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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená ria 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") 

'" Vi 
(PR01649.0011) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu:4050004999/6800 

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. 
se sídlem: Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava 
IČO: 63438216 
zastoupen: MUDr. Petrem Svačinkou, předsedou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 4050005705/6800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Plavání", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 -
Žádost o dotaci na KCTM (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, 
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. 
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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, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 230 000 Kč (slovy: dvě stě třicet 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 700 000,- Kč 

Výše dotace v Kč 230 000,- Kč 

Výše dotace v % 32,86 % z celkových nákladů na akci 

Maximální výše dotace % 40 % z celkových nákladů na akci 

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, nesmí být překročena maximální výše dotace v % uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se případně proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží. 

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 jiných zdrojů Kraje včetně Fondu Vysočiny na akci je nepřípustný. 
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 kalendářních dnů ode dne doručení 
akceptované a Příjemcem podepsané této smlouvy na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

ČI. 7 
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Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017. 

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) Uznatelné náklady akce jsou neinvestiční výdaje prokazatelně související s činností 
KCTM, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a finanční 
zdroje na činnost KCTM. 

5) V případě nákladů neuvedených v Příloze č. 2 této smlouvy - Celkový rozpočet a 
finanční zdroje na činnost KCTM, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování 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 „hrazeno z dotace Kraje Vysočina PR01649.0011". 

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 daní 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. prosince 2017. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními 
doklady, 
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f) doručit Kraji do 31. ledna 2018 závěrečnou zprávu a vyúčtování, jejíž vzor je 
uveden v příloze č. 5 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských 
center talentované mládeže a jejich podporu č. 16/14 - Vzor závěrečné zprávy a 
vyúčtování činnosti KCTM, 

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 (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, ( 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) 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 finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

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

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

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

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu. 
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) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 
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d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min, 1 ks 
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje), 

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

5) „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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Celý kalendářní rok 2017. 

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 

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 Ing. Milan Kastner, tel: 724 650 274, email: 
kastner.m@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 ČI. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 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 celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jím 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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6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost podle § 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 jsou: 
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na KCTM, 
Příloha č. 2 - Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
7. 2. 2017 číslo usnesení 0051/01/2017/ZK. 

V dne V Jihlavě dne Oft 03. 2017 

M0Dr. Petr Svačinka 
// 

/ předseda 

t ft '—-v 

Z 
íng. Jana Fialová, MBA 

členka Rady Kraje Vysočina 

JIHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB 
AXIS, z.s. 

Rosického 6, Jihlava 
IČ 63438216 t 
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MHHH 
Pravidla Rady Kraje Vysočina propřiciělení.statuíuKrajskýchcenter talen 
jejich podporu 

ŽÁDOST O DOTACI NA JIŽ ZAVEDENÉ KCTM 

Evidenční číslo žádosti 
Iftadatel nevyplňuje} _ 
Jázev Krajského centra 

laientovane mládeže 

KCTM 'fy / ŽOfi?-

3van f̂8lá<te1ÉřSOČINÁ ~ii 
~ -BORUéBNO-OSOBříÉ — 

2 8 -06- 2016 

é-Jv.' i 
twmlm. 

Krajské centrum talentované mládeže v plavání 

Ěadatel 
jUplny název a sídlo dle 
dokladu o pravnl i 
____n 

j Jihlavský plavecký klub AX!S,z,s. 
E. Rošíckého 6 
586 04 Jihlava 

Statutární zástupe^ 
jméno, příjmem, titul 

fjni-cp teíPton 

-máli) 

MUDr. Petr Svačinka - předseda 
Tel: 604 611 661 
Piav.klub@jpkaxis.cz 

(úptaktní osoba I 
^meno příjmem titui 

íeiefon 
>-mail) 
ISo 

3ankůvni spojeni (název j 
sanky, číslo uctu , kod ] 
&} S 
^(kovýrozpočet na : 
íinnost KCTM v roce 2017 i 

Požadované výše dotace 
iMjze c«nit nax 40 í 

celkových uznaleinýcn 
ik!a_du» 

Mgr. Petr Ryška 
Tel: 603 570 701 
Plav.kiub@jpkaxís.cz 

I634 38 216 
j 

i SBERBANK č.ú: 4050005705/6800 

700 000,- Kč 

230 000,- Kč {33 %) 

Sílové skupiny 
jjvlechhý(vékové kategone 

írýcji se projekt KCTM 
/Ká) ' , •" | 
'diet klubů a členů \ 
^pojených do projektu za] 
ipjýnulé soutěžní období j 

Žactvo a dorost 

5 klubů s cca 800 členy 
50 závodníků a 7 trenérů zapojeno do projektu KCTM 

'ředpokíádaný počet 
ibů a členů zapojených 
projektu na žadane 

soutěžní obdob! 

, 5 klubů 
Předpoklad zařazení cca 50 závodníků s nimiž bude 
pracovat 6-7 trenérů 



{armobogram činnosti J 
05TM (termíny soutěží, 
soustředěni,,..) 
fodnoceníčirmosti a 
laplněnístanovených 
fkonnostmch cílu icr uc3b 

LÓDM a ZODM zhodnocení 
j/ystoupem) za uplynulé 
squtěžní období 

Stručný popis a nastaveni 
Výkonnostních cilú pro 
radchazející soutěžní 
jbdobi 

Viz příloha 

Činnost za uplynulé období zhodnocena v proiektu. 
Víz příloha. 

Cíle jsou detailně rozebrány v projektu. Viz příloha 

^^aaSQUIÉŽSÍ KOMISE 
WlOClHA 

Yr'"t-

Potvrzení statutárního zástupce 
krajského/celorepublikového orgánu příslušného 

sportovního odvětví 

"v V 
PLAVECKÝCH 

ČESKÝ SVAZ 
PLAVECKÝCH SPORTŮ-

Zátopkova 100/2 
160 1? Praha 6 

IČO: 44 26 49 84 



Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované 
mládeže a jejich podporu 
(povinná příloha žádostí) 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST KCTM 

ROK 2017 

Celkové příimv na financováni projektu: 

Částka: 
Krai Vysočina 
JPKAXIS 
"Členové KCTM 

270 000, 
230 000 

700 000,-

Ceikové uznatelné náklady f uvádějte v Kč): 

Éodrobnv pop* nakladu Částka: 
Materiálové náklady 50 000,-
Náklady spoíené s nájmy sportovišť 30 000,-
Stravné 90 000,-
Náklady na dopravu 200 000,-
Ubytování 300 000,-
Odměny trenérům 30 000,-
Odměny rozhodčím 
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 

v - - rr ~ 

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie (uvádějte v Kčk 

Popis nakladu* Požadovana 
castka. 

doprava 100 000,-
ubytování 130 000,-

HELKEM 230 000,-

27,6.2016 Jihlava 

datum, místo 

MUDr. Petr Svačinka 

JIHLAVSKY PLAVECKY KLUB 
AXIS, 2.S. 

Rosického 6, Jihlava 
3Č-6-343&216—i-

razítko žadatele 

x 

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce 



PROJEKT KCTM VYSOČINA V PLAVÁNÍ 2017 

ÚVOD DO PROJEKTU 

a) Historie plavání na Vysočině 

Již v roce 1933 byl založen plavecký odbor při SK Jihlava. Žádost o zapůjčení 
zařízení městské plovárny však zůstala nevyslyšena a tak k praktické činnosti 
v předválečné době nedošlo. Jako první provozovaly plavecký sport v období 
II. světové války KČT Třebíč a SK Telč. V Jihlavě vznikl plavecký odbor Sokola v létě 
1946 a plavání se začalo velmi rychle rozvíjet.^V roce 1950 byl dán v Jihlavě do 
provozu 25-ti metrový bazén na náměstí M.R.Štefánika a Jihlava se stala již natrvalo 
centrem plavání na Vysočině. Pod vedením pana Oldřicha Háje se vypracovala mezi 
nejlepší plavecké oddíly bez zimních lázní v ČR. V roce 1965 byl konečně v Jihlavě 
otevřen pivní 25-ti metrový krytý bazén na Vysočině. 

Od tohoto roku se Jihlavské plavání řadí mezi pilíře plaveckého sportu v ČR. Od 
roku 1968 začínají při ZŠ Dukelská a později při ZŠ Rosického fungovat sportovní třídy 
plavání, které existují až do současnosti. Od roku 1984 také v Jihlavě existovalo TSM, 
které však bylo v devadesátých letech z nedostatku finančních prostředků zrušeno. 
Přesto v Jihlavě vyrostla řada reprezentantů ČR i mistrů republiky^ všech kategorií. Jen 
v posledních patnácti letech se v kategorii dospělých stali mistry ČR - Alena Nývltová, 
Jiří Vondrák, Antonín Padrnos, Tomáš Fučík, Tomáš Plevko a Barbora Pieková. 
Spousta jihlavských plavců také reprezentovala ČR na evropských a světových 
šampionátech. Nejlepší z nich, Alena Nývltová, vybojovala na ME v Shefieldu dvě 
bronzové medaile a získala na ME juniorů v Antverpách titul mistryně Evropy na 100 m 
znak. Tomáš Fučík se v roce 2008 nominoval na OH do Pekingu. Na mistrovstvích ČR 
družstev se pravidelně jihlavští plavci probojovávají do osmičlenného finále, kde 
získávají i medaile. 

V-osmdesátýchJetech se otevřely kryté bazény také v dalších městech na 
Vysočině - v Třebíčí, Žďáru, Pelhřimově a později i v Havlíčkově Brodě. Jihlavští 
plavci se vždy snažili pomoci svým kolegům alespoň radou. Bohužel bez výraznější 
finanční pomocí jsou tyto kluby odkázány pouze na provozování žákovského plavání. 
Přesto někteří plavci z těchto menších klubů přestoupili do sportovních gymnázií 
v Brně, Pardubicích, a nebo odešli na střední školu do Jihlavy, a dosáhli velmi dobrých 
výsledků, Jedná se například o třebíčské plavce Fučíka, Smetanu Či Michala Koubka, 
žďárské závodníky Budňáka, Špěvákovóu, Zelenkovou nebo pelhřimovské sestry 
Markovy. V posledních letech přicházejí především na jihlavské gymnázium, kde byla 
zřízena sportovní třída, V letošním roce na ní studují kromě jihlavských plavců, také 
Daniel Šubert z Třebíče a Jaroslav Netolický z Havlíčkova Brodu. 

b) Současný stav plaveckých klubů na Vysočině a jejich výkonnost 

V současné době provozuje závodní činnost na Vysočině pět plaveckých klubů. 
Jihlavský plavecký klub AXIS, Třebíčský oddíl plavání, plavecký oddíl Delfín 
Pelhřimov, TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou a PŠ BETA Havlíčkův Brod. Je to maximální 
počet subjektů, neboť v kraji je pouze pět regulérních krytých bazénů. V těchto klubech 
je registrováno okolo 800 členů, především žákovské a dorostenecké kategorie. Téměř 



••-polovina-tohotopočtu-jsou-členové. JPK AXIS., Jak již bylo uvedeno výše, s yýjii^ou 
JPK AXIS se kluby zaměřují především na výchovu a trénink žactva, kde dosahují 
slušné úrovně a nejlepší žáci úspěšně závodí i na žákovských mistrovstvích ČR, V 
těchto klubech trénují pouze dobrovolní trenéři za cenu svých osobních obětí, bez 
nároku na slušnou finanční odměnu. 

Výjimkou je Jihlavský plavecký klub AXIS, který vzhledem ke svým 
dlouhodobým špičkovým výsledkům je trvale zařazen do systému českého svazu 
plaveckých sportů, který hradí hlavního trenéra mládeže a finančně přispívá na další 
činnost. Přesto v současné době i tento, na krajské podmínky kolos, musí značně šetřit a 
nemůže si dovolit přípravu, která by odpovídala výkonnosti a kvalitě, kterou plavci JPK 
AXIS disponují, V letošním roce jsou v reprezentaci ČR čtyři plavci jihlavského klubu. 
Dva v dospělé reprezentaci a dva v juniorské. Z toho jsou tři členové KCTM Vysočina 
v plavání. Jihlavští získali v roce 2015 na MČR dospělých 9 medailí, v dorostu 
vybojovali medailí 16( z toho 2 tituly mistra ČR) a v žactvu 26 medailí (z toho 11 
titulů). Ve všech kategoriích se JPK AXIS řadí mezí nejúspěšnější kluby v ČR, Všichni 
medailisté dorostenecké a žákovské kategorie jsou zároveň členy KCTM. Závodníci 
z dalších klubů Vysočiny se MČR zúčastnili s menšími úspěchy. Přesto závodnice 
Delfína Pelhřimov Tereza Horkayová je také žákovskou mistryní ČR. 

V roce 2006 začalo pod JPK AXIS a za přispěni kraje Vysočina fungovat 
Krajské centrum talentované mládeže v plavání, které pomáhá výše uvedenou situaci 
vylepšit ekonomickou pomocí a pomáhá také při užší spolupráci mezi jednotlivými 
kluby v metodické i ekonomické oblasti. 

SPORTOVNÍ ČÁST PROJEKTU 

Popis problému 

I přes vynikající výsledky JPK AXIS se snažíme pro rozvoj plavání na Vysočině 
vytvořit dlouhodobý životaschopný systém, který obsahuje všechny plavecké kluby a .. 
umožní plavcům, trenérům a funkcionářům věnovat se plavání ve stejných podmínkách 
jaké mají v jiných krajích či větších klubech. Současná výkonnost je založena 
především na osobních obětech trenérů a závodníků, neboť finanční možnosti klubů na 
Vysočině jsou značně omezené. V této oblasti je KCTM velikým přínosem. 

Problémy, které pomocí KCTM řešíme, jsou následující: 
1) Do ukončení základní školní docházky podporujeme přípravu plavců v jejich 

mateřských klubech, neboť odchod od rodiny je u dětí v tomto věku velice rizikový 
a může se později na dítěti negativně projevit V této kategorii podporujeme 
společné VT. 

2) Zabezpečujeme vzdělávání trenérů žactva ve všech plaveckých klubech Vysočiny. 
3) V dorostenecké kategorii vytváříme tréninkovou skupinu z nejlepších plavců kraje, 

kteří společně trénují a zároveň je jim poskytnuta alespoň minimální finanční pomoc 
k zabezpečení základních sociálních potřeb (pro mimojihlavské např. ubytování). To 
je důležité proto, aby plavci neodcházeli do jiných krajů na sportovní gymnázia. 
Ideální je také skloubit v tomto věku vrcholové plavání se školou. Na to jsou ideální 
již výše zmíněná sportovní gymnázia. 

4) Nastavený systém jsme zabezpečili kvalitními trenéry a hledáme finanční 
prostředky na jeho realizaci. 



b) Cíle projektu 

Projektem sledujeme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé cíle. 

1) Krátkodobé cíle jsou zaměřeny na rok 2017. V tomto roce se zaměříme především 
iia úspěšnou reprezentaci kraje na žákovském a dorosteneckém mistrovství 
republiky. Výrazně chceme také uspět na Olympiádě mládeže v Brně. Dále chceme 
přispět ke zviditelnění plavání ve všech okresech kraje Vysočina. 

2) Střednědobé cíle vidíme v horizontu dvou až tří let. Jedná se především o udržení a 
stabilizaci systému, který zajistí ve všech plaveckých klubech na Vysočině 
vychovávat úspěšné žáky, z nichž ti nejlepší se přesunou na střední školu do Jihlavy, 
kde budou vytvořeny podmínky pro jejich další výkonnostní růst. V tomto ohledu 
vidíme přínos ve fungování sportovní třídy na gymnáziu v Jihlavě. Po skončení 
střední školy počítáme s tím, že by nejlepší plavci byli zařazení do VSC MŠMT, ale 
dále reprezentovali kluby na Vysočině, jako v nedávné době Tomáš Fučík. 

3) Dlouhodobým cílem je rozšířit členskou základnu plavání na Vysočině, vychovávat 
pravidelně reprezentanty ČR a neustále posouvat plavání na Vysočině na vyšší 
úroveň. Cílem je vytvoření takové motivace, aby co nejvíce dobrých plavců 
vydrželo u plavání co nejdéle a dobře reprezentovalo svoje město i kraj. Do tohoto 
procesu je třeba plně zapojit všechny plavecké kluby. 

c) Způsob organizace Krajského centra talentované mládeže v plavání 

KCTM plavání jsme rozdělili na dva stupně: 
1. KCTM I. stupně - je pro plavce v žákovském věku (12-141et), kteří se připravují 

ve svých mateřských klubech a mají pouze společná krajská soustředění a některé 
vybrané závody. Podmínkou pro zařazení do centra je výkonnost plavce. Zařazeni 
jsou pouze plavci, kteří se kvalifikují na MČR žactva. Pouze výjimečně mohou být 
zařazeni plavci z menších klubů s horšími podmínkami na přípravu, kteří mají horší 
výkonnost. Tito výjimečně zařazení závodníci by neměli přesáhnout 10% celkového 
počtu, aleje žádoucí, aby z každého klubu byli do centra zařazeni minimálně 2 
plavci. Předpokládaný počet členů je 25-30. V roce 2016 to je 30 plavců. 

2. KCTM II. stupně-je pro plavce v dorosteneckém věku (15-19 let), kteří jsou 
většinou soustředěni na středních školách v Jihlavě (nejlépe na sportovním 
gymnáziu)a veškerou sportovní činnost -vykonávají společně ve spoluprácí 
s Jihlavským plaveckým klubem AXIS. Tato spolupráce je nezbytná z hlediska 
personálního zajištění i využití tréninkových prostor. Podmínkou pro zařazení je 
opět výkonnost plavce, Do centra jsou zařazeni závodníci, jenž se umístí na MČR 
dorostu do 20,místa. Výjimečně mohou být do centra zařazeni také plavci, kteří se 
MČR nezúčastnili, například kvůli nemoci. Podíl těchto závodníků nesmí opět 
přesáhnout 10% zařazených. Předpokládaný počet členů jel 5-20. V roce 2016 to je 
20 plavců. 

Personální zabezpečení centra I. i II. stupně je uvedeno v příloze. 
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NápM KCTM plavání v roce 2017~ _ : 

1) KCTM plavání L stupně 
Závodníci centra I. stupně v roce 2017 absolvují společně pět víkendových 
a dvě týdenní soustředění. Jedná se jednak o plavecká soustředění a dále 
0 kondiční soustředění na kolech a na běžkách. Navíc společně pod hlavičkou 
centra absolvují některé vybrané závody v zahraničí, přičemž závodů v ČR by se 
členové centra I, stupně zúčastňovali pod hlavičkou a za peníze mateřských 
klubů. Finanční příspěvek by vybraní závodníci obdrželi i na Krajské 
mistrovství. Samozřejmě i zde by se tito plavci prezentovali jako zástupci 
KCTM plavání Vysočina, např. nápisy na vybavení, atd. Podrobný rozpis 
závodů a soustředění je v příloze. 

2) KCTM plavání Il.stupně 
Závodníci KCTM budou společně celoročně trénovat pod vedením 
profesionálního trenéra (trenérů). Mají naplánováno v roce 2017 sedm 
soustředění, z toho pět týdenních plaveckých a dvě víkendová kondiční na 
kolech. Pod společnou hlavičkou centra a JPK AXIS se zúčastní závodů doma 
1 v zahraničí. Podrobný rozpis závodů a soustředění je uveden v příloze. 

3) Vzdělávání trenérů 
Oficiální trenéři KCTM uspořádají během roku 2017 dvě Skolení pro ostatní 
trenéry pracující s mládeží. U těchto školení bude vždy vedoucím a garantem 
některý z diplomovaných trenérů I. třídy. 

EKONOMICKÁ ROZVAHA 

Úvodem je třeba připomenout, že Krajské centrum talentované mládeže vzniklo proto, 
aby se i na Vysočině vytvořily v plavání podmínky, které by umožnily nejlepším 
plavcům kraje se co nejvíce zlepšovat a mít k tomu stejné podmínky jako ve větších 
klubech v ČR. Na takovéto zabezpečení již ekonomická situace klubů v kraji nestačila, 
atak jsme zažádali o podporu Kraj Vysočina, Přesto největší finanční zátěž nesou dál 
plavecké kluby. Kraj však svojí účastí na tomto projektu těm nejlepším pomáhá. 

KCTM I,stupně - 30 plavců 
Jednotlivé plavecké kluby budou i nadále závodníkům hradit nájemné tréninkových 
hodin, finanční zabezpečení trenérů během celého roku a závody na území ČR, Tyto 
náklady jsou v různých klubech rozdílné, ale většinou tvoří hlavní část nákladů. 

Náklady na akce s přispěním kraje 
Soustředění 200 000,-
Zahraniční závody 70 000,-
Vybavení 20 000,-
Odměny trenérů na společných akcích... 10 000,-
Celkem. 3 00 000,- z toho kraj 100 000,-KČ 



KCTM plavání Il.stupně - 20 členů 

Jihlavský plavecký klub bude platit každodenní nájem bazénu a přispívat na trenéry. Po 
zřízení sportovní třídy na jihlavském gymnáziu a zařazení plavání jako kmenového 
sportu, je hlavní trenér KCTM II, stupně placen jako zaměstnanec gymnázia, 

Další náklady na činnost 
Soustředění.,.,,..,,, ,180 000,-
Závody ....150 000,- , 
Regenerace 10 000,-
Vybavení. 30 000,-
Ubytování mimojihlavských 20 000,-
Odměny trenérů při společných soustřeď... 10 000,-
Celkem „v .400 000,- z toho kraj 130 000,-Kč 

Vzdělávání trenérů 

Vzdělávání trenérů budou organizovat jihlavští trenéři KCTM plavání a zabezpečena 
budou Jihlavským plaveckým klubem AXIS. 

Celkem by kraj Vysočina přispíval na Krajské centrum talentované mládeže v plavání 
částkou 230 000,-Kč. 

KCTM plavání Vysočina je účetně zařazeno pod Jihlavským plaveckým klubem AXIS, 
kde je vedeno účetnictví KCTM odděleně. 

VÝSTUPY PROJEKTU A KONTROLNÍ MECHANISMY 

Věříme, že díky činnosti centra budou lépe podchyceny plavecké talenty v kraji a 
zabezpečeny podmínky pro optimální sportovní růst členů KCTM. Nejlepší plavci 
nebudou mít potřebu odcházet do j iných klubů mimo Kraj Vysočína. Dále také plavci 
z menších klubů budou mít více možností kvalitně trénovat s plavci z JPK AXIS, Pro 
dobrou činnost centra je nezbytné vytvořit kvalitní kontrolní mechanismy. Ke kontrole 
centra jsme zvolili následující: 
- Vytvoření komise ze zástupců plaveckých klubů v kraji. 
- Zodpovědný hlavní trenér a vedoucí KCTM plavání Vysočina j sou při oponentuře 

na konci každého roku povinni: 

a) Předložit sportovní výsledky všech členů centra za daný rok a popis sportovní 
činnosti. 

b) Předložit rozpis využití finančních prostředků centra za uplynulý rok. 
c) Předložit plán činnosti na další rok a seznam nově zařazených členů dle daných 

pravidel. 
- Kraj Vysočina má dle smlouvy možnost finanční kontroly centra. 
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ZAVER 

Na činnosti KCTM v plavání se dohodly všechny kluby kraje jako na nejlepší 
cestě, jak udržet co nejdéle mladé závodníky u plaveckého sportu a zároveň v kraji 
Vysočina. To je důležité pro ostatní mládež, která v těchto špičkových sportovcích má 
dobry příklad, což jě v současné době velmi cenné. Samozřejmě, že také věříme ve 
zlepšení výkonnosti a rozšíření Členské základny všech klubů na Vysočině. JPK AXIS, 
jakožto vůdčí subjekt, je rozhodnutý v projektu pokračovat i v omezené podobě, pokud 
by Kraj odmítl se na projektu podílet, ale domníváme se, že by to byla veliká Škoda, 
neboť by nebyl sám schopen finančně podporovat ostatní kluby. Vložil by do projektu 
jen své trenéry. Finanční náležitostí by tím pádem zůstaly opět plně na samotných 
závodnících. Věříme, že k této situaci nedojde a dosažené výsledky budou odměnou 
všem zúčastněným. 

Jménem KCTM plavání 

Mgr. Petr Ryška 
Hlavní trenér JPK A 

MUDr. Petiv&Vačinka 
Předseda krajské soutěM4comise plavání 

JIHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB 
AXIS, Z.S. 

Rosického 6, OMava 
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