
Kraj Vysočina KUJIP01AQPJP

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 002851.0001

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

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

a

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
IČO: 67985921
zastoupený: PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 69527011/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888 - 1972). Mezinárodně uznávaný 
historik starověku a regionálních dějin", 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 uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.
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Kraj Vysočina
ČI. 4

Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých).

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

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 200 000 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 
uvedených v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se 
nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše 
dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet 
skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace 
k celkovým nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2.

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

5) Souběh dotace z několika dotačních titulů kraje na realizaci jednoho projektu není 
možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 
100 % celkových nákladů na projekt.

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

7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vést. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1).

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné 
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 1. 2020 na účet Kraje 
č. 4050004999/6800. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní ospbu 
uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2019, nejpozději však do 31. 12. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) 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 Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) penále, pokuty,
e) náhrady škod a manka,
f) náklady na právní spory,
g) dotace a dary.

4) Uznatelné náklady akce jsou:
a) platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
b) nákup služeb,
c) cestovné,
d) nákup materiálu,
e) nákup vody, paliv a energie,
f) knihy, učební pomůcky a tisk.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde 
k vzájemnému rozporu mezí Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.
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Kraj Vysočina
6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této 

smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby 
uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 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 hospodárností,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z|kon 
o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci 
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, 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, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002851.0001“,

d) zajistit, aby do celkových 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. 
(V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit 
DPH nejpozději do 31. 12. 2019.) Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod 
na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, 
a to nejpozději do 31.1. 2020, Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- stručný popis zrealizované akce vč. popisu způsobu prezentace výsledků 

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

akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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Kraj Vysucihi
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 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 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušepí 
s likvidací.

Cl. 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 jeho 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) - 
písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.

Čl. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

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

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

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

souvisejících s konáním akce.

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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Kraj Vysocí na

ČI. 11
Udržitelnost akce

1) U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

C|. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

Čl. 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 Bc. Michaela Slavíková, tel: 564 602 554 
email: Slavikova.M@kr-vysocina.cz

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného 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.
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7) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj, dvě 
pro Příjemce.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
; Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 04. 2019.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 11.6. 2019 
usnesením č. 1090/19/2019/RK.

V V Jihlavě dne ...a

PhDr. Luboš Velek, Ph.D. 
ředitel

MUDr. Jiří
hejtr___

ek

a.v b -\rciil

Akademií: věci Cía, v. v. t 
Gabčíkovu 2362/10 

182 00 Oraha 8
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Kraj vysočina

Příloha č.1 - Žádost o poskytnutí dotace

Kraj Vysočina 
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Praze dne 10. dubna 2019

KUJI 80511/2018 30.10.2018
Vás dopis či. ze dm Našečj.

MŮA-354/2019
Vyřizuje
PliDr. Hana Kábová. Ph.D.

a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. v. v. i., na rok 2019: Josef Dobiáš (1888-1972). 
Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin

Váženi.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedaní dne 30. října 2018 projednala podporu projektového 
záměru Josef Dobiáš (1888-19~1 i. Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních 
dějin a doporučila jej usnesením č 1945/31/2018/RK k realizací s příslibem zajištěni 
odpovídajícího spolufinancováni ze strany Kraje Vysočina (Příloha 1). Vycházela přitom 
z rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd české republiky a Krajem Vysočina, 
uzavřené 21. února 2014, stanovující kooperací při řešení výzkumných projektil.

Po vyjádření kladného stanoviska Kraje Vysočina k záměru projektu podal Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, v. v. i., žádost o podporu uvedeného projektu Akademií věd České republiky 
(Příloha 2). Následně Akademická rada AV ČR na svém 23. zasedání dne 12. února 2019 
schválila přidělení dotace na regionální spolupráci AV ČR Masarykovu ústavu a Archivu AV 
ČR, v. v. L na pokračující projekt R300771801 Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně 
uznávaný historik starověku a regionálních dějin (Příloha 3).

Vzhledem k výše uvedeným rozhodnutím podáváme tímto žádost o poskytnuti dotace 100 tis. 
Kč ze strany Kraje Vysočina na specifikovaný projekt.

Zasíláme zákonné náležitosti žadatele:

a) IČO. název, sídlo: 67985921. Masarykův ústav a Archiv AV ČR. v. v. i., Gabčíkova 
2362/10,1S2 00 Praha S|

uikín íM. •>:'* HHm h 
í M- -HýH jHvO'0 HO
; 5- I.y/f JNhJ-MnuN Včil- ,«V

ič: . Oř caertfaív
btjnhtiivnj íjpoj-jni: úí)ú2>H i ] -0710
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b) požadovaná částka: 100 tis. Kč (celkové náklady 200 tis. Kč)

Rozpis finančních nákladů projektu Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný 
historik starověku a regionálních dějin (v celkové výši 200 tis. Kč), realizovaného v rámci 
programu Regionální spolupráce krajů a ústavu Akademie věd ČR na rok 2019.
Finance budou čerpány ze dvou zdrojů (srv. Pfiloha 2. s. 3-5):
-■z dotace Akademie věd ČR (100 tis. Kč),
- z dotace Kraje Vysočina jako partnera spolupráce (100 tis. Kč).

Věcné náklady: 120 tis. Kč 
Cestovné: 8 tis. Kč 
Náklady na služby: 100 tis.
Režijní náklady: Í2 tis.

Osobni náklady: 80 tis. Kč
Ostatní osobní náklady 80 tis. Kč

Cestovné bude užito na úhrady cest za účelem konzultace grafického návrhu a další přípravy 
publikace do tisku (předpokládá se sazba a tisk v Pelhřimově), dále odborného vedení i kontroly 
řešeni projektu, příp. dokončení výzkumu. Náklady na služby budou spojené s realizací tisku 
monografie, včetně případného zajištění reprodukčních práv (na otištěné obrazové přílohy). 
Režijní náklady znamenají příspěvek na provozní náklady řešitele.
Prostřednictvím ostatních osobních nákladů bude hrazena příprava monografie (konkrétně 
část autorských textů, recenzní posudky, cizojazyčné resumé, redakční práce, korektura, grafika 
a sazba), dále administrace projektu, event, jiné odborné práce provedené řešitelem a partnerem 
regionální spolupráce mimo pracovní úvazek.

c) účel, na kreiý žadatel chce dotaci použít:

Cílem projektu je dokončení přípravy monografie, mapující život a dílo významného 
pelhřimovského rodáka, historika starověku a českých dějin, akademika, univerzitního 
profesora Josefa Dobiáše (1888-1972). V rámci projektu se snažíme o adekvátní připomenutí 
Dobiášovy osobnosti a jeho odborné činnosti ve vědeckém prostředí i v jeho rodném kraji. 
Jedná se o projekt navazující (viz ID 002490.0001). Navážeme na akce realizované 
v předešlém roce (celodenní odborný seminář k Dobiášově osobnosti v Praze, slavnostní 
večer věnovaný prof. Dobiášovi v Pelhřimově, výstava Akademik Josef Dobiáš (1888-1972). 
Historik, klasický filolog a pelhřimovský- rodák se vrací domů v Muzeu Vysočiny Pelhřimov a 
beseda pro studenty vyšších ročníků Gymnázia a Obchodní školy Pelhřimov).
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d) doba. v niž má býí dosaženo účelu: rok 2019.

e) odůvodnění žádosti:
Historik Josef Dobiáš patří k nevýznamnějším pelhřimovským rodákům, čas od času bývá 
připomínán, ale zatím neexistuje komplexní zhodnoceni jeho života a díla, realizujícího se v 
dějinách starověku a v historii Pelhřimova. Akademické prostředí na výsledky Dobiášova 
bádáni v oboru starověkých dějin dodnes zčásti navazuje, s některými jeho závěry polemizuje, 
podobně je tomu s jeho monumentálním dílem v oboru českých dějin (Dějiny královského 
města Pelhřimova a jeho okolí, 5 sv.. 1927-1970). Písemná pozůstalost (osobní fond) Josefa 
Dobiáše je uložena zčásti v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR (Dobiáš byl akademikem 
ČSAV), zčásti v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Vzhledem k odbornému profilu Josefa Dobiáše, 
j eho rodinným vazbám na Pelhřimov a k profesním vztahům v pražském prostředí a v evropské 
vědecké obci i s ohledem na uloženi pramenů k jeho osobnosti jak v centrálních archivech, tak 
regionálních institucích lze považovat spolupráci s Krajem Vysočina za žádoucí a optimální. 
Vydání monografie prof Dobiáše a případně (v závislosti na financích) rovněž popularizujícího 
tisku menšího rozsahu je pak přirozeným završením projektu.

i) identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni; 
osob s podíleni v této právnické osobě; osob. v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu: 
srv. Příloha 4.

g) seznam příloh žádosti:
1. Stanovisko Kraje Vysočina k záměru projektu regionální spolupráce Kraje Vysočina a 
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v. v. i., na rok 2019 fčj. KUJI 80511/2018 z 30. 10. 
2018)'
2. Žádost Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v. v. i., o dotaci navazujícího projektu (v rámci 
regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR) na rok 2019 ze strany Akademie věd České 
republiky 29.10. 2018 ((j. MÚÁ-1069/2018).'
3. Vyrozumění od Dr. T. Petrasové, předsedkyně Komise po regionální spolupráci, sdělující 
rozhodnutí o schválení přidělení dotace na regionální spolupráci AV ČR Masarykovu ústavu a 
Archivu AV ČR v. v. i. fčj. KAV ~-ú OPY201?f.
4. Doložení náležitosti dle zákona č. 250 20GC 8b.. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Čestné prohlášeni žadatele o podporu v režimu de minimis. S

S poděkováním a pozdravem

•31-' 1-3-3 <
M t ' » * Z‘.

PhDr. Luboš Velek. Ph.D. 
ředitel MÚAAV ČR
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Akaderrii v véd 
České republiky

N.fp ,nff c r >'i »i in.......h-?|J j uut.ivu A V i-'-..
l-í vři ra 11 1 • . ',,n i r-v<tu pf j-f-i, y rocp 2C10

flcntiříkaem čisto : R300771801

FnjCrrltC . n;.;-;1- mmvvmk 
MfmykliV Lslav 3 ňíCř li AV iCí

Řešitel projektu
PhD' Hyna Kšbovhi. Ph O i

Název výzkumného projektu
i Jose' Dotují {'83? .19/21 Mmtrepriir.é uznávaný mstO"k sf/rovéku a íegronáinfi dmm

Odůvodněni návrhu h/hff zuuvmJviVv unaminiuh návind-i!

Vtom efektu v cfipr ova omomumf vyicvími zívni a (lily významného tíVfriovsvvho moviiu: 
hiif :ke htenevéka a hevhyc'f éře akademiky tm.v mni Josefa Doii.ase DS86--'9??;< femrD t.trr) se v 
rána projektu šndiíme o aotVystm ef fmeruid Dobiášovy tmohnosti a .myo ťidhone Dnnosv ve 
váaeckén prostředí í v ;eoo mymim n-vréž onCmu způsoby

R ' •» - ‘ • - , 1 " ’ m 1 t; ■ n
Vysočiny Pel Mimovi leaHlu.i ndsimbijlm sMr/jy:
- éfckiítbrini odborný semtmr .Akademik Josef Dontdft ji 868-19729 v o vke Lama -20. 3 2010).
- slavnostní »r ' • . • ■■ a -, 2 . -i V .. , t ■ • . A HI. 2018).

výstava .AhedemiSí Josef Dofatafi U3:M?~197?: Htsíonk. khtsrty filolog a patřit. rfKwstty rotíák w efísei
dinosh venissaž 4 10 2018 výstava mocina 4 -3 1 i Či. Ófl'8 v Muzeu Vysočiny Peitvynev
- hňfttída pro studenty vyšších mcmf tívrmazia a Obchodní škály Pelhřimov • m - 
L wtaftmkQvCHi a Z fytatíinken.
- P'o olamivíMoi.; monografii byly dsií,uíi napsány kapsov Jase' OntOš a rogianHiiu hiatonogfoée'

1' ’ • r i - • I *■ ■ ■' m • i - p-i * ■ • • ‘ ‘ •
ssec hist«tiňgralia‘ ÍBotiuf Jmfifto nesef DotaDi ;a?tn 

nvrnsmaítk (Jdi MAíký) Vzpomínky pamětníků iLtobmovf studenti Josef Heimc, Vladimír 'Amine* 
fufipravita Ivana Kouckáii. Rczbfacovííňy jsou kapkoty .ikstoak gtarovéku a Dasreky filolog" ‘Ivona 
Kouckáp .Ovcím příběh" {Hana KAřsovýi. .Personální hibfegrahe prof Dubiasa a soupis jeho 
mferzítnion přednášek1

- R 2019 dueta dokcvihen rekuap a Deci tisková eflpravá monccraíie tdopséni rtizcracnysayca kapitol 
posouzeni fnonciqfgf dvěma recenzenty jny ,-rpdignvAní opaiVirP .rmnpzyf ým foswnst a jnuimyrr 
rejvtnkemk raslfioně kriha yyide íiskom

• - • . - 1 i . < i • l l > i ■ ■ o
ianfíyrffkayp vyšo: a ic.f tisk

Podá ávšem pti,jr.kfu od i í. 1.20 if!

Celkový rozpočet projektu m tm Kra

PínripoKNWaná částka «a projekt od AV ČR tv tm Kč)

Výše finanční spoluúčasti partncra/prtrtnenj regionální spolupráce

Datii zdroje financováni iv ks Kč;
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Předpokládané náklady na projekt
i v ’ 4 K--:i

Název pracovišti - žaslnC!

Rtasíirykév ustav a Archiv AV CR.. v. v. t.

Cšklariy na projekt iv ar Km
yéňrté fíjlkíafiy ’m ■ .. ■ ■■ ■■■■■
; c 'i •

...... .■■■■ ...  Předpokládaná
Částka od A v CR

o c-CtmeRiN 4 dKd

Or: pry

!;> OCTi

Čolkem vpriiiff náklady 63 000

Osobni náklady iponre ačndrv a OíjO r. ánocs ns re nuidd wdy:

I C * I

: - ’ . • i. ; 'Iodoo
I Cvikem osobní rákludy ■ -1C 000

Celkem předpokládaná částka od AV CR 100000

Další zdroje ftnafleavirti projektu 
viaaíni 'inenite vk ad na-nOovato u íi>
itefars rvi liskeanifp mgam

dťvace no samospiávy

Daiwjm cfaféí zdroje financováni

Celkem náklady žat aide 1 nation

Povinni přílohy:

"U Píhhoiré vyyiďnnr txpRi ve pvyekrt; ad |;anoepPí»rtne(y regdrOOv spolupráce S ptvín :;::m osoby 
cpravnéré jedení

?l Pndrnnný fcvpndsl priiiNO.i redicvOOv 5pv uwáco žadatele a u.arHěi aipníCei j

Oiňíaí.ími wgn.i (dyptrrc PnD. h hrA

U,.i’vis C tO.ŽO'8 Hsdpis a r:u::v;s
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Martin jMíffHjf,! (1l
Muzeum Vysočiny Pelhřimov. p. o.

Náklady na projekt íe ks Kři 
Věcní? nákfciíly .
ce(,:o;'nO

. nčKfiKlj1 m sloňbv 
' .'Crtis’i náklady

Celkem vůcné náklady

Osolnu náklady

Celkem osobní náklady

Celkem náklady partnera (íj

S|5'í!.ii,partnere

(3*3 Cl Of:

40 ODQ
100000

Napěv partnera 12 i

any na pn.p-H , .
yCcriu im a*!-,* *. ,

ftp- > 1, 11 > c • i •; S p.irtnnr.i

řidli y-rr.; ra H"f]y 

: 'sonra nah kiciy

/ ’■ ’- r ' f
,T.n -arm ' t..-*i 'i.tk.yjy

Celkem nnkl.idy riyef.i *.;i-i já*

Název partnera (3j 

Náklady na projekt (v ks Cki
Vplllll) rtíklady í!na-:i;'!.i: ,T,* Si '*M!y;ty SitíSy cysflwry |,ry

spoluúčást partnera

celkem v-éenú náklady 

Osobní náklady

I. ‘ ; , , : • ‘ , , : - _
i.i; ke-n ns.rtiní
Colkcri náklady partneři Ífí|
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mb VJl'*** ■'

ťřlífíbl C, ’

ťiitlrobín rtiffmívi (iriijeldii !f«iniuiliít '.|H)lnpr;kť /ndiiude a parinersi

v bib btmpe, a iha. n/mua pře Jiibev a pmmm.i r i> T! i;.; i > Ke

iilii-UMiťvi!! n.i/pr.ls <e, bí bt :bp;ib. p! mm/ert; m;: I i i 14 fb: uvénin ream mění) jej? /rediem. mil. 

ap.iífťni b/Jejabue ni rmnime ,» nrešbvb bePiakbiK ibbiíarikn ipbtlub /.»ri:-íí iyby Lub 

rykijilť fc pamsii bíbtvmJnni miííí'. bier blepait abb

bmmbmsine f mmimu prubmeb mbcm Z!bl m Kb. 

bmiee Akademie bel t ří i bifl 1; y.;i 

- -.binee Krám VsMbyu i bu m. Kb

VKiií íískLun. 1 .b m~. ke 

í bsíevibb Pa. Kb

biibby n.i bs./b. kb m 

Ib/em nab.nb ! ? b. 

i Kfihri nábiiíh: b b. ba

b&illft tmebe u:K:i,,,j». Kil Ks. Kb

( Bří/iKf hiidť u/fb m Úke.ib emP im účelem kofmitlfe.ee i>t a J-t-kcl’c. riavrhu íi dob pnprnvv 

plblikrme lil.! a. klí (jsi ebp.mb, b m emho a mm \ IVlrifiirmve o dníc odlmnicho vobm l Somiiiťb 

tvMdii prstjbpii, Sukhmiy ms shiitiy i'ani spojené s ibu/bi bake Teemoprakc 'mbne přapndného 

blbcti! fátou Jebrecb prm < uíi uliba;m ebnmovr prboyf Rrzjint mU.indi mimmnnii 

pjjpbvvk ■"(.! prouvm baláb rcsileb

rnmibiblrtbiH usfíilnkí! nuihnícíi mitíiiiín hub Irist/cna piiprava inunnpmím (konubitb 

bib aubrskveh ibi;p mimo/m rm sílil ba omippayénr resume. btiiiLčm jíníme koivLum íi 

viia ha i, Pale obiiHifMserv pnees io a verb i me ml ber ne pr.Ke pru v edenc bé i letem a piuliio cm 

fcafortbni ipoiupraye mimi! rmmovb macek
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