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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: Poskytnutí dotace, účast na ME v zápase řecko římském - 
Makedonie, ID PR01972.0049

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady Kraje Vysočina

Schváleno: RK Datum: 14.5.2018 Č.usnesení: 0889/15/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

Smluvní částka: 1) 27769.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu

Podpis zajistit do: 15.6.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 15.5.2018 ■x

Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 15.5.2018 - í
Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová -#15. 2t? zř
Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 15.5.2018

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr
n 9.ioí£

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner 2,1. 5, lo/T

Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová ič. -r izj? /J / ,7

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00529672), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: benes, datum ověření: 15.05.2018 13:53:25):

Poskytnutí dotace, účast na ME v zápase řecko římském - Makedonie, ID PR01972.0049

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 27769, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 UZ: 
000000309

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).



KUJIP01C4NLT
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 PR01972.0049)

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, členka Rady Kraje Vysočina 
(dále jen „Kraj")

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

a

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
se sídlem: 
IČO:
zastoupen:

Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
00529672
Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru

(dále jen „Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1120052379/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na ME v zápase řecko římském - Makedonie", blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje 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 dotací 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 s podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 27 769 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc sedm 
set šedesát devět 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat 
výši vlastního podílu.

Celkové náklady akce 69 423 Kč
Výše dotace v Kč 27 769 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci
Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové nák[ady akce překročí celkovou předpokládanou 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 dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se 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 několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a 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.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018.
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Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 2018,2)

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 (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí*
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob, přepravního 

vybavení),
b) náklady na ubytování a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.),

c) náklady na startovné (či poplatek federaci, svazu, atd.) na mistrovství.

5) Ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci.

6) Pokud 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 zasad zdravého finančního řízení, zejmena 

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví 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, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01972.0049“,

d) zajistit aby do celkových nákladu 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
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povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nej později do 30. 11. 2018. 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 (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

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 tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
(faktury, paragony, účtenky, 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) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou^ částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo 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), j) 
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.
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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) „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

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-mail:
benes.z@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. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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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 
20. 4. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14. 5. 2018 
usnesením č. 0889/15/2018/RK.

V dne V Jihlavě dne....

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa 
ve sportovních disciplínách

ŽÁDOST O DOTACI
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

Evidenční číslo žádosti 
(žadatel nevyplňuje) PUM ':7 / ď

Název mistrovství ME v zápase řecko římském MatedortW- Bkdpje Ve'.11
dnech 16-21.5.2018 r~"~..~............"ITI3

! Došlo i
(dne: 1i

| fjffáýlP /fa /<p{

Žadatel
(úplný název dle dokladu o 
právní subjektivitě a sídlo)

Tělovýchovná jednota JISKRA Havlíčkův Brod z.s,, 
Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce

(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, e-mail)

Ing. Miroslav Sommer, tel.: 724945800, email: 
sommer@teplohb.cz

Kontaktní osoba

(jméno, příjmení, titul, 
telefon, e-mail)

Pavel Mazánek, tel.: 603296805, email:
tjjiskrahb@seznam.cz

IČO žadatele 00529672

Bankovní spojení žadatele

(název banky, číslo účtu, 
kód banky)

ČS.sp. a.s. pobočka Havlíčkův Brod,
č.ú.: 1120052379/0800



Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství

69.423,- Kč

Požadovaná výše dotace

(+ kolik tvoří procent z celk, 
uzn. nákl. účasti na 
mistrovství)

27.769,- Kč ( 40 %)

Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o 
spolufinancování účasti na 
mistrovství Krajem
Vysočina)

Naše TJ nemá tolik finančních prostředků, abychom 
mohli poslat všechny naše sportovce, kteří se 
kvalifikovali na ME. Bez dotace Kraje Vysočina by se 
navýšila i částka, kterou sportovec hradí ze svého.
Jsme rádi, že Kraj Vysočina přispívá našim úspěšným 
sportovcům, kteří propagují naši TJ, město a Kraj
Vysočina na těchto významných akcích.

Cílové skupiny

(počet účastníků mistrovství, 
kdo je do mistrovství 
zapojen a komu je určeno)

Mládež kadeti - zápasníci, registrovaní sportovci pod 
Svazem zápasu Praha

^Časový harmonogram
mistrovství

(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

16-21,5.2018 víz. Přiložené propozice

Stručný popis mistrovství
a sportovního odvětví
(místo soutěže, způsob 
provedení soutěže, specifika 
pravidel apod.)

ME proběhne v Makedonií - Sokpje, soutěží se dle 
pravidel Mezinárodní Zápasnické federace 
(International Wrestling Federation)



Celkový rozpočet účasti na mistrovství
(povinná příloha žádosti Č. 1)

Celkové příjmy na financování účasti na mistrovství:

Rozpis příjmů - zdroje Částka:
TJ Jiskra HB 25,000,-
Náklady zúčastněných sportovců 16.654,-
Dotace Kraje Vysočina 27,769,-

CELKEM 69.423,-

Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):

Podrobný popis uznatelných nákladů: Částka:
Pobytové náklady za 3 sportovce (1 sportovec 16,ooo,-Kč) 48,000,-
Cestovné - letenka 3 sportovci) 1 sportovec 7,141,- Kč) 21,423,-

CELKEM 69.423,-

Uznatelné náklady, které plánujete financovat 2 dotace Kraie (uvádějte v Kň)-

Popis nákladů: Požadovaná
částka:

Pobytové náklady 3 sportovců - částečně 27.769,-

..—---------------

~

CELKEM 27.769,-



Čestné prohlášení

Potvrzuji, že údaje obsažené v žádost jsou úplné a pravdivé.

18.4.2018 Havlíčkův Brod

datum, místo

,, IVoUw.y
Vs0" Vv.\/ rv-

<>v *
\C; 'so1-' ■-a: ( U.'>

/

-............ Vó
razítko žadatělg, ‘ív ,

■Z/
A\i

Ing. Miroslav Sommer

jméno a příjmení statutárního zástupce podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Ing. Zdeněk Beneš, odděleni mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
benes.z@kr-vysocina,cz.

Oficiální propozice mistrovství (potvrzené republikovým svazem)
(povinná příloha žádosti č. 2)

Oficiální nominace (potvrzené republikovým svazem)

(povinná příloha žádosti č. 3)

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich 
předloženi.



;é republiky

>, V Praze dne 16, dubna 2018

Věc: finanční náklady na ME kadetu 16, ^1.5,2018, Makedonie okopje

Závodníci:
65 kg Michal Daniel 
71 kg Artur Průša 
110 kg Marcel Albíni

Náklady na 1 závodníka:

Pobytové náklady 150,- CHF den x 5 dnů = ifi.QOO,- Kč 
Letenka Praha -Skopje -Praha 7,141,- Kč
Pojištění proti stornu letenky 286,- Kč

Celkem......... ............ ..... ............ .„ižárlXcJCč

S pozdravem

-n
Věr# § v a g r o v s k á 

sekretář Svazu zápasu ČR

Tel.: +420 242 429 222
Ema#: zapas@cuscz.cz 
www.czech-wr8Stling.cz

ÍČ:00538515 
CZ1Č: 0053831G



CADET EUROPEAN CHAMPIONSHIPS (GR/FS/WW) 
CHAMPIONNATS P’EUROPE CADET (GR/LL/LF)

SKOPJE (MKD), 14-20.05.2018

SPECIFIC INFOfíMA TtON / ÍNFOEMA TIONS SPEC1FIQUĚS
Details of the organising Federation
Coordonnées de la Fédération organisatrice

Macedonian Wrestling Federation
Šala KK Raboinicki, Gradski Park BB,
1000 Skopje
Tail +389 2 322 678
Fax ; 1-389 2 322 678
Era' Í if D r t-r- m 1;,- - r ' q

Host broadcaster
Radiodíffuseur hoie

MPT - Í Tr --non t ” Fm-c o’l v -mm
B.il Coue Eeicm uL iT.Skjoe

Details of the competition venue
Coordonnées de la sade de compétition Snon uni Nr,to S Liza; _i 'c m/WiM SK> ».*qic ' l+e

Age group
Groups d'age

Codm ; o'C'd.nj n me ?en 7 wlr Wiest’1 m R.l+s
Crete's sens fes Rentes ne L* t <=> rr v* tec wo m Wiestling

'Weight categories
Catéoories de poids

Hu n i vie, m-s- iq- 1--5.J-U'■'-p i-.n-'" T kg
Fern mrč Wu -w cf)—G 10-,.- 62 "7 i o>c3 "’ll' i

Number of mats and trademam
Nombre de tapis et marque

2 Un.tec. Woild Wieu k i>, .-.gnu; n+r r "?
3 raids app-ouves Unkeo \< fei c VAesi1 ;,u

Deadline for the preliminary entries
Délai oour ies inscriptions prélímínaires

O Am 1 ir-Cf 8 
i- mvl 2t)to

Deadline for the final entries
Délai pour ies inscriptions nominatives

n’ Am 1 20 i 3
14 avu! 2016

| Referees’ category
j Oaléoorie d'arbiires Cat. 1

i Referees’ course type
i Type de stages pour arbitres Level III and IV

,r Reception of the teams 
i Accueii des équípes

Skopje International Airport
Aéroport International de Skopje

“Detaiis of the hotel for the teams
Coordonnées de I'hotel pour les équípes

Hotel Continental
Bui. Aleksandar Makectonski bb, 1000 Skopje
Tel.+389 2 313 3333
Email: into@hoieiconimentai.com.mk
Website: httD'J/www.hotelcontinental.com.mk/

Hotel VIP
St. 163, No. 117, 1000 Skopie
Tel. -3S9 2 3 i 1 5046
Ema.i: wjptj-saws-o:e!.com,<r <
Wehsie: m.io: evu sno'e..;.cn.ii i.

Hotel Aleksandar Palace
Bui. 8 Sepremvn No. 15 W00 Skopje
Tel. -569 2 309 @92
Website'l'".u. a oaiace.corn.rnk/

"Details of the hotel for the referees
Coordonnées de I’hotel pour Ies arbitres

Hotel New Star
2-Br. 130 V.cbecpve, 100J Skuj',3
Tel. -389 2 ->60 023;-;
Weksi'e' Imp- .-www. 'ev.-nar + mumie

"Details of fits hotel for the UWW Bureau
Coordonnées de I'hotel pour !e Bureau UWW

Hotel Park
@32 street no.4, 1000 Skopje
rcl. +389 2 551 5151
Wnosíte: htto://oarkhotel.mk/

Accommodation fee per day and per person 
Taxe de séjour par jour et par personae CHF 150.-

' Fee per day for extra persons
Taxe oar jour pour personne supplémentaíre CHF 150+

Details of the accreditation place
Coordonnées du lieu ďaccreditation

Hotel Continental
Bui. AleKsmdo vnkedonski bb, 1000 Skopie

Organizer's bank details
Coordonnées bancaires de forganisateur

Nommoinl -a b+r k+, AD Skopje ; . Oč
iBAN CODE ■ @<07300701ÓĎ0760447 ! O ; '"Civ m :

....... -............ .. -1 ■" — ' .... .



mOET EUROPEAN OHWv)P'GNSH>FS LVyť
CHASViPJOMi\IA"i ti D'EU- iGPS CADET {GA'Lr.

SOO°J£ (i\niiC).

PROGRAM nr:CGPAhjt'AF
r i 'S 0 ”1Friday / Vendredi

a ue'ccac «u

rri c.1' n rS - -!

s oe^ r i nrSunday / Dimanebe 
13.05.2018

16.30-17.0<

17.00 Co SuLncu ce4- ,

i Prd -r,! ?: an
1 E an e nen-. I

i„a! „ u _r u' n PC - -i

"-U" ■! i- 1 i

14.00

0 moLi. iZ
08.30-08 A 5

! u io i cr PS10.30-14.f C

LL - j
r il ! r i I.P*-Till 12.00

14.00

Sne i i. i.o'vrr
17.00-17.70 riv r o i o an ■ ,i

3o"i f"i? i FS - 48

f-n .is FS~ 18 51-C 
18.00-20.00 , i nalbb LL - !£-5i-.

j V'1 , i - • H0/>,) — I.'-
or i lodrci ;

10.30-13 CO 1 O'. S 0'!' 1 '03 OIOS
Wednesday / Merced! 

16.05,2018

ion,, d
L> ;\'WW-' 0

Siit r ■ i. yy w
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f
i hursday / Jeuclí 

17,05.2018

Friday / Vendredi 
18.05.2018

Saturday / Samsdi 
19.05.2018

Sunday/Dimanche 
20.05,2018

Monday / Lundi 
21.05.2018

j Finals FS - 48-55-65-80-110 kg
18.00-20.00 j Finales Lt - 48-55-65-80-110 kg -'-Mm,w

I Award ceremonies l Cérémonies protocolaires
08.30-08.45 ! jj Weigh-in Vy A yy JT *•'»

___ I il Pesee LF..po-cu-u/-60-/4 Kg
08~45-09*.'l 5.... 61-69 ka

10.30-13,00

10.30-13.00

Examen méd[caj_ & Pesée LF - 40-46-53-67- 
Quaiiíication rounds WW - 40-/ 
Tours__élimÍnatoires LF - 40-46-53-81-69 kg 
Repechage WW - 43-49-57-65-73 ko

specnaqesLt

17.30-18.00

18.00-20.00

Semi Fina) WW - 40-46-53-61 -69 
Demi Finale LF - 40-46-53-61-69 

ials WW - 43-49-57-65-73 kg
nales LF • kí

08.30-08,45

08.45-09.15

10,30-14,00

10.30-14,00

Till 12.00

14.00

Award ceremonies / Cérémonies pře 
li Weigh-1n WW - 40-46-53-61-69 ke 
H Pesée LF - 40-46-53-61-69 kcj_ 
i Medical ■

J Examen/nédical 3. Pesée GR — 48-5
Qualification rounes GŘ.48-55-65-8!

, Tours m ~ ^ 1 - 48-55-65-80
Repechage WW. 40-46-513-61-69 kej

, Repechages_LF40-46-53-61-69 kg 
| Final entries for GR - 45-51-60-71-92
i inscriptions definitives pour GR.45-5
f Draw GR - 45-5i '-60-71-92 kg ’............
| Tíraqe GR -45-51-60-71-92 kg

R-.
6-B0- 
10 Kg

2M_

17.30-18.00 Sem i Final GR — 48-55-65-80-110 kg 
Derni Finale GR - 48-55-65-80-110 kq _

..................... í FinalsWW' - 40-46-5347!-69'kg.........
18.00-20.00 | Finales LF - 40-46-53-61-69 kg

I Award ceremonies i Cérémonies orotocolaires

08.30-08.45

08.45-00.'-:

10,30-14,00

II Weigh-in GR - 48-55-65-80-110 kq 
II Pesée GR - 48-5S-6S-80-110 kg 
I Me (Peru axamintUion A V/eu. r-e GR -- 4r><

\ [Examen niédicai & Pesée GR — GR -45-51-60 
.Qualification rounds GR -45-51-60-71-92 kq

> /

I To ékniinatorres GR -

10.30-14.00

___________________ _____ -51y60-?1-9í
Repechage GR - 48-55-65-80-110 kg 
Repechages GR -48-55-65-60-110_kq

17.30-18.00 | Semi Final GR - 45-51-60-71-92 kg
_______j Demi Finale GR - 45-51-60-71 -92 kg

(Finals GR - 48^5-65-80-TTokg..................
18.00-20.00 | Fmales CR- 48-56-65-80-110 kg

____  ] Award ceremonies / Cérémonies protocolatres
Weiqh-ín GŘ - 45-51-60-/1-92 kg

08.30-08,45 Pesée GR — 45-51-60-71 -92 kq
i r na i, ,,i Repechage GR - 4b-S1 -60-71 -92 kg
WV I Repechages GR-45-51-60-71-92 kq

I Finals GR — 4o-b 1-60-/1-92 kg 
18.00-20.30 i Finales GR - 45-51 -60-71-92 kg

i Award ceremonies i Cérémonies protocolaires

21.00 J Fina! banquet
[ Banquet final_________ _
Departure of trie delegation 
Déoart děs Déiégalions

M/,# ,Mp/


