
KRAJSKY URAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dotační smlouva - ID 002480.0001 KCTM - fotbal 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA 

Schváleno: zastupitelstv Datum: 27.3.2018 Č.usnesení: 0345/02/201 8/ZK 

Dokument uložen u: em Kraje OHHPK7II 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. 

Smluvní částka: 1) 1500000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu 

Podpis zajistit do: 12.4.2018 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŠMS/M. Kastner 28.3.2018 v 
Projednáno s: OŠMS/K. Ubr k h • U v<S •1X 
Právní kontrola: OddPKŽÚ/D. Trtík -6.  04. 2018 
Předkládá: OŠMS/M. Kastner 28.3.2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŠMS/K. Ubr 
k i • 20 li X 

Zxjtfpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner - 6. 04, 201b 
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová - 6. 04. 2018 I/ y 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 22908951), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona 0 
DPH; (ověření provedl: kastner, datum ověření: 28.03.2018 14:02:18): 

Dotační smlouva - ID 002480.0001 KCTM - fotbal 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1500000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. 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). 



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") 

(002480.0001) 

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 

a 

Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. 
se sídlem: Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava 
IČO: 22908951 
zastoupen: Ing. Zdeňkem Tulisem, členem Rady spolku 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2816055329/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na Krajské centrum talentované mládeže „Fotbal", 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. 

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 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set 
tisíc korun českých). 

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

podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 

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

Celkové náklady akce 10 160 000,-Kč 

Výše dotace v Kč 1 500 000,- Kč 

Výše dotace v % 14,76 % 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 
Podmínky použití dotace 



1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2018. 

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 výší 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 002480.0001". 

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 31. prosince 2018. 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, 

f) doručit Kraji do 31. ledna 2019 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, 
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-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


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 2018. 

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 
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. 

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. 

mailto:kastner.m@kr-vysocina.cz


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 
27. 3. 2018 číslo usnesení 0345/02/2018/ZK. 

6A dne  ̂̂   ̂• 2Lo f yu V Jihlavě dne ...20.18 

Ing. Zdeněk Tul is Ing. Jana Fialová, MBA 
člen Rady spolku členka Rady Kraje Vysočina 



z.s. 
FKM VYSOČINA JIHLAVA, 

KUJIP01CA6AH 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
Ing. Milan Kastner 
Oddělení mládeže a sportu 
Žižkova 57,587 33 Jihlava 

V Jihlavě, 08.02,2018 

" "křáTvysočína ~®| 
DORUČENO OSQBN^ . 

Pafcí listí 
Ooiio - g -02- 2018 
dne". 

Věc; Žádost o dotací na KCTM - fotbal pro rok 2018. %-jj, tbSM/uHP J u< 
Í>oí«f'Ř!c';t 

Vážený pane Kastnere, 
S ohledem na výsledek jednání krajského zastupitelstva ze dne 06. 02. 2018 Vás žádáme o projednání 
nové žádosti o dotaci na KCTM pro rok 2018, Ještě jednou se omlouváme za naše pochybení při podání 
naší žádosti do Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže 
(nedodržení termínu podání Žádosti), což se nám v minulosti nikdy nestalo. Věříme, že s ohledem na naši 
dlouholetou úspěšnou činnost v projektu KCTM nám v naší žádosti vyhovíte, poněvadž bez Vaší finanční 
podpory bychom naše působení v rámci Kraje museli značně omezit. Dle našeho názoru by si to tento 
skvělý projekt nezasloužil. 

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost 

FKM VYSOČINA JIHLAVA, z.s. 

Ing. Zdeněk Tulisjíen Rady sdružení DIČ: CZ2Z908951 f 
Jiráskova 2603/69 y 

$86 01 Jihlava 

FKM VYSOČINA JIHLAVA, ar.ft, Jiráskova 69,586 04 Jihlava, Česká republika 

Tel.; (+420) 567 578 011-014 
Fax; (+420) 567 578 015 
e-mail: fcvysodna@ji.cz, http://ww.fcvys0cina.c2 

IČ: 22908951 
EU DIČ: <222908951 

zapsán Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 15338 

mailto:fcvysodna@ji.cz


ŽÁDOST 0 DOTACÍ NA ROK 2018 

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) m( * * i  {  i  ~ -n +T„4 V .  KZjt"Li; \*  a 
Název Krajského centra 
talentovane mládeže KCTM-fotbal 

Žadatel 
(úplný název a sídlo dle 
loHiidu o p ««ni 
subjektivitě) 

Fotbalový klub mládeže WSOČINA JIHLAVA, z.s. 
Jiráskova 2603/69 
586 01 Jihlava 

Statutární zástupce 
(jméno příjmení, titul 
jfunkce telefon 
e-mail) 

Ing. Zdeněk Tulis, člen Rady spolku 
603 481 119 
ztulis@ts.cz 

Kontaktní osoba 
(jméno plněni titul 

e-mailj 

Silva Láníková, ekonomka 
567 578 014, mobil 605 211 759 
silva.lanikova@seznam.cz 

ICO 22908951 

Bankovní spojeni i lazej 
t*anK c.floLCiJ kod 
banky) 

Česká spořitelna 
2816055329/0800 

Celkový rozpočet na 
činnost KCTM v rocc 

10160 000,00 
Kč 

Požadovana vyše dotace 
(Muže čnít ma- 4"i % 

í celkových uznatelných 
ivkiadůi 

1 500 000,00 14,77 
K č % )  

Cílové skupiny 
(«sb hny verove ka*ei jri^ 
kte yi h se přejat KTV! 

Projekt se týká všech mládežnických kategorií: 
přípravky (dětí ve věku 5-11 let) 
žáků {děti ve věku 11 -16 let) 
dorostu (studenti ve věku 15-19 let) 

Počet klubu a členu 
{zapojených do projektu za 
uplynule soutěžní období 

Zapojeno bylo 14 týmů, 316 hráčů 

Předpokládány počet 
klubů a členu zapojených 
do projektu na žddane 
soutěžní obdohi 

Pro rok 2018 předpokládáme zapojení 15 klubů, 335 
hráčů 
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KCTM (termíny soutěží, 
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Časový harmonogram určuje průběžné plnění činností 
v závislosti na rozpis soutěží FAČR Praha, Olomouc a 
KFS Vysočina: 
Leden ~ březen: zimní příprava (soustředěni, halové 
turnaje, tréninky v tělocvičnách...) 
Březen - červen: soutěžní období 
Červenec: letní příprava (soustředění, přípravná 
utkání.) 
Srpen - listopad: soutěžní období 
Prosinec: zimní příprava, hal, turnaje 
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V FKM VYSOČINA JIHLAVA, z. s. působí 14 družstev pod 
vedením 32 trenérů. Všechna dorostenecká a žákovská družstva 
hrají nejvyšší soutěže v rámci FAČR. Dorostenecká družstva jsou 
začleněna do sportovních center mládeže (dáie SCM) a 
žákovská družstva jsou součástí sportovních středisek mládeže 
(dále SpSM), 
Sportovním manažerem mládeže je p. Josef Morkus. Vedoucím 
SCM je p. Kamil Průša. Vedoucím SpSM je p. Pavel Tvarůžek. 
Vedoucím přípravek je p. Stanislav Duben. Sekretářem mládeže 
je p. Petr Šilhán. 

FKM VYSOČINA JIHLAVA, z. s. úzce spolupracuje s Domovem 
mládeže při FC VYSOČINA Jihlava, a. s. Na tomto domově 
mládeže je ubytováno 35 hráčů všech dorosteneckých kategorií a 
kategorie starších žáků. Vedoucím vychovatelem Domova 
mládeže je p. Miloš Císař. V současné době jsou ubytovaní 
studenti středních škol v Jihlavě a ZŠ E. Rošického. Cílem je 
posunout hranici do mladšího žákovského věku, tak abychom 
mohli dát šancí mladším hráčům. V minulosti se nám takto 
podařilo vychovat reprezentanta české republiky - Matěje Vydru. 
Mládežnická družstva FKM VYSOČINA JIHLAVA, z. s. trénují a 
hrají svá utkání ve třech areálech. Dorostenecké týmy trénují a 
hraji v areálu Na Stoupách (přírodní tráva a umělá tráva). 
Žákovská a přípravková družstva trénují a hrají v areálu 
v Jiráskově ulici v Jihlavě (přírodní tráva a umělá tráva) nebo 
v areálu v Antonínově Dole a ve Vyskytné (přírodní tráva). Nové 
kabiny pro hráče a zázemí pro trenéry v areálu Na Stoupách jsou 
příslibem dalšího rozvoje mladých hráčů. V areálu se nachází 
také posilovna, video místnost a vířivka pro regeneraci. V celém 
letošním roce pokračuje spolupráce se Sokolem Bedřichov o 
užívání areálu Na Točně. Do této lokality jsme přemístili část 
družstev z přípravek. 

FKM VYSOČINA JIHLAVA, z. s. zabezpečuje pro své hráče 
zdravotní péči, kterou zajišťují fyzioterapeut p. Rychetský a 
MUDr. Ladislav čepera. 

Cílem všech mládežnických trenérů je příprava hráčů pro 
dospělou kopanou na nejvyšší úrovni. Po skončení jarní sezony 
se hráči ročníku narození 1998, stali základem pro juniorský tým. 
Velký důraz se v FC Vysočina klade na obecný rozvoj osobnosti 
hráče. Přeměna talentu ve výborného hráče se z větší části 
odehrává mimo něj. Podstatnou roli hraje zázemí v rodině a 
optimální spolupráce rodičů, trenéra a učitelů ve školách. 

Dorostenecké kateaorle (soutěž sportovních center mládeže) 



hraií ood hlavičkou FC VYSOČINA Jihlava, a. s. - soutěžní 
ročník 2016-2017 
Dorost A (U19) - Česká spořitelna i. dorostenecká liga - 17. 
místo v tabulce 
Dorost B (U17) - SCM U17 - 5. místo v tabulce 
Dorost C {U16) — SCM U16-7. místo v tabulce 

Trenérské obsazení dorosteneckých družstev (trenérské 
vzdělání)" soutěžní ročník 2016-2017 
Dorost A (U19) - trenér: Kamil Průša (Trenér mládeže UEFA A), 
asistent: Tomáš Vedral 
Dorost B (U17) - trenér: Libor Smejkal (UEFA A), asistent: 
Ladislav Němec 
Dorost C (U16) - trenér: Petr Kuchta (UEFA A), asistent: Pavel 
Kračmar 

- v dorosteneckých kategoriích působí 58 hráčů 
- v dorosteneckých kategoriích jsme dokázali vychovat pro 

reprezentační výběry v letošním soutěžním ročníku 
následující hráče. Ve výběru U-19 je Tomáš Smejkal. 
V reprezentačním U-16 je Pavel Mikuška, v U15 Ondřej 
Mastný, 

Žákovské kategorie (soutěž sportovních středisek mládeže) 
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WÉmWwĚĚšî S& v̂ 

IBw-SlSilSlSSHMf 
l^H^a 

^iSiwS^SSfp^SÉ W§ĚMĚ$m IBhíh Éjgllgtgg iiwfnrHW •mi li i» » in 

ISBSl 
H mMMĚM 

mm 
iífefllšlIilL WiilsiiP 
IIIIÍIIImíBI WMSMmMmM f®MiiiB»il mwSm^^SmMS ^̂ ^MmWWMSS 
mBg^KS 

Wm mí WMĚwĚ-
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hraií ood hlavičkou FC VYSOČINA Jihlava, a. s. - soutěžní 
ročník 2016-2017 
Žáci A {U15)-soutěž SpSM Jih 
Žáci B (U14) - soutěž SpSM Jih 
Žáci C (U13) - soutěž SpSM Jih 
Žáci D (U12) - soutěž SpSM Jih 

• 5. místo v tabulce 
• 10. místo v tabulce 
- umístění se neuvádí 
- umístěni se neuvádí 

Trenérské obsazení žákovských družstev (trenérské 
vzdělání} 
Žáci A (U15) - trenér Ivan Čermák (Trenér mládeže UEFA A), 
asistent Pavel Benda 
Žáci B (U14) - trenér Pavel Tvarůžek (Trenér mládeže UEFA A), 
asistent Svatopluk Veroněk 
Žáci C (U13) ~ trenér Jonatan Hána (UEFA A licence), asistent 
Radek Pech 
Žáci D (U12) - trenér Michal Vejmelka (Trenér mládeže UEFA A), 
asistent Tomáš Válek 

- v žákovských kategoriích působí 82 hráčů 
- naše žákovská základna pravidelně dodává své nejlepší 

hráče do výběrů organizovaných na krajské úrovni pro 
dlouhodobé soutěže krajských výběrů, jejichž vrcholem je 
každoroční žákovský turnaj Kouba Cup a jednou za dva 
roky olympiáda mládeže 

Přípravky - soutěžní ročník 2016-2017 
Přípravka A (U11) - OP mladších žáků -1, místo v tabulce 
Přípravka B (U10) - KP přípravek 
Přípravka C (U9) - KP přípravek 
Přípravka D (U8) - OP přípravek 
„dívky" - 2. liga dorostenek - 2. místo v tabulce 
Přípravka E (U7) - nehraje oficiální soutěž 
Přípravka F (U6) - nehraje oficiální soutěž 

Trenérské obsazení přípravkových družstev (trenérské 
vzděláni) 
Přípravka A (U11) - trenér Michal Veselý (UEFA A licence), 
asistent Josef Žák 
Přípravka B (U10) - trenér Zdeněk Ságl (UEFA B licence), 
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asistent Jan Široký 
Přípravka C (U9) - trenér Jiří Novický (UEFA 8 licence), asistent 
Jan Šoukai 
Přípravka D (U8) - trenér Libor Vítů (licence G), asistent Martin 
Vaniček 
Přípravka „dívky" - trenérka Katka Valentová (C licence), asistent 
Lenka Pojezná 
Přípravka E - trenér Vladimír Kocmánek (licence C), asistent 
Zdeněk Koubek 
Přípravka F - trenér Ladislav Novický (UEFA A licence), asistent 
Jan Bubík 

- v kategorii přípravek (přípravka A -* přípravka „dívky") 
působí 181 dětí. 

Hráči U10 se zúčastnili největšlho turnaje věkové kategorie U10 
~ Champions Trophy, jehož se účastni více než tisícovka týmů 
z celého světa. Konečné umístění Vysočiny bylo 59 místo. 

Naši trenéři mládeže se velmi aktivně zapojují do lektorské a 
vzdělávací Činnosti v rámci regionu Vysočina. Trenéři a činovníci 
Morkus, Průša, Jansa a Tvarůžek předávají své znalosti a 
zkušenosti novým trenérským adeptům v rámci seminářů a 
školení pro trenéry licence B a C v kraji. V rámci těchto seminářů 
a školení probíhají i ukázkové tréninkové hodiny pod vedením 
výše uvedených trenérů i s družstvy mládeže našeho klubu. Náš 
klub nabízí možnosti ukázkových tréninků pod vedením naších 
trenérů. Ve větší míře je využívána nabídka pro možnost 
zhlédnutí tréninkových jednotek v našem klubu přes celou škálu 
všech družstev. Náš klub v letošním roce uspořádal ve spoluprácí 
s OFS a KFS tři školení pro trenéry z regionu. Všechny se konaly 
v areálu na Jiráskově ulici. 

Bez kvalitního materiálního vybavení dnes nelze vrcholový fotbal 
provozovat. Letni a zimní 
soustředění všech dorosteneckých družstev je v našem klubu 
samozřejmosti. Proběhla již tradičně v červencovém a lednovém 
terminu v Senici, Budišově a Stokách. Soustředění žákovských 
družstev a družstev přípravek proběhla rovněž v zařízeních 
našeho regionu. Vzhledem ke konkurenceschopnosti a zvyšování 
kvality v rámci přípravných období se naše mládežnická družstva 
zúčastňují mezinárodních turnajů v hale, ale i velkých letních 
turnajů. Stává se již tradici reciproční přípravné utkání našich 
dorostenců s mužstvy ze Slovenska (Slovan Bratislava, Spartak 
Trnava, Senica). Žákovská družstva kooperuji a tím si 
porovnávají svou výkonnost zejména ze slovenskou Senicí, 
Trenčínem a Sencem. V případě zvyšování kvality tréninkového 
procesu se konfrontace se zahraničními mužstvy stává nutnou 
potřebou kvalitní přípravy vrcholového sportovce - fotbalisty. 
V rámci povinnosti a kontroly zdravotního stavu hráčů je všem 
zajištěno nejlepší možné vyšetření v Ústavu sportovní medicíny 
v Brně, kde kromě klasického funkčního a zátěžového vyšetření 
naši hráči absolvují i nadstandardní antropometrické vyšetření, 
které v řadě případů může sehrát klíčovou roli při přípravě 
vrcholového sportovce. 

Nemalé prostředky investuje klub do údržby a rekonstrukce hřišť, 
jichž je bohužel pro úroveň na jaké se klub nachází nedostatek. 
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^SK ÎBÍ̂ ^É fMW§§MW^̂ ím 
wWMBHLw 
SbIUÍS^^M^^s^S hhHMHM 

«H 

iiPfiiw 
iiifaî ssi 
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Během celého roku jsme dále upevňovali a prohlubovali 
spolupráci se školami v Jihlavě. Na základní škole Evžena 
Rošického jsme doplnili další nastupující ročník šesté třídy 
v rámci sportovního centra mládeže. Tréninkový proces 
v dopoledních hodinách zajišťují trenéři, kteří působí jako 
spojující článek mezi základní školou a našim klubem - p. 
Tvarůžek a p, Hána. V rámci školních sportovních kroužků 
působí Michal Mísař. 

V letošním školním roce jsme opět přispěli k otevřeni dalšího 
ročníku speciálního předmětu - Fotbalový trenér. Výuku zajišťuje 
náš klub prostřednictvím lektora - p. Průši.. Dopoledni tréninky 
v rámci výuky zajišťujeme v areálu Na Stoupách a vedením 
tréninků jsou pověřeni p. Průša a p, Smejkal. Těchto tréninků se 
také zúčastňují studenti jihlavského Gymnázia. 

Již čtvrtým rakem probíhá v našem klubu řízený skauting, Od 
počátku jsme se zaměřili na nejiepší hráče v regionu 
v kategoriích přípravek a mladších žáků. Cílem je detailně 
zmapovat nejiepší hráče v regionu a postupně je přivádět do 
našeho klubu. Již v těchto letech se tvoří budoucí základ 
nejvyšších soutěží v mládežnických kategoriích, V případě, že 
máme zájem působit v těchto soutěžích, je třeba přivádět tyto 
talenty již v brzkém věku mladších žáků. Každým rokem je třeba 
doplňovat ucelené ročníky. Poté je třeba se zaměřit i na širší 
okolí a perimetr rozšířit do okolních krajů. Je třeba využit 
popularity našeho klubu v rámci působení v nejvyšší soutěži a 
přesvědčit talenty i ze vzdálenějších míst ke vstupu do našeho 
klubu. Těmto talentovaným hráčům můžeme nabídnout již 
zmiňované ubytování na Domově mládeže a vzdělání na 
středních školách, především na naší akademii. Těmito kroky se 
budeme snažit zabránit situaci, která nás trápí ve starším ligovém 
dorostu. V letošním roce jsme zaznamenali příchody hráčů mimo 
náš region - Brno, Čáslav, Jindřichův Hradec,.,,. V rámci 
skautingu je třeba rozšířit počet lidí, tak abychom mohli 
zasáhnout větší počet mládežníků nejenom v našem regionu, ale 
i za jejími hranicemi. 

V roce 2016 jsme navázali na předchozí období v jednání s kluby 
v regionu. Naší snahou je přesvědčit funkcionáře v klubech 
Vysočiny k detailnější spolupráci. Na jednáni informujeme o 
snaze vybudovat satelity v okolních klubech. 

Náš klub se významně podílel na akci FAČR - Měsíc náborů, 
Můj první gól. V měsících květen a zář! jsme uspořádali tuto akci 
pro téměř dvě stě dětí v každém měsíci. Děti si vyzkoušely 
spoustu herních dovedností na našem stadionu. Jako každý rok 
tak i v květnu roku 2017 jsme uspořádali nábor do přípravek, 
kterého se zúčastnilo 43 dětí ročníku 2012. 
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V roce 2018 budeme zajišťovat mistrovské soutěže pro tyto 
kategorie: 

U19- Moravskoslezská.dorostenecká liga 
U17.U16 -soutěže SCM 
U15.U14 -TOP skupina 
U13.U12-soutěže SpSM 
U11 - U8 - soutěže přípravek 

V rámci zimní přípravy se soustředíme na Individuální rozvoj 
hráčů v jednotlivých kategorii Sehrajeme přátelská střetnutí 
s mužstvy ze Slovenska (Senec .Slovan, Bratislava, Senica, 
Trenčín). Jednotlivá mužstva absolvují zimní soustředění -
v Senici (U19), v Senici (U17.U16), v českém Dubu (U15.U14) 
a v Trenčíně (U13.U12). 
Během ledna a února uspořádáme 5 halovývh turnajů pro 
přípravky. Každé z přípravkových mužstev absolvuje od ledna do 
března minimálně 6 halových turnajů. 
Mistrovské zápasy zahájíme dle předem daných propozic FAČR 
(února začátek března) a přípravky se zapojí během měsíce 
dubna. 
V období května absolvuji nejstarší žáci mezinárodní turnaj v 
Amsterdamu , kde se střetnou s mužstvy ze celé Evropy. 
Ve spolupráci s KFS Vysočina startujeme projekt na vzdělávání 
trenérů v regionu Vysočina. Budeme se podílet na ukázkovém 
tréninku starších přípravek , tréninku brankářů. Během celého 
roku se lektorsky budeme podílet na výuce předmětu Fotbalový 
trenér na škole OA.SZš a SOŠS v Jihlavě. 
V květnu a v září uspořádáme na našem stadionu Měsíc náborů 
FAČR, který si dává za úkol přilákat nové zájemce o kopanou. 
V druhé polovině května uspořádáme svůj vlastní nábor do 
přípravek. 
V měsíci květnu a červnu se soustředíme na hráče .kteří končí 
v dorostenecké kategorii a připravíme je na přechod do dospělé 
kopané. 
V letním období se zúčastníme několika turnajů. Jedná se 
především o prestižní Haraštův memoriál, kterého se zúčastní 
nejiepší týmy ČR v kategorii U17. Dále pak v Čáslavi (U16), 
Písku (U15), Táboře (U14) a dalších. Jako každé jiné léto 
budeme opět vyjíždět na soustředění do již zavedených destinací 
- Budíšov, Kouty, Český Dub,... 
V rámci ietní přípravy se soustředíme na stmelení nových 
mužstev a opětovném rozvoji individuálních dovedností 
jednotlivých hráčů. 
Mistrovské soutěže pro příští soutěžní ročník budou pro všechny 
kategorie zahájeny na konci července a začátkem srpna. Letní 
období využije pro přátelská střetnutí s mužstvy ze Slovenska a 
Rakouska. 
Na konci roku se budeme lektorsky podílet na společných 
projektech s KFS , lektorsky zajistíme školení a doškoleni 
trenérských licencí B a C. 
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Kraj 

CELKOVÝ ROZPOČET A FINANČNÍ ZDROJE NA ČINNOST MLÁDEŽE 
ROK 2018 

Cefkové příimv na financování projektu; 
jzpis přijmu ~ " A \ — J >Jg 4 i 

Dotace - Město Jihlava S 000 000 
Dotace FAČR 1 870 000 
Příspěvky 920 000 
Dary 100000 
Reklamní partneři 420 000 
Ostatní - pronájem 350000 
Dotace - Kraj Vysočina 

EM 
1 500 000 

10160 000 

Celkové uznatelné nákiadv (uvádějte v Kčl 
Podrobný popis nakladu 
Materiálové náklady 611 000 
Pronájmy sportovišť 1 350 000 
Správa a údržba sportovišť vč. sport, materiálu 745 000 
Stravné 110 000 
Náklady na dopravu 1 500 000 
Ubytování 350 000 
Odměny trenérům 3 300 000 
Odměny rozhodčím 160 000 
Regenerace {maséři, rehabilitace, zdrav, péče, pit. režim) 530 000 
Ostatní náklady nutné k činnosti KCTM 1 504 000 
mmmttwv**- * t * * * i ** v- $ * < ~< *<-* + > ® 10 160 000 

Uznatelné náklady, které plánujete financovat z dotace Kraie (uvádějte v Kč): 

cast 
Materiálové náklady 222 000 
Pronájmy sportovišť 170 000 
Správa a údržba sportovišť vč. sport, materiálu 232 000 
Stravné 92 000 
Náklady na dopravu 180 000 
Ubytování 180 000 
Odměny trenérům 350 000 
Odměny rozhodčím 26 000 
Regenerace (maséři, rehabilitace, zdrav, péče, pit, režim) 49 000 

1 500 000 

8. 2. 2018, Jihlava 
datum, místo 

Ing. Zdeněk Tulis 
jméno a přijmeni statutárního zástupce 

FKM VYSOČINA JIHLAVA, z.s. 
DIČ: CZ22908951 ^ 
Jiráskova 2603/69 

[6-04-iitíava-
razítko žadatele 

podpis^tatutárnmo zástupce 



Pověření 

Spolek Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., IČO 22908951, se sídlem Jiráskova 2603/69, 
586 01 Jihlava, tímto zmocňuje pana Ing. Zdeňka Tulise k podpisu a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace, jejímž účelem je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje na Krajské 
centrum talentované mládeže „Fotbal". 

V Jihlavě dne 3.4.2018 

Pověření přijímám dne 3.4.2018 

Ing. Zděnek Tulis, člen revizní komise spolku 


