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FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2022“

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“)

(FV02829.0136)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan BříŽďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28290136

Elvis Jihlava, z. s.
se sídlem: S. K. Neumanna 4165/5, 586 01 Jihlava 
IČO: 26986230
zastoupen: Vilibaldem Prokopem, předsedou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 1024049225/5500

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Akrobatický rokenrol 2022“, blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

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 oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
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odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotací nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržiteínost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 60 000 Kč (slovy: šedesáttisíc korun 
českých).

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

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 70 000 Kč
Výše dotace v Kč 60 000 Kč
Výše dotace v % 85,71 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 14,29 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 10 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), 
výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 10%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje 
na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 90 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 ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve
ode dne 1.1. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. 
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v 
účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, 

pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), platby daní 
a poplatků krajům, obcím a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček, leasingové splátky (finanční pronájem),
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) služby peněžních ústavů, služby elektronických komunikací (platby za telefony, internet, 

rozhlas a televizi apod.),
i) nákup vody, paliv a energie,
j) mzdové náklady a platy vč. povinných odvodů placených zaměstnavatelem,
k) pojištění majetku a podnikatelských rizik, cestovní pojištění, pojištění,
I) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží, rezervy a opravné položky, 
m) pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, programové vybavení, 
n) regulační poplatky (poplatky za lékařskou pohotovost a služby - např. vystavení 

potvrzení lékařem za administrativní úkon),
o) náklady spojené s tvorbou projektu, projektové dokumentace a studie zadané jiným 

subjektům,
p) členské, registrační a licenční poplatky (licence trenérů, hráčů, členské a registrační 

poplatky nadřízeným organizacím - např. sportovní svazy apod.),
q) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money).
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu jinde nezařazený (vč. tiskových materiálů a propagačních předmětů),
b) věcné dary (pro účastníky - vč. poukázek k odběru zboží, vstupenek),
c) pohoštění, občerstvení, potraviny,
d) léky a zdravotnický materiál (lékárnička pro zotavovací a sportovní akce),
e) knihy, učební pomůcky a tisk (tisk náborových letáků, letáky o pořádání tábora apod.),
f) drobný dlouhodobý hmotný majetek,
g) služby školení a vzdělávání (u podprogramu B),
h) nákup ostatních služeb (vč. vstupů do sportovních zařízení, časomíry, ozvučení 

zápasů, propagace, poplatků za účast na soutěžích, doprava, ubytování a stravování, 
startovně, nákup vstupenek, zdravotnický dozor během akcí, odměny pro rozhodčí 
na základě výplatní listiny a trenéry na základě faktury, webové prezentace - nikoliv 
připojení k internetu),

i) nájemné,
j) cestovné,
k) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti,) vč. povinných odvodů placených zaměstnavatelem,
I) ostatní nákupy jinde nezařazené (náhrady za dopravu účastníků na volnočasové 

a sportovní aktivity dle vnitřních předpisů či stanov příjemce).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Či. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinností Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

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

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona o účetnictví, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 
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ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za rádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FVO2829.0136",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. 
Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na 
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinností 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI.
7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, 
a to nejpozději do 31. 1.2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejích úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržiteínost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v 
průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy, 

originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

ČI. 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
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2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita) na tiskové materiály související 
s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne na 
www.kr-wsocina.cz/publicita),

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina,

- v případě nákupu společných sportovních dresů uvést logo Kraje na dresu.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.
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ČI. 11
Udržiteínost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu jednoho roku ode dne nabytí platností této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace 
či jeho část podpořenou z dotace po dobu jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 
pronajmout, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

2) 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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy jsou Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, 
email: kastner.m@kr~vysocina.cz a Kateřina Němcová, tel: 564 602 935, 
email: nemcova.k@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy 
je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7



7) 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.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 18. 5. 2022 
usnesením č. 0813/16/2022/RK.

Vilibald Prokop
yuy „ „předseda
Elvis 3lhlava, 2.s,0

S,K Neumnanna 4165/5, 58601
IC: 26986230

mobil; 603 3X1 465

V J i hlavě dne .. 2 1.06... 2022

, 1 A “ d__

h MMti)
MRNDr/an Břížďala 

člh rady kraje
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“2em
Kraj Vysočina

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) #227 e

33*7*-**z2x5e

/3 (
gsagrag 848*3255*’, 

8922 Bhegs 
šsa*ý**až.

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vypínání Žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

Název programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2022

Název projektu Akrobatický rokenrol 2022

Podprogram Sportujeme
..-................ ..- ------ ---—-— -....................-----------------
IČO: 26986230

Přesný název: Elvis Jihlava, z. s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková
organizace

Ulice, čp: S. K. Neumanna 4165
Identifikační údaje žadatele Obec: Jihlava

PSČ: 58601

Sídlo pošty: Jihlava

Název banky: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1024049225/5500

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Vilibald
podání žádosti Je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Prokop

Funkce: předseda

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí Je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele 
V případě,, kdy pro právní úkon 
podáni žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení.

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Vilibald

Příjmení: Prokop

Email: v. prokop@email.cz

Tel: 777311465

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název.

ICO:

Název banky:

Číslo účtu:

1, Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresuj: v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Jihlava, kraj Vysočina



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede, jaká je výchozí situace, jaký 
probiém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Elvis Jihlava vznikl před 27 tety (jako samostatné 
sdružení funguje od roku 2005) a od té doby se věnuje 
zajišťování aktivní náplně volného času pro děti a 
mládež, V rámci své činnosti se sdružení zabývá 
především výukou tance a pohybových dovedností a 
ejich ukázkami pro veřejnost. Kromě této činnosti 
ořipravujeme nejen pro členy sdružení mnoho 
doprovodných a sportovních akci (sportovní dny, 
společné výlety, soustředění, vystoupení, 
víkendověljednorázové akce) apod. Bohužel cenové 
relace za pronájmy, ubytování, ceny, materiál a další 
potřeby se zvyšují, snažíme se touto cestou získat 
finanční prostředky na uskutečnění a rozšíření aktivit. 
Většinu nákladů na provoz tanečního klubu hradí rodiče 
dětí z vlastních prostředků. Rádi bychom nabídnuli i 
sociálně slabším vrstvám možnost účastnit se činností 
klubu. Klub vyvíjí činnost na dvou úrovních: - pro své 
členy zabezpečuje pohybovou přípravu členů sdružení 
se zájmem o tanec (především akrobatický rokenrol), 
účast na společenských, exhibičnich a charitativních 
ukázkách a dále účast na klubových akcích a táborech 
- mimo taneční přípravy sdružení organizuje akce, které 
jsou určeny nejen pro členy, ale í pro neorganizovanou 
mládež a veřejnost. Za dobu své Činnosti členové 
sdružení dokázali, že jsou schopni vysoce odborně a 
organizačně zabezpečit činnost pro Čteny sdružení, ale 
i pro Širokou veřejnost.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Hlavním cílem je zapojit děti, mládež ale i dospělé do 
činnosti, která se váže s tancem - akrobatickým 
rokenrolem * kulturním a výchovným využitím volného 
času. Smyslem je podporovat a vést především děti a 
mládež, využít jejich potenciál a chuť aktivn a zdravě 
využít volný čas a přitom se pobavit a zároveň něčemu 
novému naučit. Projekt je rozdělen do několika 
vzájemně se prolinajícich částí: - taneční příprava členů 
(cca 50 účastníků) - taneční tábory - 2x ročně pobyt s 
pestrým programem - sportovní a soutěžní! dny - 4x 
ročně soutěže a hry pro členy klubu i veřejnost (cca 200 
účastníků) - předtančeni a ukázky na různých 
společenských akcích - taneční ukázky pro širokou 
veřejnost, charitativní akce apod. (cca 50 akcí ročně) - 
jednorázové, tématické dny - den dětí, mikulášské 
setkání, apod. - vzděláváni pro zájemce o práci s dětmi 
- na základě svých znalost! zvyšovat kvalitu našich 
lektorů a talentovaných tanečníků schopných pro tuto 
Činnost (jednotlivců talentovaných vés

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Projekt řeší 3 cílové skupiny:
- členové sdružení - děti, mládež a dorost (4 - 25 tet) 
- neorganizovaná mládež, dospělí a příznivci - 
vytváření podmínek pro kvalitní realizaci sportovních 
aktivit, posilování primární prevence sociálně 
patologických jevů ve společnosti, orientace k využití 
volného času.
- občané kraje Vysočina - rozšíření 
společensky-kulturní nabídky směrem k divákům



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátekukončeni 
projektu
Popište 2ahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kultumí/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Projekt je realizován nepřetržitě od roku 1994, podpora 
e žádána na kalendářní rok 2022.

6. Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 

í projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Projekt je zabezpečován vedoucími sdružení a 
příslušnými trenéry. Taneční klub již funguje 27 let a 
patři mezi renomované taneční kluby. Na vedení klubu 
a celého projektu se podílejí:
Vilibald Prokop - trenér 2. třídy, pedagogické vzdělání 
Marie Prokopová - trenér 2. třídy, zdravotnické vzděláni
Vilibald Prokop ml. - trenér 2, třídy, VŠ ekonomická a 
pedagogická
Zuzana Javůrková - trenér 2. třídy
Eliška Musilová - trenérka 4. třídy
- instruktorka, vedoucí nejmladšich dětí

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 70 000 Kč 100,00 % 

% 

% 

%

Požadovaná výše 
dotace 60 000 Kč 85,71

- z toho investiční 
dotace

- z toho neinvestiční 
dotace 60 000

Kč

Kč

,00

100,00

Spoluúčast žadatele 10 000 Kč 14,29 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,90 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 10 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni pijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných pinění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH g



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

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb,t o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede pímjobchodnipodál 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové 
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl Výše podílu v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10, Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí. Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1.2022 do 31, 
12.2022.

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Podrobný popis projektu
2. Stručný popis naplnění specifických kritérií
3. Doklad o právní subjektivitě
4. Doložení žádosti dle zákona 250/2015 Sb.
5. Podrobný položkový rozpočet



V Jihlavě dne 25. 1. 2022
Razítko, jménola a podpls/y 

statutárního 
zástupoe/zástupců žadatele



Pfioha. i - Podrohný popis projektu

Podrobný popis projektu a harmonogram realizace projektu

Projekt má dlouhodobý charakter a organizátoři navazují již na pětadvacetiletou tradici 
činnosti. V roce 2022 budou realizovány následující cíle a programy:

Taneční nácviky
V průběhu celého roku se scházejí členové na cca 20 hodin týdně (v různých skupinách). Na 
těchto trénincích je věnována pozornost přípravě tanečníků, především koordinaci pohybu, 
taneční projev atd, Součástí přípravy je i výuka vedeni kolektivu (jednotlivci si mohou pod 
dohledem zkušených odborných vedoucích vyzkoušet předávání svých znalostí, vědomosti a 
dovedností a vedení týmu). Během školního roku (leden - červen, září - prosinec) probíhají 
tréninky dle pravidelného rozvrhu, v době letních prázdnin jsou domlouvány individuálně, 
podle časových možností vedoucích a členů klubu.
Zájemci o činnost ve sdružení se mohou naučit různým druhům tanců, ze kterých jsou 
sestavována různá předtančeni a představení. Prioritou je akrobatický rokenrol, kterému se 
věnuji členové na soutěžní úrovni a účastní se republikových soutěží, ale také světových 
pohárů, mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Taneční soustředění
V letním terminu (srpen 2022) se zúčastníme soustředění spolu s dalšími zájemci o tanec 
(předpokládáme partnery z Prahy. Letní turnus proběhne pravděpodobně v Štěchovicích u 
Prahy). Pro nejmladší členy sdružení bude uspořádáno soustředění v srpnu v Jihlavě či 
blízkém okolí. Během pobytu mají účastníci možnost zdokonalovat se v tanečním projevu, 
ale také účastnit se různých soutěží a her, které jsou připraveny pro rozvoj soutěživosti, 
tvořivosti a fantazie. Během pobytu je rovněž plánován poznávací výlet do města a okolí, 
výlety do přírody, individuální i kolektivní hra vedoucí ke zdokonalování osobnosti jednotlivců 
- soutěž o nejudržovanější pokoj, předávání zkušeností, deskové hry, sportovní hry atd.



Příloha č. I - Podrobný popis projektu

Sportovní dny
Během roku uspořádáme sérii jednorázových soutěžn-vědomostnich sportovních dnu jak 
pro členy klubu tak i pro jejich příznivce, rodiče, spolužáky a známé a samozřejmě i širokou 
veřejnost, kterou tato aktivita osloví. Těchto sportovních akcí se pravidelně účastní 50-100 
osob. Každý z těchto dnů je tématicky zařazen a z toho vychází i skladba programu. Náplní 
mohou být turnaje v klasických sportech (fotbal, kuličky, pétanque,...) ale i v netradičních 
aktivitách, kdy si mohli účastníci vyzkoušet různé recesisticky laděné úkoly. Obdobné 
jednorázové akce jsou připraveny i pro rok 2022.

Předtančeni a vystoupení
Členové sdruženi vyjíždějí na taneční ukázky pro širokou veřejnost. Tanečníci tak mohou 
předvést své umění v celém kraji i mimo region - v letošním roce jsou plánována vystoupení 
např. v Jihlavě, HavL Brodě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, ale i Moravské Třebové, 
Českých Budějovicích, Zlíně, Valašském Meziříčí či v Ostravě), Během roku členové 
vystupují u příležitosti významných dni na náměstí v Jihlavě, sokolské akademii, Šibřinkách, 
v různých školách (Veletrh zdraví), důchodcům, tělesně postiženým. Červenému kříži a 
různým organizacím pří slavnostních i charitativních příležitostech, Na těchto mnohdy 
spolupracujeme s ostatními uměleckými skupinami z Jihlavy.
Účastníci se při takovýchto příležitostech mohou učit společenskému chování, vystupování, 
bontonu, setkávají se s různými populárními osobami a umělci a jíž se podařilo vystupovat i 
v televizi. Například v roce 2011 se tanečníci úspěšně zúčastnili talentové soutěže „Česko
Slovensko má talent.



Příloha . I - Pochybný popis projektu

předtančeni dívčí skupiny Skitties na dní děti (Jihlava Heulos)

Vzdělávací aktivity
Vedoucí sdružení poskytují příležitost pro zájemce o práci s dětmi o možnost vzdělávání a 
praxe při této praxi a připravují vhodný vzdělávací proces, aby dále vychovávali další 
dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží.
U dospívajících členů sdružení, u kterých nacházíme pedagogické schopnosti, budeme 
rozvíjet tyto schopností, podporovat dalšími trenérskými či porotcovskými kurzy a rozvíjet 
u nich tyto vlohy, aby zůstala zachována kontinuita ve výchově dětí a mládeže.

Účast na soutěžích
Členové sdružení se budou pravidelně účastnit republikových soutěží pořádaných Českým 
svazem akrobatického rokenrolu a dále mezinárodních soutěží pod hlavičkou Světové 
rokenrolové federace (světové poháry, mistrovství Evropy a mistrovství světa).
Během kalendářního roku proběhne až 25 soutěží minimálně republikového charakteru a 
Elvis Jihlava na tyto soutěže vysílá své zástupce. Díky pravidelné a kvalitní přípravě jsou 
někteří členové zařazeni do reprezentace ČR a mohou se tak účastnit světových pohárů, ME 
a MS.



Příloha . I - Podrobný popis projektu
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Ptiloha č, 2 - Naplněni specifických kritérii

Naplnění specifických kritérií

a) dopad projektu na děti a mládež (0 - 7)
Činnost sdružení je zaměřena na výchovu dětí a mládeže a zabezpečení organizované 
činnosti pro členy sdružení, které je zajištěno pravidelnou činností. Ve sdružení působí cca 
50 členů ve věku 4-25 let. Sdružení dále vyvíjí aktivity pro veřejnost, které jsou určeny jak 
pro dětí a mládež a do kterých se mohou příchozí účastnící zapojit (jednorázové akce určené 
pro veřejnost), tak i pro dospělé (formou předtančeni na různých společenských akcích - 
tato předtančeni jsou prezentována nejen v městě Jihlava, tanečníci jsou zváni i do okolních 
měst kraje Vysočina (Kamenice, Halvičkův Brod, Telč,,..), ale také i do různých míst naší 
republiky (Ostrava, České Budějovice, Praha, Moravská Třebová,...). V rámci soutěží se 
mládež účastí republikových soutěží, ale i zahraničních (Budapešť, Mnichov, Moskva, Soci, 
Lyon, Ženeva, Graz, Krakow, apod.)

b) časový rozsah projektu (1 - 6)
Projekt probíhá celoročně a nepřetržitě. Členové se scházejí většinou 3x - 4x týdně, o 
prázdninách se koná soustředění (v roce 2022 proběhnou 1x letní a 1 x zimní termín) + 
schůzky dle individuálních možností vedoucích a členů sdružení. Ročně se zúčastní členové 
spolku cca 20 víkendových soutěží. Pro neorganizované členy jsou pořádány jednorázové 
aktivity (viz příloha č. 1 - popis projektu). Projekt probíhá celoročně.

c) Součástí projektu je soustředění navazující na pravidelnou činnost (0 - 3)
Elvis Jihlava organizuje pravidelně 2 taneční soustředění (zimní a letní), které jsou 
vyvrcholením celoroční činnosti a na něž je navázáno v dalším školním roce. V roce 2022 
proběhnou dvě - letní a zimní soustředění. Hlavní letní soustředění trvá 8-10 dnů (s 
dvoufázovým i třífázovým tréninkem), doplňující letní a zimní trvají 2-5 dnů, dle aktuální 
potřeby a výkonnosti.

d) Rozložení rozpočtu projektu (0 - 6)
Projekt je zaměřen výhradně na sportovní činnost (viz rozpočet a plánované aktivity),

e) Účast na soutěžích/ závodech registrovaných sportovním svazem v daném sportu 
(0 - 4)

Mladí sportovci se pravidelně účastní závodů pořádaných Českým svazem 
akrobatického rokenrolu a pravidelně získávají finálová a medailová umístění. 
Rovněž se účastní soutěží světové federace WRRC (World rock nad roli 
confederation). V roce 2018 byl Elvis Jihlava vyhodnocen v rámci „Sportovce roku 
ČSAR" jako druhý nejúspěšnější klub v ČR. Svěřenci se rovněž účastní 
mezinárodních závodů pořádaných světovou federací, včetně světových pohárů a 
mistrovství Evropy či světa (v loňském roce získala dívčí formace 9. místo na 
mistrovství světa vGrazu, v roce 2019 získala párová formace 9. místo na MS 
v Krakově, v roce 2018 pak 7. místo na MS v akrobatickém rokenrolu v Německém 
Poíngu - Mnichov). V aktuálně probíhající sezóně se tanečníci účastní i on-line 
tanečních soutěží, jak republikových, tak mezinárodních.

f) Zkušenosti žadatele s realizací podobných projektů (0 - 4)
Spolek Elvis Jihlava existuje již 28 let a svou činnost realizuje pravidelně a nepřetržitě. Za 
dobu svého působení prošlo sdružením více než 500 členů v rámci dlouhodobé činnosti a 
klub uspořádal více než 25 soutěží republikového (MČR) či světového charakteru (světový 
pohár).



Podrobný položkový rozpis nákladů projektu Příloha č. 5

Celkový rozpočet spolku je cca 500 000 Kč / rok.

č. Drub nákladu částka Popis
1 Cestovné a stravné 20 000 Náklady na zajištění dvou běhů soustředění - ubytování, stravování, cestovné* cestové na soutěže
2 spotřeba materiálu, kancel. potřeby, čistící prostředky 4 000 Nákup drobného materiálu pro provoz sdružení (papíry, tužky, barvy, kancel. potřeby apod.)
3 knihy, časopisy, odborné texty, učebnice 1 000 Pořízení podkladů pro výuku nových tanečních stylů (Boogie-woogie, Lindy-hop apod.)
4 Drobný hmotný majetek 4 000 nákup drobného majetku pro činnost sdružení (především zvuková aparatura, jistící prvky apod.)
5 ostatní (ceny, odměny) 3 000 Odměny a ceny pro účastníky připravených soutěží a her a nákup tanečních kostýmů
6 Startovně na soutěžích 13 000 startovně
1 Nájemné 25 000 Pronájem prostor na činnost sdružení (tréninky) + uspořádáni jetnotlivých aktivit

Celkem ' 70 G00


