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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 003012.0037

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj")

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

a

Bike Events, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

Železné 32, 666 01 Tišnov 
26954397
Petrem Vaňkem, jednatelem společnosti 
Československá obchodní banka, a. s. 
194251229/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Světový pohár horských kol, UCI MTB World 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.

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 1 000 000 Kč (slovy: jeden milión 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 1 500 000 Kč
Výše dotace v Kč 1 000 000 Kč
Výše dotace v % 66,7 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 33,3 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 500 000 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 akcí 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 bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, případně v závěrečné zprávě, ve dvou částech, a to:
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a) první zálohová platba ve výši 50% celkové výše poskytnuté dotace, tedy 500 000 
Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), bude Krajem bezhotovostně převedena 
Příjemci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami a

b) zbylá část dotace ve výši 50%, tedy 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých), bude Krajem Příjemci bezhotovostně převedena nejpozději do 90ti 
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 předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, 
nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká a Příjemce je povinen již vyplacenou 
část dotace Kraji vrátit.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

Příjemce je povinen akci zrealizovat nej později do 30. září 2021.

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

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.

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.

Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) pronájem areálu,
b) zdravotnické zabezpečení.

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.

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.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
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 „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 dotaci 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 15. listopadu 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
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(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)
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. 2 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:
logo Kraje umístěné na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách a dalších 
materiálech souvisejících s akcí,
a) možnost prezentace cykloturistického potenciálu, příp. všeobecných informací o 

Kraji Vysočina, na oficiálních webových stránkách akce a v tištěném oficiálním 
programu akce (2 strany);

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

Strana 5 (celkem 8)



c) zajištění stránkové prezentace Kraje případně prostoru pro úvodní slovo hejtmana 
nebo zástupce Kraje v programové brožuře závodu;

d) 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, případně možnost oficiálního odstartování jednoho ze závodů nebo 
předání cen vítězům;

e) poskytnutí 30 ks volných vstupenek na akci pro potřeby Kraje;
f) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 40 

ks plachet (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje) - z toho minimálně 6 ks 
v kamerových záběrech na 2 místech trati;

g) minimálně 6 ks plachet/panelů s logem Kraje ve startovním a cílovém prostoru,
h) logo Kraje Vysočina na světelných panelech v cílové rovince proti tribunám (v 

případě, že budou světelné panely použity);
i) umístění loga Kraje Vysočina na startovací čísla závodníků (dle metodiky UCI),
j) případná možnost vytýčení tratě závodů pomocí pásky s logem Kraje Vysočina 

(pásku si Příjemce vyzvedne u Kraje);
k) prostor o ploše 10x20 metrů v bezprostřední blízkosti startu pro umístění 

prezentačních stanů Kraje Vysočina a jeho partnerů a dostatečný prostor kolem 
stanů umožňující aktivity promotýmu Kraje Vysočina (stany včetně aktivit 
promotýmu zajistí Kraj). Příjemce zajistí přívod elektrické energie ke stanům a 
úhradu elektrické energie;

l) případné umístění loga Kraje Vysočina na panelu za stupni vítězů - dle metodiky 
UCI;

m) umístění loga Kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery akce při 
poskytování rozhovorů závodníků s médii - dle metodiky UCI;

n) umístění loga Kraje Vysočina na panelu prezentujícím partnery v tiskovém středisku 
- dle metodiky UCI;

o) dostatečný prostor ve VIP prostorách pro prezentaci Kraje Vysočina (např. formou 
roll-upů, prezentačních stěn a tiskových materiálů);

p) v případě videoprojekce pravidelné odvysílání video spotu Kraje na celoplošné 
obrazovce - minimálně 5x denně (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);

q) prezentace Kraje moderátorem akce a uvedení faktu, že akce je podporována 
Krajem Vysočina;

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

s) možnost prezentace Kraje minimálně prostřednictvím loga v televizním přenosu 
v rozsahu dle domluvy s CT;

t) propagace Kraje Vysočina na příslušné stránce (profilu) akce na sociální síti
Facebook formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/krajvysocina.

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek čí 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.
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Čl. 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

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.

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

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

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Ráží, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

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.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

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.

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.

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.

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.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
10. 8. 2020.
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 2. 
2021 usnesením č. 0005/01/2021/ZK.

V Jihlavě dne V dne AA:.A.;..AArA

/*•

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Sikova S/, S fi? a a líh,,....

Petr Vaněk 
jednatel 

(za Příjemce)

BIKE EVENTS SXO.
Železné 32 

666 01 TIŠNOV 
IČ: 269 54 397
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KUJIP81HT4UV

ŽÁDOST O PODPORU AKCE
Podle g 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotací poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinností vyplývajíc! ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydiišté žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-ii 
žadatel fyzickou osobou, a ie-!i lato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, oyío-li přiděleno, 
nebo, je-fi žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sidío a identifikační číslo osoby, byío-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 výpomocí i lhůíý pro íwráyn!VpsdsfeyBf|fy6ft-.j
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek, i— ........... ............ .............. '
e) odůvodnění žádosti, f r>. .^ir; , í
f) je-lí žadatel právnickou osobou, identifikaci j anc 2 u "08“ 2020 j
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, )___
2. osob s podílem v této právnické osobě, j> j,.... ........
3. osob, v nichž má přímý pódii, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti, I— ......... ........ ... - ^ j
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné mocMpínou 
moc.

1. Základní informace

Název akce:
Světový pohár horských kol, UCI MTB World Cup 2021

Místo konáni akce: Nové Město na Moravě, Vysočina aréna
Termín konání akce: 14,-16. května 2021
Webové stránky akce/projektu: www.mtbnmnm.cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce,, tradice 
akce, doprovodný program akce resp, 
návaznost na jiné .akce, ..výtěžek akce 
apod.

Závod SP horských kol v olympijské disciplíně XC a 
Shortrack kategorií: muži elite, ženy elite, muži U23, ženy 
U23 a závody světové série Juniorů
Součásti závodního víkendu je bohatý doprovodný 
program cyklistických závodů pro amatéry a hobby 
cyklisty, dětské závody, dětská biková škola, testováni 
kol.,..

Clčel, na který žadatel chce
dotaci použít: Pokryti organizačních nákladů SP

Odůvodnění žádosti:
Popis výchozí, situace,, která vede : k 
podáni žádosti, včetně informace o tom< 
zda žadateí/žádaf b prostředky na tuto 
akci v rámci grantových progfamú Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byty, 
využity (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU): zda žadatel žádal b 
finanční dotaci (pomoc) od. města: (obce) 
á pokud ano, v jaké výší,-v případě,'že 
nebylo požádáno, proč:

SP MTB je finančně velice nákladnou sportovní událostí
velkého mezinárodního významu a nedá se prakticky 
uspořádat bez podpory z veřejných prostředků.
Je žádáno o podporu města NMNM a MŠMT 
prostřednictvím Českého svazu cyklistiky. O jiné dotace 
neni žádáno.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru
ekonomických subjektů:

Bike Events s.r.o.

Sídlo: Železné 32, 666 01 Tišnov
IÓ0: 26954397
Právní subjektivita žadatele:
(k žádostí.přiložte kopiídokfadu o právní 
subjektivitě žadatele)

Právnická osoba

Bankovní ústav: ČSOB a.s.
Číslo bankovního účtu: 194251229/0300

Plátce OPH:(ÁNome) Ano
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(dle obchodního reistřlkuj

Petr Vaněk

Kontaktní adresa:
(pokud se fill'od sídia)

Komenského 234,664 01 Řícmanice

Telefon: 603 273 593
Email: Petr.vanek73@gmail.com
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádostí přiloženy)

Výpis z OR, rozpočet

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdaje Přilmv



2. BHžši informace o použití požadované dotace od Kraie Vysočina

Konkretizace části akce, na kterou jě dotace požadována
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neuznatelné v pnpndné smlouvě o poskytnuti dotace.

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

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

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojeni ksíti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,......)

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

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

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

Název aktivity (výdaje) výše výdaje

Pronájem areálu 1,300.000,- Kč
Zdravotnické zabezpečení 200.000,- Kč

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč

1.300.000,-Kč

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

1,500.000,-Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
86.7% z celkových nákladů na aktivity, 

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

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádostí myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzorínpu...

20Q.000,- Kč

5,

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

13,3% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

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 překročení z vlastních prostředků.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č, 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci

Cílové publikum , (popište prosím., kofik osop akce psíovi/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejích 
struktura -r např.. děti, mfádež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy. široká veřejnost minority, anod)

Publikum: 30.000 návštěvníků v areálu, sportovně založeni lidé, rodiny s dětmi, široká 
veřejnost, sportovní nadšenci

6,000.000 diváků na celém světě prostřednictvím Red Bull TV
950,000 diváků u přenosů čT

Přímý přenos přebírá cca 12 zahraničních televizních stanic v PP
Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální. celostátní, mezinárodní aood. )

Akce má významný dopad a to jak lokální, celorepublikový, tak i mezinárodni. Účastni se jí 
900 elitních závodníků z přibližně 40ti zemi světa, pěti kontinentů. Doprovodných závodů se 
účastní přibližně 1000 hobby cyklistů z celé ČR a sousedních států. Doprovodný program je 
určen pro veřejnost z celého kraje Vysočina a všem fanouškům horské cyklistiky z celé ČR. 
Lze očekávat návštěvu zahraničních diváků zhruba v počtu jeden tisíc. Hlavní závody budou 
vysílány v přímém přenosu v přibližně 12ti zemích světa.
Akce je ideální příležitostí k propagaci kraje Vysočina a především jeho cykloturistíckých 
možnosti. Dáte je vhodnou alternativou pro maximální využiti plného potenciálu „Vysočina 
arény" v Novém Městě na Moravě: rozsahem a mezinárodním významem je akci potřeba 
vnímat iako letní obdobu SP v běžeckém lyžováni a biathlonu.
Tradice akce (jedné se o novou akci nebo o akcí s mnohaletou tradicí aood T>
Mezinárodni cyklistická akce s třináctiletou tradicí, která si svojí úrovni a významem vydobyla
místo v kalendáři světového poháru horských kol mezinárodní cyklistické unie (UCI) a v roce 
2011, 2012, 2013, 2014,2015,2017, 2018 a 2019 se stala nejlepším závodem SP MTB. V roce 
2016 byla tato akce velmi úspěšným Mistrovstvím světa MTB.
Doprovodný program akce, resp. návaznost na (íné akce (pokud existuiei
Stejně jako v uplynulých ročnících plánujeme doprovodný program postavený na koncertech a
vystoupení sportovních celebrit mimo oblast cyklistiky, tak aby akce měla i silný kulturně 
společenský přesah.
Samozřejmostí je bohatý doprovodný program pro děti po celou dobu trvání akce s řadou 
vystoupení, soutěží a jiných atrakcí
Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota tlaky specifický reklamní prostor pra
propagací Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí. plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akcí...)
Prezentace kraje Vysočina jako partnera na všech materiálech spojených s propagaci akce,
presentace v areálu a na trati akce formou banrterů, možnosti specifické presentace 
cykloturistického potenciálu kraje na oficiálních stránkách a v tištěném programu závodu. 
Vzhledem k rozsahu areálu a jeho technickým podmínkám jsou možnosti presentace kraje 
Vysočina prakticky neomezené. Rozsah a přesná podoba presentace budou upřesněny 
v průběhu dalších jednání.
Výtěžek akce (pokud se jedná o akci, která qeneruje 2isk, jak je tento zisk ooužit?)
Akce pracuje s vyrovnaným rozpočtem a jejím cílem není vytvořit zisk

Zde prosím uvedte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplnění:
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V Železném dne 10.8.2020 BIKE £ TS .o

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupení na základe plné mocí je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů. Krajský úřad Kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
e-mail > 11

tel.: 564 602 337. mobil: 724 650 270

5

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele Bike Events s.r.o.

Sídlo / Adresa žadatele Železné 32, 666 01 p.Tišnov

IČO / Datum narození 269 54397

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

0 kalendářní rok.
O hospodářský rok (začátek...............................konec............................. ),

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu _______________________________ ________

Žadatel o podporu se považuje za propojený* 2 s jinými podniky, pokud I tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležej! akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídicího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více 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, vlče než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

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

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem t> 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 znění pozdějších 
předpisů. _ _ _

Žadatel prohlašuje, že

03 není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky;

Obchodní jméno podníku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

' Za podnik lze považovat podnikatele deBnovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE K aplikací pojmu jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ŮOHS.
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3. Žádáte! prohíašuje, že podnik (žadateí) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

|nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniku:
D nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sfdlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

Q 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

[x) nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5 6) podniku.
O vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita8 Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory;

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

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

5. Žadateí níže svým podpisem

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

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

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 SbM o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Viz § 62 zákona t 125/2003 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
* Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Víz § 243 zákona Č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozděl! se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz či. 3 odst. 9 nařízení t 1407/2013, Č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízeni č 875/2007).

2

rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblastí veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň sí je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu V Železném 10.8.2020

Jméno a podpis osoby

\

oprávněné zastupovat i .......-í;'
žadatele

Petr Vaněk

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele}

BIKE EVENTS sxo,
ioítK-.r.š 3Z

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o zrněné zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.

3



Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - 

formulář oro právnické osoby mimo obce
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona o. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
o cist 3, písm. 0 1.

Všechny typy žadatelů vvima příspěvkových organizací krate dokládají identifikaci osob v rámci 
dokladů kprávní subjektivitě stanovených ve Výzvě programu, kde musí být povinně statutární 
zástupci uvedeni a není nutné tuto záležitost znovu dokládat.

Příspěvková omanízace kraje 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.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podílníků).

Pořadové
číslo

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1 19.6.1973 Petr Vaněk
2
3
4
5
6
7
8
9

10
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

D zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
osoba podíl)

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

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl’ a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

(např. právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl v jiných právnických osobách)

Pořadové
6íslo

IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 
podlí

Výše podílu v
0//O

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě

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

Jméno a podpis,statutárního ,zástupce žadatele: 
Petr Vaněk ! I í

BM<B BVS’HTB

>ji. Tic-fi
i J



'Rozpočet SP MTB 2021

Výdaje;

Pronájem areálu

Prize many
Výroba televizních přenosů 
éprava tratě závodu
Koncerty a doprovodný program
Mzdové náklady
Zdravotnické zabezpečení
Oblečení pro pořadatele
Poplatky UCI
Poplatky ČSC
Antídoping
Pojištění závodů
Zabezpečení toalet, oplocení, sprchy 
Pronájem velkoplošných obrazovek 
Pronájem velkoplošných stanů
Pronájem mobilních tribun
Ostraha areálu
Konektivíta areálu (internet)
Elektrická energie, voda
Marketing, propagace akce
Stravování pořadatelů, partnerů, hostů
Pohonné hmoty, komunální služby......
Uhvtnvání oořadatelů. rozhodčích UCI

1.300.000,-
900.000,-

1.200.000,-
3Q0.Q0G,-
300.000,-

2.200.000,-
200,000,-

1.200.000,-
850.00Q,-
50.000,-

300.000,-
90.000,-

1,200.000,-
600.000,-
500.000,-
800.000,-
215.000,-

50.000,-
320.000,-

1.000.000,-
700.000,-
150.000,-

500.000.-

14.925.000,-

Příjmy:

Sponzoríng, doteče
Prodej vstupenek
Startovné
Pronájem ploch, Stánky, teamy
Dotace MŠMT
Dotace NMNM
Příspěvek kraje Vysočina

6.615.000,-
2.300.000,-
1.300.000,-

900.000,-
2.010.000,-

500.000,-
1.300.000.-

14.925.000,-

bike events S.r.o.
Železné tt

666 01 TIŠNOV 
(C; 269 54 39?

9.12.2020 Veřejný rejstřík a Sbírka íistin - Ministerstvo spravedlnosti české republiky

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 47780

Datum vzniku a zšpísui 
24. ledna 2005
Datum vzniku a zápisu:
24. ledna 2005
Spisová značka:
C 47780 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Bike Events s.r.o.
Sídlo;
č.p. 32, 666 01 Železné

Identifikační číslo;
269 54 397
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
reklamní činnost a marketing
organizováni sportovních soutěží
Statutární orgán: 

jednatel:

PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 1973 
Komenského 234, 664 01 Řícmaníce
Den vzniku funkce: 24. [edna 2005

Počet členů:
1

Způsob jednání:

Spisová značka:
C 47780 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:
Bike Events s.r.o.
Sídlo:
č.p. 32, 666 01 Železné

Identifikační číslo: 
269 54 397
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
reklamní činnost a marketing
organizování sportovních soutěží
Statutární orgán: 

jednatel:

PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 1973 
Komenského 234, 664 01 Řícmaníce 
Den vzniku funkce: 24. [edna 2005

Počet členů:
1

Způsob jednání:
Způsob zastupování: Za společnost jedná jednatel, který je jejím statutárním orgánem a každý jednatel 
jedná samostatně. 
Společníci:

Společník:
PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 1973 
Komenského 234, 664 01 Řícmaníce

Společníci:
Společník:

PETR VANĚK, dat. nar. 19. června 1973 
Komenského 234, 664 01 Řícmanice

Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 200 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní

Základní kapitál;
200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu; 1

Podíl:
Vklad: 200 000,- Kč 
Splaceno: 200 000,- Kč 
Obchodní podíl: 100% 
Druh podílu: základní

Základní kapitál;
200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst 5 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu fhttp://www.iustice.czí.
Dne: 9.12.2020 10:08
Údaje platné ke dni 9.12.2020 03:37
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