
Kraj vysočina KUJIPO1HMAEG
212k5a57, 587 33 h*

,7
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 003012.0039

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

Emilova sportovní, z.s.
se sídlem: 
IČO:
zastoupen: 
číslo účtu:

Bmo-střed, Brno-město, Malinovského náměstí 603/4
06707785
Pavlem Zbožínkem, předsedou
2101371977/2010

(dále jen „Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „10. evropské hry handicapované mládeže Emil Open“, 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
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1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 38 000 Kč (slovy: třicet osm 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 38 000 Kč
Výše dotace v Kč 38 000 Kč
Výše dotace v % 100% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 0 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
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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 ČL 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.

ČL7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nej později do 27. června 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 nejpozdějí 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) ubytování a strava účastníků z Kraje Vysočina.

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 ČL 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.

ČL8
Základní povinností 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 rádné 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 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 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 30. září 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 vyúčtováni 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.

Čí. 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)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace).
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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.

ČL10 
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, billboardech, 

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) prezentace Kraje moderátorem akce;
e) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce;
f) v případě, že je akce prezentována na sociální síti Facebook, propagace Kraje 

Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce související s akcí.
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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.krvysocina.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.

ČL13
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 mezí 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.

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.
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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 smíouva 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. 4. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 18. 5. 2021 
usnesením č. 0855/16/2021/RK.

v,hl . 0 7 -06- 2021 U Zus H 48.S.2021
V Jihlavě dne ............ ................ V ........... ............dne............................!

soulová sportovní, Z.S,

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
/ hejtman kraje
/ (za Kraj)

Malinovského námhěstí 603/4 
602 00 Bro,Cy/067 07,285" 

/ kceb

................. ............................
Pavel Zbožínek 

předseda 
(za Příjemce)

"99" ) 5
KrajVysocina |
212kov2 57, 587 33 Jihlava |
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ŽÁDOST O PODPORU AKCE 4%%22 !
Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotac poskytnout na základě žádosti o” poskytnuli dotace .. ...."
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dáte jen .žádost“), popřípadě na základ povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození 3 adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-ti 
žadatel fyzickou osetou, a Je- tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační čislo osoby, bylo- poděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-i 
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 Ihúty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek, 
a) odůvodnění žádosti,

je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1, osobzastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2, osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádostí,
h) den vyhotoveni žádostí a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název akce: 10, Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Místo konání akce: Brno
Termín konání akce: 23.-27.6.2021
Webové stránky akce/projektu: www.emllopen.cz
Bližší popis akce:
Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce, resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod. .

Emil Open je sportovně společenská událost sportovců se 
všemi druhy zdravotního postižení ve věku 10 - 26let.

Podrobný popis přílohou.

Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Dotací chceme použit jako příspěvek na ubytování a 
stravu účastníků (sportovec + nezbytně nutný doprovod) 
z Kraje Vysočina.

Odůvodněni žádostí:
Popis výchozí situace, která, vede, k 
podání Žádosti včetně informace 0 tom, 
zda žadatel žádal 0 prostředky: na tuto 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysekány, jaké jmé dotační tituly byly 
využity, (od Kraje Vysočina nebo i 
programů EU) zda žadatel žádal 0 
finanční dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případě, Ze 
nebylo požádáno, proč,

Vzhledem k tomu, že nejsme registrovaný závod pro 
registrované sportovce, nedosáhneme na národní 
podporu. Presto všechno nechceme upustit od našeho 
konceptu, kdy účastníkům hradíme jak ubytování, tak 
stravu (výhradně ve spoluprácí s vysokoškolskými 
kolejemi a menzami). Většina našich účastníků jsou 
děti a dospívající z různých typů škol a sociálních 
zařízeni, kdy pro řadu z nich je finanční zátěž důvodem 
nucené neúčastí na hrách.

Vzrůstající zájem dětí a mládeže 0 sport nás na jednu 
stranu velmi těší, na druhou stranu ale i zavazuje a klade 
na tuto akci velké finanční nároky a potřebu hledat stále 
nové zdroje podpory. Proto žádáme jednotlivé kraje, aby 
přispěli na ubytování a stravu svých sportovců,

Z Kraje Vysočina evidujeme 19 přihlášených účastníků.

Na projekt nejsou využity žádné dotační prostředky EU. 
Kromě některých krajů jsou příjmy získány především 
z rozpočtu statutárního města Brna, Jihomoravského 
kraje a od firemních partnerů.

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Emilova sportovní, z.s.

Sídlo: Malinovského náměstí 603/4,602 00 Brno
IČO: é9017¥9
Právní subjektivita žadatele:
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní

subjektivitě žadatele) "u

spolek

Bankovní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 2101371977/2010

Způsob vedení účetnictví: 
(nehodící se škrtněte)

1. Podvojné účetnictví
2; Daňová-evidence

Plátce DPH: (ANO/NE) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(die obchodní to.reistřku) .

Paveí Zbožínek

Kontaktní adresa: 
(pókud S3 liší od sídla)
Telefon: 60272051S
Email: .. 2.. .■■■ - , ■ zbozinek@emilopen.cz
Seznam příloh:
'seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Výpis ze spolkového rejstříku, popis projektu



CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdaje Příjmy
206 000,- Doprava / účastníků v místě, volné 

jízdné pro índv, přepravu, cest 
náhrady organizační tým

1 722 200,- Ubytování a strava účastníků
38 000,- Ubytování účastníků z Kraje Vysočina 

360 500,- Pronájmy, vybavení, pomůcky
310 000,- Personální zajištěni / org. tým, sport, 

ředitelé, rozhodčí, pořadatelé
1 004 800,- Externí služby, technické zajištěni / 

propagace, foto, video, přihlašovací 
systém, produkce, live stream, 

_________ doprovodný program 
3 641 500,- 1 500 000,- Statutární město Smo

750 000,- Jihomoravský kraj
500 000,- Teplárny Brno, a.s.
250 000,- SAKO Bmo, a.s.
300 000,- Kraje
200 000,- Nadace ČEZ
100 000,-ČEPS, a.s.
41 500- drobní dárci, ořto, vlastní zdroje

3 641 500,-

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina.... .
Konkretizace části akce, na kterou je datace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kraj Vysočina určuje za 
neusnateM v případně smlouvě o poskytnutí 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 
připojení k síti, 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
Výčet výdajů - nákladů, které budou scale nebo 
částečně hřešeny z dotace od Kraje Vysočina.
2 celkového rozpočtu v bodě 1 této iádosti 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 pří vyúčtováni prokázat.

Ubytování a strava účastníků (sportovec + 
nezbytně nutný doprovod) z Kraje 
Vysočina
(19 přihlášených účastníků á 2000 Kč)

38 000 Kč

; Rozpis použít! dotace od Kraje Vysočina

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 38 000,- Kč

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

38 000,-Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
100 % z celkových nákladů na aktivity, 

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

4,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude Žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč
Viastnimi pmsdodky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzoringu...

0 Kč

5.

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

0 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizací akce (tj. řádek 4 a 5 
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 částí akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, ten,, že 
absolutní částka dotace se úměrné sníží.

3, Bližší informace o akcj _____ ___________________________________
Cílově publikum (popište prosím, koiik osob akce osfoví/oslovila v předchozích ročnících, jaká je jejich 
struktura - nápř. dětj, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, Ženy, široké veřejnost, minority apod.)____________  
Cílovou skupinou jsou děti a mládež se všemi druhy zdravotního postižení ve věku 10 - 26let. 
Vzhledem k doprovodnému programu oslovujeme i širokou veřejnost. _________________ 
Dopad akce (akce má např. ďcpad lokájní, regionální, celostátní, mezinárodní apod.)___________________  
Akce má mezinárodní dopad. Na letošní ročník se přihlásilo 755 účastníků ze 14 zemí Evropy. 
Největší výpravou je tradičně Česká republika a čítá 401 účastníků ze 13 krajů.

Tradice akce Ijfrdná s<? o novou akci nebe o akc- s n-nohaietou tradicí apod.?)______
Jedná se již o 40. ročník.

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)
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Doprovodný program je rozdělen na 3 části:
1} oficiální program her - slavnostní zahajovací ceremoniál, tisková konference, 

slavnostní večer pro partnery, benefiční Show Jana Krause...
2) doprovodný program pro účastníky - „Bmo nás baví“ návštěvy - ZOO Bmo, 

Hvězdárna, Family park, VIDA centrum, komentovaná prohlídka města, plavba lodi po 
Brněnské přehradě a rada dalšího.

3) Prezentační akce pro veřejnost na náměstí - ukázky sportů a pohybových aktivit, 
hudební vystoupení atp.

Propagace jména Kraje Vysočina nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočina organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akd,..) ______ _____________ ____________

1) Prezentace představitele kraje - pozvání na oficiální program her, doprovod sportovců 
z Kraje Vysočina při slavnostním zahajovacím ceremoniálu, předávání cen v rámci 
medailových ceremoniálů atd.

2} Mediální prezentace - logo kraje na stránkách události, prezentace partnerství na 
sociálních sítích, umístění loga na video výstupech, zmínka v tiskové zprávě, 
poděkování v Závěrečné zprávě, zveřejnění zdravíce představitele kraje atp.

3) Reklamní nosiče - umístění loga kraje - foto stěna, roll-up, banner.

Výtěžek akce {pokúd se jedné o akd, která generuje zisk, jak je tento zisk použít?)_____________ ._________
Jedná se o neziskový projekt.

Zde prosím uveďte jakékoli VaŽe další poznámky nebo doplnění:

V Brně dne 14.4.2021
Emilova sportovní, z.s.
Malinovského námnésti 63/4

60/2 00 Brno, ICo 067 07 745

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

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 . 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, písm. f) 1.

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

Příspěvkové orcanizace kraíe doloží prostou kopii jmenovacího dekretu do funkce řediteíe/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. plsm. f) 2.

(např. právnická osoba podnikající uvede výpis svých podlinikůj.

Pořadové 
číslo

IČO l datum 
narození

—.....— ............ .... .....................  .... . ' .....................................

Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr. Ondřej Rázl
Oddělení vnějších vztahů, Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: razLo@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil: 724 650 270

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doloite na samostatném listě

X 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 zněni pozdějších předpisů.



3, identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl1 a výše tohoto podílu podle zákona 

C 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů — $1 Oa, odst. 3, písm. f) 3,

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

Pořadové 
číslo ičo Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 

podíl
Výše podílu v 

%

1
. •)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby doplňte daiéi řádky nebo doložte na samostatném listě

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

■ : ' Meva sportovní,2,s,
Malinavskéha nahzsti 6f,.

r :erg,03,. 6024Girie 0(g---,
Pavel Zbvožinek : " ‘B

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno 1 Jméno 
žadatele Emilova sportovní, z.s.

Sídlo / Adresa žadatele Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno

IČO í Datum narozeni 067 07 785

1 Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

S3 kalendářní rok.
I~~l hospodářský rok (začátek.............. . ..............  konec.......... .. .................. ).

2, Podniky1 propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojenýa s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů :
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu:
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího 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 akcioni 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 subjektů, se také považují za podnik propojený $ žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo čí zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., ó základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů.___________________________________ __________________________ _______________

Žadatel prohlašuje, že

X 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/Adres a IČO/Datum narození

, Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně £. 89/2012 $b„ občanský zákoník.
2 Bližš/ informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu .jeden podnik“ 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.

1



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

V nevznikl spojením podniků & nabytím podniku
• vznikl sooiením (fúzí splynutím* 3) níže uvedených podniků:
• nabytím (fúzi sloučením4) převzal jmění níže uvedenholch podniku/ů: 

rozsahu v souladu se zákonem č 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 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 si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Sídlo I IČO| Obchodní jméno podniku

J
[

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabyti podniků

X jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

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

M nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

FObchodní jméno podniku  Sidlo ....... FlČO

í.. •..„-.CT--........... . ____________________ |___________________________

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita5. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následujici (dříve poskytnuté) podpory:

Jméno a podpis osoby ;
oprávněné zastupovat Pavel Zbožínek 
žadatele ■ ; V,

। Razítko ,

2 in30 va sportovní, z,s,
i součást podpisu Malinovskch númsti 603/4
í adatele} 60/2 00 i rhe, IČO UČ 7 07 7an

Částka v KčDatum poskytnutí । Poskytovatel

■' ... L.
. • j """.........." .........

i — ■ .........

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

0 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 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u nj nastaly;

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

’Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb, a přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů
* Viz §61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/200 8 Sb,
* Pokud by na základě převzatých činnosti nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinky rozděleni 
(viz či, 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, i. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

2

‘ Správcem ie koordinační orgán ve smyslu zákone 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
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Sportovat a zažívat potěšení ze svobodného pohybuje snem mnoha lidí se zdravotním postižením. Sport je 

radost, nadšení f uvolnění, nabízí také nová přátelství a možnost zapomenout na každodenní starostí.

A právě proto ehceme mlatem handicapovaným lidem dát ste/'nou Sand, jakou mají všichni ostatní, jen tak 

pochopí, že opravdová snaha a odhodlání mají smysl o jsou podporovány. Díky Evropským hrám dostanou mladí 

sportovci s handicapem možnost sportovat s mládeží majoritní, najdou nově přátele a společné tak přispějí 

k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu.

Evropské hry umožní mladým sportovcům se zdravotním postižením ukázat to nej lepší, co v nich je o získat 

tolik důležitá a mnohdy chybějící sebevědomí

Co je Emil Open?
Emil Open - Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským 

setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím a 

rozsahem sportovních aktivit, doprovodného a kulturního programu, představují ojedinělou akci evropského 

formátu.

Cílová skupina: mládež se zdravotním postižením ve věku od 10 do 26 let 

(tělesné, zrakové, sluchové, mentální a kombinované postižení)

Sporty a sportoviště

PŘEDSTAVENÍ EMIL OPEN 2021

Pořadatel: Emilova sportovní, z.s., Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Bmo, IČ 067 07 785.

Spolek je organizací Nadačního fondu Emil.

Název projektu:

Termín konání:

Misto konání:

10. Evropské hry handicapované miádeíe Emil Open

23. -27. červen 2021

Bmo, Česká republika

Partneři projektu: Odborný sportovní garant Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Za podpory: Jihomoravského kraje

Statutárního města Brna

Kontakty: Pavel Zbožínek, prezident organizačního výboru, zbozinek@emilopen.cz

Vojtěch Kočárek, viceprezident organizačního výboru, kocurek@emilepen.c2
Pozn.: Organizainf ýbor sí vyhrazajepréw na případné změny v jednotlivých sportech.

SPORT KATEGORIE SPORTOVIŠTĚ

ATLETIKA Open, Mixed
Atletický stadion
Sportovní areál VUT v Brně, Technická 3013/14,
Brno, anxauacasa.xsstit.sz/npnclexisteLulssauny-ailetkcke-atasian

PLAVÁNÍ Open, Mixed
Bazén
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Odolní 76,
Brno, www.kravihora-brno.cz.

STOLNÍ TENIS Open, Mixed Tělocvična
Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5,62S 00
Brno-BohumiceBOCCIA

(tělesné postižení)
Open
(skupiny BC1, BC2.3C3, 3C4)

BDCCE Open, Mixed Travnatá plocha
Sportovní areál VUT v Brně, Technická 3013/14,
Bmo, aayyz.cesa.vutbt.cz/snerknavdste/Lksapng-atletickyestadtan

LUKOSTŘELBA Open

Golf Masters Golf Resort Kaskáda
Na Golfu 1772,664 34 Kuřím, Brno

www.e mi! open.cz

Poznámka:

Sporty lukostřelba a golf b udou otevřeny pouze v případě dostatečného zájmu, případné jako klinika. 

Upřesnění kategorli:

Open je otevřená všem jedincům z cilové skupiny - začínajícím i pokročilým bez.ohledu na to, zda jsou 

nebo nejsou registrování ve sportovních klubech, ale v současnosti mají jisté tréninkové zkušenosti v různých 

typech sportovních soutěží a na různých výkonnostních úrovních. Soutěží se podlemodifikovaných mezinárodních 

pravidel, která jsou uzpůsobena této sportovní úrovni. Přesné znění pravidel bule zveřejněno v předběžných 

sportovních propozicích nejpozdějí 22. 3.2021. Kategorie Open dává možnost mládeži se zdravotním postižením,

Pořadateleci Evropských her bandicapované mládeže Emd Open je 
Emilmis sportovní wwwemlndacec

Mdalinovského #603/4,602 00 Drna 
tč 06707 785

Pokadateles Evropských her handicapované mládeze m Úpěn je 
Emikova sporoun!, ww,emilsadate.c

Malinovskéhe námsd 603/4, 602 00 Bmo 
t006707785
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která teprve začíná sportovat nebo sportuje rekreačně, setkat se ve .velkém sportovním svtě" se svými 

sportovními vzory.

Mixed zahrnuj e zvláštní program určený pro spo l ečn é aktivity han dicapovaných a intaktn ích sportovců, 

Tato kategorie je jednou ze součástí inkluzivního poslání her. Je doporučeno a vítáno, ab yse do této kategorie her 

zapojil i doprovod.

Masters je určena pro sportovce se zdravotní klasifikací v daném sportu (např,: S10, TT 7).

Harmonogram přihlašování

Pmn.: Organizační výbor st vyhrožuje právu w případné změny v Časovém harmonogramu přihlášek.

19.02.2021
Otevření 1. kola přihlášek 
- přihlášky podle počtu

Nahlášení předběžných počtů účastníků 
(sportovci a doprovod) na jednotlivé sporty 
včetně typu zdravotního postižení.

31.03.2021 Uzavření 1. kola přihlášeis

07.04.2021
Zveřejnění předbžných 
sportovních propozic

Organizátor mj. oznámí maximální počty 
účastníků pro jednotlivé sporty a informuje 
účastníky o stavu jejich přihlášky.

07.04.2021
Otevřeni 2. kola přihlášek 
- přihlášky podle jména

Závazné přihlášky - osobní údaje, sportovní 
kategorie, discipliny, informace o ub yování, 
stravě, dopravě apod.

16.03.2021 Uzavření 2. kola přihlášek

www.emilopen.cz/prihlaska

Přihlašováni týmů: Tuzemští í zahraniční účastníci jsou přijímáni všichni do naplnění kapacit 
daného sportu - pořadatel si vyhrazuje právo na redukci počtu přihlášených sportovci! dle limitů 
jednotlivých sportů.

Limity sportovců

Sport Ředitel sportu Maximální počet sportovců

Atletika Petr Kotyza 200

Plavání Petr Vajda 60

Stolní tenis Pavel Vacenovský 40

Boccia Radek Procházka ' ■ . ■' 41 - ■ .

Botce Alena Skotákov 10

Pofadatelem Evropských her handicapované mládee Emi Open je
Emileva sportovní, I5. wwwemflradace.ca

Mal inovskéhe náinst 603/4, 602 00 Brno
IČO 067 07 785

Harmonogram her
Úterý 22.06.2021 Celý den Příjezdy zahraničních týmů

Středa 23.06. 2021
Dopoledne Příjezdy zahraničních a Českých týmů

Odpoledne Slavnostní zahajovací ceremoniál

Čtvrtek 24.06.2021
Do 15 hodin Sportovní soutěže

Odpoledne Doprovodný program

Pátek 25. 06. 2021
Do 15 hodin Sportovní soutěže

Večer Závěrečný ceremoniál

Sobota 26.06.2021
Dopoledne Doprovodný program

Odpoledne Odjezdy

Neděle 27.06.2021 Dopoledne Odjezdy

Porn; Organizační výbor si vyhrazuje právo na případné změny v časovém harmonogramu her.

Financování her
Charakter akce je neziskový s cílem finančně nezatěžovat handicapované účastníky. Pořadatel hradí 

sportovcům i nezbytně nutnému doprovodu ubytování, stravu a dopravu v místě konání Dále je 

domluvena, ve spolupráci s Českými drahami, a.s., bezplatná přeprava vlaky ČD v rámci české repub Iky.

Poznámka: Tuzemští účastníci mají výše uvedené hrazeno od 23.6.2021 (prvním jídlem je večeře) dó 

26. 6. 2021 (posledním jídlem je snídaně; v případě účasti na doprovodném programu končí pobyt obědovým 

balíčkem). Mimo uvedené dny si hradí účastníci ubytování a stravu sami (rezervace probíhá přes organizátora).

Co nás čeká?
Ve spojitosti s hrami je pro Vás a širokou veřejnost mimo vlastní sportovní soutěže plánována řada 

promo akcí za účastí významných osobností z ob stí sportu, kultury a politického života, při kterých budou 

propagovány nejen evropské hry, ale i sport handicapovaných jako takový.

/ Zahajovací ceremoniál bude představovat malý jednodenní festival sportu handicapovaných - 

zahajovací ceremoniál s průvodem vlajkonoší. představení jednotlivých týmů, ukázky jednotlivých sportů, 

prezentace místních sportovních klubů a neziskových organizací.

/ Na sportovištích a při sportovních kláních samotných bude návštěvníkům nabídnuta možnost 

vyzkoušet si sportovní aktivity handicapovaných. Cílem je nabídnout sportovním fanouškům i rodinám s dětmi 

atraktivní sportovní program a samotným sportovcům dopřát tu správnou atmosféru plných tribun.

/ Soutěženi s mistry - účastníci budou mít možnost zazávodit si přímo na sportovištích s mistry, 

medailisty, či reprezentanty vrcholových soutěží handicapovaných. Účastníci tak ziskají inspiraci tyto vzory 

následovat a budou mocí čerpat z jejich zkušeností í doporučení pro zapojení do daného sportu.

Z Závěrečný ceremoniál - slavnostní a prestižní událost s předáváním cen nejlepším sportovcům 

doplněná o bohatý program.

Potadatalem evropských tier asndicapované mtideže Emil Open je Malinovekáhorámstt 603/4, 602 00 Bmo
Emilovi sportovní, ls. www.ernllnadace.zz rčo 067 07 785
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Poslání Emil Open
/ Možnost porovnat si síly v různých sportovních disciplínách a seznámit se se sportem na vyšší 

úrovni U většiny -zúčastněných se bude jednat o první kontakt se sportovci z jiných zemí a se soutěžením na 

mezinárodní úrovni. Díky intenzivnímu sportovnímu zážitku podpoří hry nejen sportovní, ale i osobnostní rozvoj 

handicapovaných účastníků. Kromě sportovního kláni se bude jednat převážně o příležitost přátelského setkání 

mladých lidí s handicapem z různých evropských zemí.

4 Umožnit amatérským handicapovaným sportovcům zúčastnit se závodů a setkat se tak se vzory 

z řad výkonnostních sportovců. Velký motivační potenciál má předpokládaná účast týmů až z 20 zemí Evropy. Diky 

soutěžím podle sportovních pravidel a v kvalitním sportovním prostředí mohou sportovci zažit 

nezapomenutelnou atmosféru medailového dekorování s veřejným oceněním vlastních výkonů.

/ Maximální podpora sociální inkluze dětí a mladých Udí se zdravotním postižením, a to 

prostřednictvím sportovních aktivit určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a intaktní mládeže. 

Dalším výrazným prvkem podporujícím sociální začlenění handicapovaných je aktivní zapojení dobrovolníků 

z řad žáků a studentů běžných Škol.

V Přiblížení sportu handicapovaných široké veřejnosti s cílem odbourávat předsudky a bariéry, 

V České repub ice žije přes jeden milion osob se zdravotním postižením. Toto téma Často není ze strany veřejnosti 

vnímáno pozitivně a není mu věnována dostatečná pozornost

Představení pořadatele
Emilova sportovní, z.s. je spojek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje 

pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání 

sportovních klubů.

Nadační fond Emil je nezisková organizace, která pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním 

postižením, sportovat, ato především formou přímé finanční pomoci. Nadační fond do dnešního dne podpořil přes 

osm tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů.

Nadační fond Emil má zkušeností s finančním l projektovým vedením mezinárodně významných 

projektů, které vždy realizoval s vyrovnaným rozpočtem.

Zkušenosti pořadatele s pořádáním mezinárodnich sportovních událost:

2020 - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

počet účastníků: 297, počet zemi: 3 (Na hry se přihlásilo celkem rekordních 953 účastníků z 1S zemí Evropy.

V důsledku pa ndemle řada organizací svoji účast zrušila.)

2019 - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

počet účastníků: 824, počet zemí: 17

2018 - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

počet účastníků: 403, počet zemí: 16 (Na hry se přihlásilo celkem 917 účastníků z 18 zemi Evropy.

Na zákiadč nucená redukce byl počet snížen.)

2017 - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

počet účastníků: 710, počet zemí: 16

2016 - Světové hry handicapované mládeže/IWAS U23 World Games Prague 2016

počet účastníků; 398, počet zemí; 30

2013 - Mezinárodni hry handicapované mládeže

počet účastníků: 350, počet zemí: 11

2012 - Hry Evropského paralympijského výboru pro mládež

počet účastníků: 400, počet zemí: 14

2011 - Evropské hry handicapované mládeže

počet účastníků: 425, počet zemí: 13

2010 - Hry handicapované mládeže

počet účastníků: 532, počet zemí: 10

2009 - Hry handicapovaných talentů

konané jako pilotní projekt Nadačního fondu Emií účast přes 280 sportovců.

Těšíme se na Vás v červnu v Brně! G

Podsteler Evropských herhandicapavan mlfeže Emi Open je 
Emilova sportovní, zs.wwwemilnadace.c

Malinovského námsti 603/4, é02 00 Srno 
1006707 78$

Pořadatelem Evropských her handicspované tládleže mi pen 
krlova sportornl, L$ www*milnadacee

Mallruwského náměstí 603/4,802 0e Brno 
10067 07 785



Výpis Způsob jednání

Datum v? niku a zápisu; 12. ecina 2018

Spisová značKa:
Název:
Sidto:
Identifikačni číslo:

Právní forma:
účet: '

Předmét vedlejši 
hespodá/ské činnosti:

L 23197 vedena U h/a,SNe/) soudti V Ome 
Emilova soortemni, z s.
Maninovského nármesti 803/4, Emo-msto, 602 0 

06? 07 785. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spolek

Učelem .spílku e ocdnora a hájen; zájmů 
a potřeb osob se zdravotnim postienim 
a dál rozvoj A propagace sportownich a 
pohybových aktivit vefejnost a osob se 
zdtavotrm postženim.

pronájem reklamnich pkoch 

prenhjeny prostor a 2alizení spolku

organizováni kulumnich a sportovních

p j radle r: • ká č: nnnst 
prede ohcerstvemi 
provozovni tlovýchovnych a 
sportovních zařízení a organizování 
sortovi innost

lenska schůze
Název nejvyššího 
orgány
Statutární orgán - výkonný výbor:

pfedseda výkonného
výboru:

PAVEL Z5OZINEK, dat. na;. 5. Si stop ada 1973

Botarucká 565/5, VeveK, 502 00 Sa to

Don vzrku hunkce 12. ledna 3
Den vznku dlenstvi; 12. kedna 2014

čien výkonného ...... ....... .
výboru;

Mgr. VERONIKA KUCHTOVÁ. dal nar. 10. tovenee 1990
Prieviczská 2381/9, 787 01 Sumperk

Den vzniku fuinkce: 12. tejna 2018
' ............  . ....................... Dey vzniku ierstv; 12. ledna 2018

místopřodtseda .............. ‘ ............. .......’ "..."
- výkonného výboru;

■JANA PRSCHÁZKOVA, cat nar. 14, prohee 1686

2.9 #0, 751 6-4 Klokaná

■ Den vzniká luankce: 12, ledna 2016

. .......................... Den vzniku dtenství: 12. edna 2018
Počet členů: 3 ...........................................



Veřejný rejsfřik - výpisy platnýeh

Ověřují pod poradovýin cislem MMB/0079373/2020. e uno listina, Aiera 
vzntála převedením výswipu z informnčniho systémi vereiné sprov v
elektronické podoby do podoby kstinné, skldajici se z 2 lisiui. še loslond 
shodwje s obsahem Ms tupu z informačního sysiému verejné správ
elekl roni ek ě podobě.

Ověřující osob: HÝSKOVA VĚRA

V Urn dne 17,62. 2020

Podpis.,._______ ____ . ■'


