY NA PROJEKT
1, Provozní náklady (administrativa) 2 950000

z toho: - mzdy zaměstnanců vě. pojištěn! 1 850 000
- 490 000
- nájem kancelářských pr ostor 160 000
■ kancelářské potřeby 20 000
- spoje (poštovné, telefony,faxy} 00 000
- ostatní náklady (energie, vedeni účetnictví, právní služby apod,) 350 000

2. Nájem prostor na realizací projektu 250 000

3. Honoráře umělců 4 350000
z toho: - honoráře uměicu vystupujících v Kraji Vysočina 550 000

- honoráře umélců vystupujících v ostatních kraj ich 3 500 000
- smlouvy o dílo (dramaturgie, texty do programů, kompozice nových 

skladeb apod.) 300 000

5. Cestovné a ubytováni 600 000
z toho: - realizační tým 200 000

- umělci 400 000

6, Náklady na propagaci 1 320 000
předtisková úprava tiskovin (grafické práce), focení koncertů v Kraji Vysočina 50 000
předtisková úprava tiskovin (grafické práce), foceni koncertů v ostatních krajích 200 000
tiskové práce (skládačky, katalog, programy, vstupenky, plakáty, billboardy, 

CLV apod.) v Kraji Vysočina 50 000
tiskové práce (skládačky, katalog, programy, vstupenky, plakáty, billboardy, 

CLV apod.) v ostatních krajích 220 000
propagace (výlep plakátů. CLV, bifboardy, inzerce, spoty, web apod.) 800 000

7. Poplatky OS A 60 000

8. Ostatní náklady související s projektem 790 000
překlady a tlumočení 30 000
půjčovné nástrojů 90 000
půjčovné not 20 000
technické zabezpečení - pronájem osvětlovací techniky a pódia, zvuk v Kraji 

Vysočina 50 000
technické zabezpečeni - pronájem osvětlovací techniky a půdía, zvuk v otatnich 

krajích 100000
ostatní (květiny, catering, ohňostroje, nahrávky koncertů apod) 500000

CELKOVE NAKLADY NA PROJEKT 10 320 000

B. PLÁNOVANÉ PŘÍJMY Z PROJEKTU
vstupné 750 000
sponzoring a příjmy z reklamy 1 200 000
Ministerstvo kultury CR 3 000 000
Jihomoravský kraj 1 500 000
kraj Vysočina 700 000
Město Brno 1 000 000
festivalová města a obce (JM kraj a Kraj Vysočina) 776 000
ostatní zdroje krytí (Český rozhlas, Česká televize, reciproční pinnt, dary apod.) 1 394 000
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 10 320 000


