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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID 003012. 0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050004999/6800

klub AXIS, z. s.
E. Rosického 6, 586 04 Jihlava 
63438216
Mgr. Petrem Ryškou, jednatelem 
Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
4050005705/6800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „AXIS CUP 2021", 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 prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

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

Jihlavský plavecký
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

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 50 000 Kč (slovy: padesát 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 150 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 33,3% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 66,7% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v 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 odst. 
2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2.

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

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

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

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě

Strana 2 (celkem 7)



předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 8. listopadu 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2021.

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. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) náklady (výdaje) na pohoštění,
j) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
k) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) nájem bazénu;
b) ubytování rozhodčích a zahraničních reprezentací;
c) časomíra, rozhodčí.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Či. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
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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 evidencí 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 a pod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003012“,

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 dotací využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

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

f) doručit Kraji do 14. prosince 2021 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

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

Čl. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
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d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace),
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

(5) Doložení publicity dle čl. 11. odst. 2 této smlouvy
a) vyjádření k jednotlivým písmenům odst. 4 čl. 11 této smlouvy
b) přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Čl. 10 
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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy,

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:

a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí;

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 
příležitosti akce;

c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje;

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min.
6 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje - 
kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr-vysocina.cz),

e) umístění loga Kraje u panelu za stupni vítězů min. 2 ks desek (propagační desky si 
příjemce vyzvedne u poskytovatele);
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f) případná distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si 
příjemce vyzvedne u Kraje);

g) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že akce byla podpořena Krajem 
Vysočina;

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

i) propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 
www.facebook.com/krajvysocina na příslušné stránce (profilu) související s konáním 
akce.

3) 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.

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

Čl. 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

Čl. 14
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 Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@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 Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 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.
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5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

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 
14. 8. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 1. 2021 
usnesením č. 0101/03/2021/RK.

V Jihlavě dne V dne

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Mgr. Petr Ryška 
jednatel 

(za Příjemce)

JIHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB
^ AXIS, z.s.

Roseckého 6, Jihlava 
IČ 63438216 i
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KUJIP01F098D OoiSí
dno:

ZADOST O PODPORU AKCE \7~ T~T----- 1
j— lůs falo 1

Podie § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti-o-poskytnutí -dotace1 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a Identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i Ihůty pro navráceni poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodněn) žádostí,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikací
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přimý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné mocí i plnou

1. Základní informace

Název akce:
AXIS CUP 2021

Místo konání akce: Krytý bazén, E, Rosického, Jihlava
Termín konáni akce: 31,10,-1,11,2021
Webové stránky akce/projektu: ww«.ipkaxis,cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp, 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

Jedná se o tradiční mezinárodni plavecké závody zaSazené do 
programu Českého poháru v plaváni, kterých se zúčastňuje 
česká plavecká špička i kvalitní plavci ze zahraničí. Celkové se 
závodů účastni okolo 300 závodníků a 70 trenérů a vedoucích. 
V roce 2021 se bude jednat o 22. ročník této akce. Jedná se o 
dvoudenní plavecké závody. Dopoledne probíhají rozplavby a 
odpoledne finále jednotlivých disciplin. Záznam je vysílán na ČT 
sport.
Reklamní plachty Kraje Vysočina budou umístěny na vhodných 
prostorách u bazénu a logo Kraje Vysočina bude na všech 
materiálech spojených s akci, ( program, rozlosováni, výsledky, 
pozvánky,..,). Dále bude Kraj Vysočina prezentován jako jeden 
z hlavních partnerů (sponzorů) akce.

Ucel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Částečné kryti nájmu sportoviště, odměn rozhodčích či 
ubytováni aktérů

i

Odůvodněni žádosti:
Popis výchozí situace, která vede k 
podání žádost) včetně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU); zda žadatel žádal o 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč.

Ndzcv subjektu dlu registru 
ekonomických bubjuktu:
Sídlo:

'IČO:

Provm subjektivita žadatele:
I (k žádosti přiložte kopii dokladu o právr
; subjektivitě žadatele)______________
Bankovní ustav:
Číslo bankovního účtu:

Způsob vědom úccinictvc
I (nehodící se škrtněte)

'Plátce DPH: “v tr 

Osoba oprávněna jednat 
.jménům společnosti:
(dle obchodního rejstříku) _
Kontaktní adresa:

Telefon:
, Email:
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
K žádosti přiloženy)

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

AXIS CUP je jistě jednou z větších pravidelně každoročně se 
opakujících sportovních akci na Vysočině. Za dobu jeho 
dvacetileté existence startovali v Jihlavě reprezentanti ze 16 
zemi. Mezí nimi byla i řada účastníků Olympijských her SI 
medailisté z MS a ME. Tyto závody mají dobrý zvuk v ČR i 
zahranič! a to i diky podpoře Kraje Vysočina, Věříme, že bude 
pokračovat i nadále.
O jiné dotační tituly jsme zatím nežádali. Předpokládáme 
podporu města Jihlavy ve výší 50 000,-. Podobnou podporu 
poskytuje každoročně i Český svaz plaveckých sportů.

Identifikace žadatele
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.

Rosického 6, 58604 Jihlava
63438216

zapsaný spolek

SBERBANK
4050005705/6800

1. Podvojné účetnictví

NE
Mgr. Petr Ryška - jednatel

603570701
petr.ryska@czechswimming.cz
Čestné prohášeni

Doložení náležitosti dle zákona 250/2000sb

Seznam registrovaných členů

Výpis s Veřejného rejstříku
Čestné prohlášení

2



Výdaje Příjmy

Nájem bazénu- 
50 000,-
Obsluha časomíry, rozhodčí
50 000,- 
Propagace, TV
20 000,-
Ubytování rozhodčích a 
zahraničních reprezentací
50 000,-
Ubytováni části domácích 
závodníků
30 000,- 
Strava
30 000,-
Tisková konference
2 000,-
Náklady na ceny-výhry
100 000,-
Doprava (časomíra, reklamy,..)
10 000,- 
Večerní raut
10 000,-

NÁKLADY CELKEM
352 000,-

Podpora Kraje Vysočina
50 000,-
Podpora města Jihlavy
50 000,-
Sponzoři + ČSPS
110 000,-
Příspěvky od závodníků
142000,-

PŘIJNIY CELKEM
352 000

3

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina_______________________

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována_________________________________
Název aktivity (výdaje) výše výdajeVýčet NEUZNATELNYCH nákladů:

Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvě o poskytnutí dotace.

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištěni 
organizátora a jeho zaměstnanců

« náklady (výdaje) na pohoštěni
• běžné provozní náklady (výdaje) (např.

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

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

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

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Výčet výdajů - nákladů, které budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat

Nájem bazénu 50 000,-
Ubytování rozhodčích a zahraničních 
reprezentací 50 000,-
časomíra, rozhodčí 50 000,-

Rozpis použiti dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 50 000,- Kč

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

150 000,- Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
33% z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivít(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

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

100 000,-Kč

5,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivít(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraie Vysočina v %

67% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4



Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a S 
výše uvedené tabulky).
Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj. řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročeni z vlastních prostředků.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní jjodíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci_________________________________________ ______________
Cílové publikum (popište prosím, kclik osob akce oslovl/osloviia v předchozích ročnicích. jaká ;e jejich 
struktura - napf. ději, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, široká veřejnost, minority, apod.) _________

Publikum: cca 300 závodníků a 400 diváků všech věkových kategorii.
Diváci internetového přenosu a TV záznamu, (cca 10 000)

Dopad akce (akce má např. dopad lokální. ruqicnaini, celostátní, mazmárorini anod-) 
Akce má dopad celostátní a mezinárodní.
O akci informují tato média:
čT sport-záznam v TV, ČRo, regionální deníky - reportáže__________

Tradice akce (jedrá se o novou akci nobe o akci s mnohaletou tradici, acc'.1.?)
Jedná se o 22. ročník.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)___________________
Tisková konference před akcí.
Večerní setkání.
Součást českého poháru v plaváni ......................................................... ....................................
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specificky reklamní prostor pro 
propagacíKraie Vysočina iorganizátoří nabízejf::* napňina propagačních materiálech spojených: s akcí, plakátech;: 
■pozvankáchrVstupenkáchr reklamnicíťp)člcháehipBisátHďíttěák;:lriJ::::g::;:fi:::: l/i;
Reklamní plachty Kraje Vysočina budou umístěny na vhodných prostorách u bazénu a logo Kraje 
Vysočina bude na všech materiálech spojených s akci. (program, rozlosovánl, výsledky, pozvánky,...). 
Dále bude Kraj Vysočina prezentován jako jeden z hlavních partnerů (sponzorů) akce._______________
Výtěžek akce (pokud se jedná o akcfekteté/genéřuiěžiiis 
Jedná se o neziskovou akci.

Zde prosím uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:_____________________
AXIS CUP je jistě jednou z větších pravidelně každoročně se opakujících sportovních 
akcí na Vysočině. Za dobu jeho dvacetileté existence startovali v Jihlavě reprezentanti 
ze 16 zemí. Mezi nimi byla i řada účastníků Olympijských her či medailisté z MS a ME. 
Tyto závody mají dobrý zvuk v ČR i zahraničí a to í díky podpoře Kraje Vysočina. 
Věříme, že bude pokračovat i nadále.

JIHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB
V Jihlavě dne 14.8.2020 AXIS, z.s.

Rosického 6, Jihlava ř 
IČ 63438216 i f, /

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit)
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno 1 Jméno 
žadatele Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.

Sídlo / Adresa žadatele Jihlava, Rosického 6

IČO / Datum narození 63438216

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

Ějx kalendářní rok.
B-hespedářský rokfzačátek-.—,.............. „nr^rkenec ....■........ ................).

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu_________ ____________________________________

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastni vlče než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat vice než 50 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat vice než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších sublektů. se také považuji za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnuji osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
(“registr osob”) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zněni pozdějších 
předpisů._________________________ _______________________ ___________________________________

Žadatel prohlašuje, že

0x není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

Obchodní jméno podnlku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa ICO/Datum narazení

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PftlRUCCE k aplikaci pojmu jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydůné ŮOHS.
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

0* nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

Obchodní jméno podniku Sídlo ičo

Výše uvedené změny spočívajíc! ve spojeni či nabytí podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

0x nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením3 4 5) podniku,

0-

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozděleni podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

» potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;

> se zavazuje ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnuti podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
č. 10112000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona č. 12612008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Viz 161 zákona č. 12512008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dřivé poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozděleni 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízeni č. 1407/2013,6.1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č. 875/2007).

2

rozsahu v souladu se zákonem fi. 216/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu 10 let ode dne uděleni souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu 14.8.2020, Jihlava

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat 
žadatele

Mgr. Petr Ryška

IHLAVSKÝ PLAVECKY KLUB

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele)

AXIS, Z.S.
Rosického 6, Jihlava

IČ 63438216 i

//
//

Správcem ie koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p, p., zpracovatelem ie poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.
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Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář pro právnické osoby mimo obce

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona ů. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §105, 
odst. 3, písm. f) 1.

Všechny typy žadatelů vyjma příspěvkových organizací krále dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů k právní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinná statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková organizace kraie doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce ředitele/ředitelky.

2. Identifikace osob s podílem1 v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

(napf. právnické osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození

Název i jméno osoby, která má v žadateli podíl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
v pnpadě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samosíafném jistě

0x zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj, pouze pokud v žadateli nemá žádná 

osoba podíl)

1 Podílem je myšlen obchodní pódii definovaný v § 31 zákona č, 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- §10a, odst. 3, plsm. fj 3.

(napf. právnická osoba podnikajíci uvede nřltnů obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové
čísio

IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v 
%

1 29268699 Plavecká škola Jihlava, s.r.o. 20%
2

3

4

5
6

7

8

9

10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte no samostatném listě

03 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v žádných 

právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Mgr. Petr Ryška

1IHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB
AXIS, z.s. , ,

Rosického 6, Jihlava /?/
IC 63438216 , f
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Úplný výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl L, vložka 5291

Datum zápisu:
1. ledna 2014____________ __________________________________________________________________

Datum vzniku:
15. června 1995
zapsáno 1. ledna 2014________________________________________________________________ __________

Spisová značka:
l 5291 vedená u Krajského soudu v Brně
zapsáno 1. ledna 2014 _____________________________________________________________

Název:
Jihlavsky plavecký klub AXIS
zapsáno 1. ledna 2014
vymazáno 17. února 2016 ________________________________________________________

Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.
zapsáno 17. února 2016 ________________________________________________

Sídlo:
Evžena Rosického 2684/6, 586 01 Jihlava 
zapsáno 1. ledna 2014_______

Identifikační číslo:
634 38 216
zapsáno 1. ledna 2014___________________________________________________________

Právnf forma:
Spolek
zapsáno 1. ledna 2014 _______________ _____________________________________________
Účel:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 
turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové 
podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak 
mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, 
estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s 

ostatními sportovními organizacemi 1 jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejích školení
g) dalšími formami své činností napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v
místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 

zapsáno 17. února 2016 ______

Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada
zapsáno 17. února 2016 _______________________

Kolektivní statutární orgán: 
předseda:

PETR SVAČINKA, dat, nar. 6. února 1964

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma. vysledky?subjekt!d=776854&typ=UPLNY 16.8.2020
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Tolstého 1568/11. 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 28. dubna 2014
Den vzniku členství: 28, dubna 2014
zapsáno 17. února 2016
vymazáno 3. července 2017 ______________________________________________

předseda:

PETR SVAČINKA, dat. nar. 6. února 1964 

Helenínská 2873/12, 586 01 Jihlava 
Den vzniku funkce: 28. dubna 2014 
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 3. července 2017_____________ ____________________________ ______________

jednatel;

PETR RYŠKA, dat. nar. 28. dubna 1967 
třída Legionářů 1466/32, 586 01 Jihlava 

Den vzniku funkce: 28. dubna 2014 
Den vzniku členství: 28. dubna 2014
zapsáno 17. února 2016______________________________________________________________

Počet členů:
2
zapsáno 17. února 2016 _________________________________________________

Způsob jednání:
Každý člen statutárního orgánu je oprávněn zastupovat spolek samostatně ve všech 
záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. 
zapsáno 17. února 2016______________________________________________________________

Kontrolní komise:
člen kontrolní komise:

MARCELA HARANTOVÁ-PECHOVÁ, dat. nar, 6. listopadu 1966 

Evžena Rosického 2659/11, 586 01 Jihlava 
Den vzniku členství: 5. října 2015
zapsáno 17. února 2016___________________________________________________________ __

člen kontrolní komise:

OLDŘIŠKA HAVLÍČKOVÁ, dat. nar. 16. dubna 1960 

Vančurova 4353/7, 586 01 Jihlava 
Den vzniku členství; 5. října 2015
zapsáno 17. února 2016______________________________________________________________

předseda kontrolní komise:

JIŘÍ HEŘMAN, dat. nar. 1. března 1954 

č.p. 167, 588 41 Rantířov 
Den vzniku funkce: 5. října 2015 
Den vzniku členství: 5. října 2015
zapsáno 17. února 2016______________________________________________________________

Počet členů:
3
zapsáno 17. února 2016

https://or.justice.cz/ias/ui/rej strik-firma.vysledky?subjektId=776854&typ=UPLNY 16.8.2020
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3IHLAVSKÝ PLAVECKY KLUB 

AXIS, z.s. 
Rosického 6, Jihlava 

IČ 63438216 i
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Členské x

Příjmení Jméno

1, Fridrich Ervin

2. Gryc Zdeněk

3- Mikulášek Milan

4. Krčmářové Alena

5. Stránský Antonín

6. Dohnal Karel

7. Sochor Alois

8. Nekulo Jan

9. Tengler Jiří

10. Okáč Jaroslav

11. zima František

12, Kittier Zdeněk

13. šavel Jiří

14. Trtica Josef

35, Heřman Karel

36, Dvořák Víiroslav

17. Heřman Jiří

18. Křemen Stanislav

19. KrČái Zdeněk

20. Pullmann Josef

21. Fuxa Jiři

22. Harant-Pecha Miroslav

23, Rychnovský Jiří

24, Havlíčková Oldřiška

25. Kubíková Jana

27. Rosická Vladislava

28. Jelínková Jitka

29. Gmuzdeková Zuzana

30. Rambousek Vladimír

31. Svačinka Petr

32. tól Martin

33. Nosek Jaromír

34. Doležal Milan

35. Rcnerové Hana

36. KruJik Josef

37. Kopeíeová Světlana

38, Harantová Marcels

39. Denevová Irena

40. Ryška Petr

41. Janáková Eva

42. Panuška Josef

43. Kremláčková Blanka

44. Hána Karel

45. Simbartlová Renata

46. Plkl Pavel

47. Šedo Milan

48. šmídová Dita

49. Michálková Miroslava

50. Lavička Petr

51. Vejnar Úbor

52. Plánka Martin

53. Horňék Michal

54. Bydžovský Ctibor

55. Kohn Robert

56. Doležalová Monika

57. Černický Petr



5B, Svačinková Martina

59. Smrčková Ivana

60. Kouba Míchá!

61. Kleli Tomáš

62. Mutl Miroslav

S3. Kohoutová Petra

64- Svoboda René

65. Tesařová Petra

66. Chvátalové Andrea

67. Toman Jaromír

68. Neubauerová Iva

69. Toman Jetr

70. Hanauer Tomáš

73- Trněná Kateřina

72. Caklová Ivana

73. Janků Jan

74. Drdla Voitěch

75. Herboltová Petra

76. Svobodová Klára

77. Javorek Lukáš

78. Nývltová Alena

79. Kalina Lukáš

80. Žlžfavské Monika

S3. Svátek Míchal

82. Křemen Tomáš

83. Czebeová Věra

84. Svačinková Hana

85. Matníš Úbor

86. Hotař Pavel

87. Svačinková Alena

88. Buchta Karel

89. Čermáková Nela

30- Provázek Hanuš

91. Kváš Jaroslav

9X Havlíček Miloš

93. fiala Michal

94. Vondrák Jan

95. Horňák Voitěch

35. Kruíik Adam

97.

98. Sauber Voitěch

99. Horáková Terez3

100. Spěvák Robin

101. Velnsr Vádav

102. Vondra Filip

103. Tužtnská Markéta

104.

105. Netolický Jaroslav

106. Šebestová Veronika

107. Prosecká Kateřina

108. Vytlačil Ondřej

109. Sauber Adam

110 Oubová Vendula

111. Hána Dominik

132 Vejnarová Vendula

členská

Příjmení Jméno

i. Vaňková enka

2. -iálek Tomáš

3. tépánková Adéla

4. Ryška omáš

5. Daňhef Adam

6, Duchoslavová Tereza

7. Cipruíová Tereza

8. Netolický ylartin

9. Horňák Matéí

10. Dooita Simon

U. Irka akub

12. Vechetová Tereza

13. Svobodová Andrea

14. Hubocký Viktor

15. Vaněk <4atě!

16, Horkavová Laura

17. Oubová Jolana

18. Bruna Jan

19. Špeltková Viktorie

20. Havlenová Anna

21. tvba Simon

22. Poláková Viktorie

23. Váňová Denisa

24. Kulhánek Matváš

25. Nestrolllová Anna

26. Koubek Jan

27. Němcová Andrea

28. Holas Adam

29. Chrněla Zbyněk

30. šeíčík Adam

31. Seíčíková Nela

32. Matula Voitěch

33. štolovská Šárka

34. Kourek Patrik

35. Zikmundová Barbora

36. Ondráček Jan

37. šímánek Mátě)

38. Snýdrová Antá!ie

39. Lipták Oenls

40. Zerzánková Kristýna

41. Polemá Lenka

42. Bublá Jan

43. OoSsíaíová Sára

44. KruHková Michaela

45. Laštovlčková Terezie

46. Viadeka Matyáš

47. B"ohmové Michaela

48. Němcová Natálie

49. Vácová Michaela

50. Chaloupka Ondřef

51. Malenová Magdaléna

52. Šubertové Eliška

53. Fila Matli

54, Váňová Mírka

55. Schv/amenhot Natalia

56. Pešek Tomáš



57. Janvr Ondřej L15. >artt Filip

58- Janýrová Lucie 16. Shmela Dndřei

59. Plklová Tereza 117. Věmec :rantlšek

60, Chromý’ Adam 118. torková Niko!

61. Mrkvička Jan 19. angerová Kristýna

62. Miksová Tereza 120. Křišťálová Valérie

63. Přibylová Bára 121. Havelka Martin

64. Vytlačil Jan 122. Faktorová Martina

65. Cákl Matyáš 123. Faktorová Petra

66- Beneš Roman 124. Soukupová Kristýna

67. Slíva Jaroslav 125. Hájková Anna

68, Pavilnccvá Hana 126. Chudoba Michael

69. Chvátalovi Viktorie 127. LaŠtovlčková Petra

70. Ritter Simon 128. Matýsková Barbora

71. Hlávka Ondřej 129. Matulová Aneta

72. UpŠ Marek 130. -jalčman Daniel

73. Musilová Eliška 131. Koumarová Kristýna

74. Stehlík Jakub 132. Lavičková Agáta

75, Vácha Vojtěch 133. B"ohm Kryštof

76. Křišťálová Julie 134. Spilka Jáchym

77. Zdražit Matěj 135. Okoš Danle! 1

78. Jaroš Adam 136. Pitro Jáchym l

79. Zikmundová Kristýna 137. Matějíčková Monika i

80. Oaňhel Jan 138. Soshko Allha l

81. Poláková Dominika 139. Nekvlnda Tomáš !

82, Sochor Daniel 140. Mlška Voitěch *

83. Sochor Jakub 141. Dvořáčkové Anna r

84. Sochorová Vendula 142. Juřlčková Kateřina 5

85. Nechvátalová Simona 143. Kohoutová Natálie i

86. Čížek Jakub 144. Dostál Richard i

87. Obcočnlk Patrik 145. 2e!ený Tomáš i<

88. Souček Denis 146. Vladeka Voitěch k

89. Křiž Lukáš 147. Haubert Voitěch T

90. Palán Mátě! 148. Slavik Ondřef E

9í. Stoiovská Žaneta 149. Mácové Amálle 2

92. Doležel Jan 150. Pípa Antonín C

93, Zelený Jakub 151. Caklová Karolina l

94. Daněk Filip 152. Vyskočil Matouš h

95. Karásek Filip 153. Drápelová Kristýna P

96. Toufarová Adéla 154. Horská Lucie l

97. Bratršovskv Patrik 155. Alrger Max Oskar č

98. Vítek Jan 156. Veselý Robin H

99. Stenal Ondřej 157 Veselý Šimon H

100. Nagy Michal 158 Macková Kateřina č

101. Řezníčková Ema 159 Pokorný Martin s.

102. Rosenkranz Jiří 160 Simek Adam V

103- Bydžovský Adam 161 Siavík Vojtěch N

104. Sčepánová Simona 162 Půža Bohuslav D

105. Hečko Vojtěch 163 Skryjová Elen E(

106. Hečková Natálie 164 Hlava Martin V-

107. Doležalová Simona 165 Váňová Andrea 2i

108. 8eneš Tomáš 166 Vávrová Lucie Zi

109. Jirkovi Eliška 167 Votoupal MatváŠ St

110. Kourková Viktorie 168 Novický Tomáš Sr

111. Simek Ondřej 169 Havlíček MatváŠ M

112. Vítů Patrik 170 Traksier Ivan 8)

113- Geist Adam 171 Hinková Julie St

114. Bruna Štěpán 172 Koubová babels Pii



173. Bydžovská Nela

174. Varhaník Jan

175. Dolejší Adelina

176. Dolejší Tobias

177. Holas Matyáš

178. KvseUoa Qavld

179. Caktová Aneta

180. Stejskalová Tereza

181. Mareš Erik

182. Vavřínová Klára

163. Matouškova Marie

184. Abdelsalam Mohamed Ashraf

185. Paíán Radek

186. Miksová Karolína

187. Kochánkovó Markéta

188. Kružíkovš Natálie

189. Běíovová Sofie

190. Horáková Sabina

191. Janáček Daniel

192. Kourek Jan

193. Kourková Zuzana

194. Klnclová Kateřina

195. Kulhánek Kryštof

196. Zaňáková Andrea

197. Macháčková Simona

198. Bouřková Anna

19S. Suster Štěpán

200. Krčšl Michal

201. Zamraziíová Tereza

202. Pfelferová Lenka

203. Pícka Jan

204. Pícka Matěj

205. Kloudová Tereza

206. Kloudová Veronika

207. Tměná leontvna

208. Tomlca Viktor

209. Hausvaterová Veronika

210. Kourková Adriana

211. Vítková Diana

212. Dlerin Ester

213. Přibyt Tomáš

214. Heroutová Natálie

215. Pesckova Nikola

216. čeikovó Tamara

217. Pelant Jan

218. Pltuchová Justina

219. Doležel Jan Benedikt

220. Vyskočil Jan

221. Zacharláš Adam

222. Řezníček Robert

223. Andres Lukáš

224 Klimešová NiCOl

225 Kučerová Ela

226 Procházková Karolína

227 Pípa Karel

228 Klsiincerová Sára

229 Marková Veronika

230 Sedláček Jiří

231. Sigmund Leoš

232. čížková Anna

233. Čermáková Nícol

234. Slavíková Tereza

235. Chovancová Pavlína

236. Bartušková Julie

237. Veliký Pavel

238. Pavlíková Nela

239. Zvěřinová Magdaléna

240. jahodová Ella

241. Milka Samuel

242. Schwammentťk Václav

243. Marešová Magdaléna

244. Chaloupková Sára

24S. Karpstein Jonáš

246. Zalic Jan

247. Ďásek Voitěch

248. Heřmánková Daniela

249. Dvořák Vit

2S0, Dlabajová Hana

2S1. Hlaváček Matváš

252. štěpníčková Tereza

253. Vašků Bedřich

254. Trnková Terezie

255. čfSek Tadeáš

256. Túzová Anlkó

257. Klima Hubert

258. Langerová Tereza

259. Bruna Bruno

260. Kolář Matyáš

261. Vrtalová Julie

262. Kr"omrová Šaríota

263. Vavřínová Šárka

264. Nekvindová Eliška

265. Schwamenhofe Elizabeth

266. Juřičková Lenka

267. Dočkal Matouš

268. Málková Michaela

269. Niederie Oodřei

270. Rittichová Sára

271. Zbořil Kryštof

272. Kružlková Eliška

273. Hanáčkcvá Barboro

274. Chalupa Daniet

27S uošová Tereza

276 Duba Robin

277 Němečková Eliška

278 Havel Miloslav

279 Fortelná Elía

280 Kondrát Daniel

281 ščepán Matěj

282 Němcová Valentina

283 Brož Mikuláš

284 Kohout Adam

285 Truplová Eliška

287 Qevera Tadeáš

288 Křepela Tomáš



289. Kohoutová Amálie

290. Němeček Jiří

291. Zaňáková Nela

292. Díabajs Matěj

293. Záporně! Rostislav

294. Fila Petr

295. Bílková Amálie

296. Vaněk Adam

297. Filová Tereza

298. Veislík Lukál

299. Pltro Jonáš

300. Allger lukál

301- Zeman Marek

302. Vailková Vanessa

303. Homolová Eliška

304. Ovořáček Jan

305. Hlnk Jáchym

306. Bouřková Marie

307. Tomica Marek

308. šosterová Nlcol

309. Švařičková Nela

310. Válků Sebastián

311. Ritter David

312. Skála Tomáš

313. Smykové Beata

314. Čech Kryštof

315. Musilová Veronika

316. Palén Petr

317. Krčálová Monika

338. Poláček Filip

319. Zemanová Sára

320. Winkler Filip

321. Nagvová Nela

322. Fiierová Michaela

323. Abdelsalam Fabian

324. Vaňková Aneta

325. Zamrazifcvá Niko!

326. Novák Dominik

327. Novotný David

328. Hlaváček Vojtěch

329. Storková Aneta

330. Domkářová Agáta

331. Sobotková Klára

332. Bachrová Ester

333. Vondruška Petr

334. Molék Filip

335. Koubová Sofie Nela

336. Vavřínová Simona

337. Kračmarová Beata

338. Chaloupková Adéla

339. Zvolánková Amálie

340. Svobodová Bára

341. Hlavová Zuzana

342. Malá Viktorie

343. Kruíik Jakub

344. Kulhánek Vincent

345. troppová Stella

346. Procházka Voitěch

347. Veliká Klára

348. Smazal Adam

349. Tměná Jasmlna

350. Trněnv Matyáš

351. Čermáková Elena

352. Vaněk František

3S3. Klimešová Michaela

354. Kittlerové Adéla

355. Skryla Alan

356. Kislinper David

357. Lapel Adam

358. Oecroix Julie

359. Badalikové Tereza

360. Jarošová Sára

361. Karpstein Štěpán

362. Foitová Patricie

364. Pavlinec Mla

365. Novickš Bára

366. Vaňková Nfkoi


