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Smluvní částka: 1) 3000000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 
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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr íi\q.- UD i t 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/K. Ubr 10 , £o /Ly" Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová -J- io • ,Jlo 4 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 43378480), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 14.09.2016 15:15:11): 

Smlouva o poskytnutí dotace - Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového poháru v biatlonu 
2016. ID 001813.0001. 

Rozpočtová skladba: 
Částka S DPH: 3000000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: , ORJ:, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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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 001813.0001) J í i  I  If 11 

Cl. 1 
Smluvní strany 

ff 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, radní kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

SPORTOVNÍ KLUB NOVE MĚSTO NA MORAVĚ z.s. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "Příjemce") 

Vlachovická 1200, 59231 Nové Město na Moravě, 
43378480 
Mgr. Jiřím Hamzou, předsedou 
Česká spořitelna a.s. 
1623636309/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizací akce „Organizační, technické a bezpečnostní zajištění Světového 
poháru v biatlonu 2016", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

Cl. 3 
Závaznost návrhu 

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

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-ti 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, ...). 
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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony 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 3 000 000,- Kč 
Výše dotace v Kč 3 000 000,- 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 ČI. 5 
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 ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

r> 
ČI. 7 

Podmínky použití dotace 
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1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 25. 12. 2016. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dne 1.1. 2016. 

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) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
i) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

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

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) údržba a provoz arény související s pořádáním a přípravou akce 
b) zajištění bezpečnosti veřejnosti v průběhu akce 
c) pronájem technického zařízení 
d) pronájem stanů a přídavných zařízení potřebných k organizaci akce 

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. 

ČI. 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 
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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 originálních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina 
ID 001813.0001", 

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. 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 25. 12. 2016. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

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

f) doručit Kraji do 13. 3. 2017 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
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 náklady akce včetně dokladů o úhradě 

celkových nákladů, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti 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 f inanční kontrole),  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"),  i  

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. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. , 
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ČI. 10 
Publicita 

1) Loqotyp 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. 

2) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příiemce Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" nebo logo Kraje Vysočina v grafickém 
provedenfa dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraie Vvsočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

5) Příiemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 6 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran * 
a) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitostí akce a ostatních mediálních výstupech pořádaných po akci, 
b) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, - v případě vydávání tištěného programu umístění 
celostránkové inzerce Kraje 

c) oficiální pozvání zástupců Kraje a možnost zdravice při slavnostním zahájení akce 
d) dle vzájemné dohody možnost propagace formou maskota Kraje při slavnostním 

vyhlášení vítězů, případně slavnostním zahájení 
e) prezentace Kraje v průběhu slavnostního vyhlášení na náměstí v Novém Městě na 

Moravě - umístění plachet s logem Kraje na pódiu nebo v jeho těsní blízkosti v 
případě projekce promítnutí loga nebo spotu Kraje 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

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

2) 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 
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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) 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. Milan Kastner tel: 564 602 971 email: 
kastner.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 ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

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. 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 9. 8. 2016 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
13. 9. 2016 usnesením č. 0479/05/2016/ZK. 

V Novém Městě na Moravě dne QA...V Jihlavě dne 

Mgr. Jiří Hamza 
'seda SK Nové Město na Moravě 

SPORTOVNÍ KLUS 
NOV É  M Ě S T O  N A  M O R A V Ě  

VLACHOVICKÁ 1200c 

592 31 NOVÉ MĚSTO NA M0RA7Č 
!Č: 433 78 480 

!fi!: + 420 588 6 IS 317- fax:+ 420 566 mm 

Ing. Jana Fialová 
členka rady Kraje Vysočina 
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FORMULÁŘ - ŽÁDOST O PODPORU AKCI 

1 7ftlrinrfr' ;"f"rmace ° akcí 

KRAJ VYSOČINA ^ 
_ DOII° „ 3 _08. 2018 

t: 
e.j,: 

Název akce: 

Stručný popis, akce: 

O 

f" 

H 

Datum konání akce: 
Místo konání akce: 

IBU World Cup Biathlon - Světový pohár 
v biatlonu, Nové Město na Moravě 
Český svaz biatlonu (ČSB) byl mezinárodní federací 
biatlonu - International Biathlon Union (IBU) pověřen 
uspořádáním IBU World Cup Biathlon - Světového 
poháru v biatlonu pro sezonu 2016/2017 vrcholné 
biatlonové akce pro seniorské kategorie a to v termínu 
12.12.-18.12.2016,.SK Nové Město na Moravě jako 
servisními organizacemi následně podepsal s CSB 
smlouvu o spolupiořádání výše uvedené soutěže. 

Soutěž se uskuteční ve Vysočina Aréně, sportovním 
areálu SK Nové Město na Moravě, 

Kvalitní uspořádání SP je důležitým krokem v přípravě 
sportoviště, organizátorů, města a regionu v rámci 
kandidatury pro další možné pořádání Mistrovství světa 
v biatlonu na Vysočině v letech 2019 - 2022. 
SP v NMNM je součástí prestižního, 9-ti dílného seriálu 
biatlonových seniorských kategoriích (muži, ženy), 
v průběhu čtyř tréninkových a tří hlavních závodních dnů 
SP proběhnou Rychlostní, Stíhací a Závod s hromadným 
startem. 

Předpokládáme účast cca. 550 sportovců a doprovodů 
ze 40 zemí a 4 kontinentů. 
Pro pořádání významných akcí Je velmi důležitá i 
pravidelná údržba areálu a obnova materiálu, tak aby 
Vysočina aréna zůstala konkurence schopná pro 
pořádání významných akcí v různých druzích sportu-
biatlon, horská kola, běžecké lyžování. 
Bohužel při zhoršené bezpečnostní situaci ve světě, 
vzniknou značné vícenáklady na ochranu všech 
účastníků a na zajištění bezpečností. Celkově se nám 
předpokládané náklady na údržbu, bezpečnost a 
pořádání zvednou o cca 7 mio, oproti 
předpokládanému rozpočtu zpočátku tohoto roku. 
Předpokládaná návštěva za 4 závodní dny přesáhne 
100.000 diváků 

12.-18.12.2016 
Nové Město na Moravě, Vysočina Aréna 

Počet listu 

Pofet pfííoh 



Kraj vysočina 
.Organizátor akce-(dále jen- — 
žadatel) 
1. Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů, 
2. Celá poštovní adresa, 
3. Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 
4. Kontaktní údájě 
a) tel. číslo, b) e-mailová adresa, 
c)poštovní adresa-

1. Sportovní klub Nové město na Moravě, Vlachovická 
1200,592031 Nové Město na Moravě 
Český svaz biatlonu, U Pergamenky 3, Praha 7,170 00 
OV Biatlon o.s., Vlachovická 1355, NMNM, 592 31 

WCH Biathion 2013 sro, Horákova 7, Brno, 616 00 

3. Mgr. Jiří Harnza, předseda SK NMNM 
4.a)602470 377 

b) iíri.hamza(0>biatlon.cz 
c) Nám. sv. Wolfganga 26, Hnanice, 669 02 Znojmo 

0 podporu žádá (liší-li se od _ 
organizátora akce): 
1. Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů, 
2. Celá poštovní adresa, 
3. Qsoba oprávněná jednat 
jménem společnosti 
4. Kontaktní údaje 
a) tel. čisto, b) e-mailová adresa, -
c) poštovní adresa 

1. Sportovní klub Nové Město na Moravě 
2. Viachovická 1200, 592031 Nové Město na Moravě 
3. Mgr. Jiří Hamza, předseda SK NMNM 
4. a) 602 470 377 

b) tiri.hamza(a>biaí!on.cz 
c) Nám. sv. Wolfganga 26, Hnanice, 669 02 Znojmo 

IČO: t \ , 
Právní subjektivita příjemce: 

43378480 
Sdružení, spolek 

Bankovní ústav: 
Číslo bankovního účtu: 

Česká spořitelna: 1623636309/0800 

WWW {domovské stránky akce 
na Internetu): 

http://www.vysocina-arena.cz/cz/ 

Cpi KOVÝ rozpočet akce: wolňte prosím položkovou rozvahu výdaiů a příjmů, (pokud je 
rozoocet rozsáhlý, použijte zvláštní list) 

Výdaje Příjmy 

mít oříloha viz příloha 

Rámcový předpokládaný rozpočet akce, v tis.: 
Příprava projektu 1 100 

) Technické zajištění akce 10 030 
Provozní zajištění akce 4 620 
Ostatní provozní náklady 1 400 
Lidský faktor - mzdy, dohody atp. 4 575 
Outdoor reklama, propagace, tiskoviny aj. 4 700 
Odměny-sportovci 8 030 
Ubytování 2 500 
Catering 5 770 
Doprovodný program 500 
Pojištění akce 3 000 
Povinné a jiné poplatky, ohlášky 2 550 
Zahraniční platby 300 



Kraj vysočina 
Ostatní služby 
Náklady celkem 

Předpokládané příjmy: 
Vstupné a související služby 
Prodej práv a reklamních ploch 
Příspěvky mezinárodních sportovních organizaci 
Příspěvky územních veřejných rozpočtů 
Příspěvky ze státního rozpočtu 
Ostatní příjmy 
Příjmy celkem 



Krajvysocma 

Cílové publikum (popište prosím, kolik osob akce osloví/oslovila v předchozích ročnících, 
jaká je jejích struktura—např; děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká 
veřejnost, minority, apod.) _____ 
po SP 2012, 2015 a MS 2013 je to další biatlonová akce světového formátu. Soutěže se 
uskuteční v průběhu jednoho týdne, ve 4 tréninkových a 3 závodních dnech a nabídnou 
široké veřejnosti veiký výběr sportovních zážitků z vrcholné světové soutěže. 
Jsme si jisti, že po úspěšném uspořádání MS a SP akce potvrdí obrovskou sledovanost 
biatlonu na našem území jak z hlediska domácích diváků, tak diváků ze zahraničí, 
předpokládaná průměrná denní návštěva je přes 20.000 diváků. 

Záštitu převzal hejtman KV MUDr. Jiří Běhounek a starosta NMNM Michal Šmarda, pozvání 
budou jako čestní hosté president ČR p. Miloš Zeman, předseda senátu Milan Štěch a další 
ústavní činitelé, představitelé MV, MŠMT, zastupitelé města í kraje, kteří se pravidelně 
biatlonových akcí zúčastní. 
Za mez,federaci (IBU) se zúčastní členové výkonného výboru včele sprezidentem IBU 
Andersem Bessebergem/NOR, generální sekretářkou Nicole Resch, race directorem Borutem 
Nunarem atd. 
Účastní se, resp. budou pozváni ředitelé a majitelé spolupracujících firem a sponzorů. 

Všechny soutěže vysílá v přímém přenosu Česká televize, kde bude akce reklamně avizována 
a prezentována ve zpravodajských relacích, současně bude soutěž vysílána v celosvětové sítí 
Eurovize a Eurosportu. Samozřejmá je privátní produkce dalších minimálně pěti zahraničních 
TV společností (ZDF, ARD, NRK, RTV, atd.) s celkovou předpokládanou sledovaností 250 
mil. TV diváků a podobným počtem na internetu. 
Na základě zvyklostí se očekává vysoký zájem jak zahraničních, tak celostátních a 
regionálních periodik (partnerem akce je např. MF Dnes, Vysočina, Petrov), předpokládáme 
účast zhruba 350 novinářů a fotografů. Akce bude prezentována současně na Internetu (naše 
j zahraniční webové stránky, internetový přenos na IBU webu, internet streamy) a 
v celostátních i regionálních rádiích. 



Kraj Vysocma 
Dopaďakcg fakce má napr. dopaci lokáimVregionální, celostátní, mezinárodní apod:) 

Zvládnutím a úspěšným průběhem akce se podpoří mezinárodní prestiž organizátorů, města a 
reaionu vysoký kredit pomůže i úspěchu pro další období ve smyslu udělování pořadatelství 
následných světových soutěží a možnosti trvalého začlenění NMNM do seriálu Světových 
pohárů IBU a MS v dalších letech. 
V kontextu výše uvedeného je velmi významným příspěvkem pro město a region markantní 
nárůst povědomí o regionu Vysočina, jako významném a trvalém partnerovi ve světě Jednoho 
z neioopulárnějších olympijských sportů, A to jak v národním, tak mezinárodním měřítku. 
Z hlediska turismu a souvisejících služeb tato akce opět výrazně pomůže rozvoji regionu. 
Do NMNM se sjede nejen cca 550 přímých účastníků, ale i cca 500 zástupců domácích a 
zahraničních kooperujících firem, přičemž na zajištění akce se bude podílet 400 pořadatelů a 
dalších 100 dobrovolníků. 
Očekávat můžeme, vzhledem ke vzdálenostem, vysokou návštěvnost ze zahraničí, zejména 
Německa Rakouska, Slovenska, Polska, Ruska a Skandinávie, samozřejmě i z celé České 

SouSsně příprava areálu pro soutěž zvýší jeho užitnou hodnotu pro vrcholné sportovní 
soutěže současně i pro širokou místní veřejnost, její sportovní i rekreační aktivity se všemi 
pozitivními následnými efekty. Významná je i možnost využití pro rozličné kulturní akce. 

Tradice r\Y"a- f j^riná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod.?) . 

SP je 11 významnou zimní biatlonovou mezinárodní soutěží pořádanou v NMNM od roku 
2007. 
Po dlouhodobém pořádání podobných soutěží v klasickém lyžování se v posledních letech 
stal právě biatlon tvůrcem nové tradice a vzhledem k perspektivě nejbližších let i hlavním 
nositelem v této oblasti. 
Pevně věříme že pořádáni světových biatlonových soutěží a související výstavba areálu 
v NMNM pomůže nejen k návratu pořádání tradičních významných lyžařských soutěží, 
současně postirpozici dalších „nových tradic", viz už pořádání mezinárodních soutěží v MT8, 
cyklistice, rychlobruslení, atd. 

Doprovodn^^am^ce'' ̂ e5p- návaznost na jiné akce (pokud existuje) 

Krom tradičních výsledkových ceremoniálů přímo v areálu v rámci soutěžních dnů budou 
Drobíhat i slavnostní vyhlašování výsledků s bohatým doprovodným kulturním 
proqramem předáním medailí a cen nejlepším na náměstí resp. v kulturním domě v NMNM. 
Ceny předávají čestní hosté šampionátu. Zde resp. na stadionu proběhne pravděpodobně i 
malé slavnostní zahájení šampionátu. 
Dále se v průběhu soutěží uskutečni večery se zahraničními účastníky souteze (vedoucí, 
trenéři) s organizátory a hosty. Na programu je i setkání s médii. 
Pro hosty a diváky budou připraveny v areálu VIP a „Public" stany s občerstvením a 
doprovodným kulturním programem, stánky s občerstvením, suvenýry atd. 



Kraj Vysočina 
propagace jména Kraje-Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní- — -
prostor pro propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízej! — např. na propagačních 
materiálech spojených s akcí, plakátech, pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při 
samotné akci...) ' ; 

Kraj Vysočina bude prezentován v souladu se smlouvou k případné dotaci, tzn. minimálně v 
následujícím rozsahu: 

• logo kraje Vysočina umístěné na všech technických materiálech a tiskovinách 
závodu, prezentace kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích jako 
partnera závodu, logo kraje Vysočina umístěné na plakátech, vstupenkách, VIP 
kartách, volných vstupenkách, parkovacích kartách apod. 

• umístění aktivního odkazu www.kr-wsocina.cz na domovských www stránkách 
souvisejících s konáním akce 

• oficiální pozvání zástupců kraje Vysočina, volný vstup do V!P prostor pro zástupce 
krajské samosprávy, možnost účastnit se předání cen vítězům 

• viditelné vyvěšení prezentačních plachet s logem kraje Vysočina (min. 25 ks) 
v místech konání akce, mimo záběry kamer (neumožňuje vzájemný kontrakt IBU, 
pořadatel, Infront- marketing) 

• logo (prezentaci) kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery akce v tiskovém 
středisku 

• prezentace kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích jako partnera 
akce 

• v případě videoprojekce odvysílání video spotu kraje Vysočina na celoplošné 
obrazovce (video spot si příjemce vyzvedne u poskytovatele) 

• distribuce propagačních materiálů kraje Vysočina, které dodá poskytovatel, 
mezi hosty akce 

• prezentace názvu Vysočina ARÉNA 

Zároveň předpokládáme účast vedení Kraje v Čestném předsednictvu akce, samozřejmě 
počítáme s účastí na Slavnostním zahájení, vyhlašování výsledků a závěrečném banketu. 
Nad rámec výše uvedeného bude Kraj Vysočina presentován kontinuálně ve všech 
presentacích k dalším připravovaným akcím jak v národním, tak mezinárodním měřítku, např. 
na Kongresech a dalších akcích IBU, webových stránkách a magazínu IBU, na mezinárodním 
setkání sportovních novinářů Fórum Nordicum, atp. 
předpokládáme i masivní spolupráci na propagaci akcí a regionu s Vysočinou Tourism a 
všemi okolními Info centry. 

Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která generuje zisk, jak je tento zisk použit?) 

Vzhledem k charakteru akce, náročnosti přípravy a organizace, složitým sněhovým 
podmínkám posledních let (výroba umělého sněhu) a poměru celkových nákladů a příjmů, je 
naší snahou vyjít s vyrovnaným rozpočtem. Nepředpokládáme proto výdělek. Potěšitelným 
výdělkem akce je spíše pořadatelský úspěch a další zkušenosti pro budoucnost 



Kraj vysočina 
Žádali organizátořToprostředky na tuto akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny? ; 

Ne, žádné 

Jaké jiné dotační tituly byly využity7(z Kraie Vysočinanebo i prograrnu £U?)T 

Ne, žádné 

Vpřípadě, želíebvíopožadáno, proč? ___ _____ 

řešeno 2 jiných zdrojů 

Žádali organizátořTakcěoiníaňční dotaci (pomoc) od města (obce)? 
Pokud ano, v jaké výši?: 

Ano, budeme žádat - 300jX)0j<g 



Krajvysoana 
2: Blížšt informace o použití dotace od Kraie Vysočina 
Konkretizace části akce na kterou je dotace požadována 
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina. 
V PRAVÉM sloupci uveďte výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo částečně hrazeny 
ž dotace od Kraje Vysočina - uvedte název výdaje (aktivity) společně s jeho výší. 
-V levém -sloupci-je uveden výčet-nákladů, které -Kraj Vysočina určuje za neuznatelné 
v případné smlouvě o poskytnuti dotace. 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: 
• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 

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

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

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

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

• úhrada úvěrů a půjček 
• penále, pokuty 
• náhrady škod a manka 
• zálohové 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 

• Údržba a provoz arény při SP 
1.500.000 

» Bezpečnostní agentury 700.000 
• Pronájem agregátů, stanů a přídavných 

zařízení 800.000 

Celkem 3.000.000 

Rozpis použití dotace od Kraje Vyso 
sloupci tabuM 

. ... , . . , §8 cma í vyplňte prosím všechny položky v pravém 

1. 
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč ..3.000.000 Kč 

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

..3.000.000 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. 

Podíl vlastních prostředků žadatele* 
na úhradě aktivit(y), které budete hradit 
(zcela nebo částečně) z dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 

...0......... Kč 

S. 

Podíl vlastních prostředků žadatele* 
na úhradě aktivit(y), které budete 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 



Kraj Vysočina 
-Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této žádosti myšleny jak vlastní zdroje 
žadatele, tak i ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, sponzoringu... 

Žadatei je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce fti řád<* 4 * « 
výše uvedené tabulky). Rce radek 4a 5 

Pokud skutečné náklady na realizaci částí akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatei (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků. ' 
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než zákiad pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn„ že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE UMERNĚ SNÍŽÍ, 

Další důležité instrukce; 
Spo/u s vyplněnou žádostí zašlete i KOPII DOKLADU O PRÁVNÍ SUB ÍFKTIVITĚ 
ŽADATELE (příjemce) finanční dotace. SUBJEKTIVITĚ 

Žádost podal „.Mgr. Jiří Hamza, 

Žádost prosím odešlete zpět na adresu: 
Ing. Zbyněk Čech 
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail: cech.z@kr-wsooina,cz 
tel.: 564 602 146 
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ČESKY SVAZ BIATLONU Z.S. - CZECH BIATHLON UNION 
170 00 Praha 7, U Pergamenky 3 

tel. 00420-220875889,266722208, fax 00420-220875889,266722209 
IČO 539180 KB Praha-západ č.ú. 13739-111/0100 
E-maihbiatlon@bjadon,c« http://www.biailon.cz 

V Praze dne 16.8.2016 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

Věc: Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým svazem biatlonu a SK Nové Město 
na Moravě při pořádání SP v biatlonu NMNM 2016. 

Vážení přátelé, 

jménem Českého svazu biatlonu, z.s. a Sportovního- klubu Nové město na Moravě 

potvrzujeme tímto uzavření vzájemné dohody o spolupráci při organizaci a pořádání 

Světového poháru v biatlonu (EBU BMW World cup 2016), který se uskuteční ve Vysočina 

Aréně v Novém Městě na Moravě v termínu 10.- 18.12. 2016. 

Se sportovním pozdravem 

/ 

/ 

Ing. Eva Kupilíková 
Generální sekretář ČSB 

Mgr. Jiří Hamza 
Předseda SK NMNM 

.SPfrf?TOVHÍ1?UJS 
NOVÉ .MĚSTO -fU MOŘAVL1 
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