
KUJIPO1E1RIL

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 003093.0003)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6403280227/0100

a

FOKUS Vysočina, z.ú.
se sídlem: 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 15060306
zastoupená: Mgr. Annou Šimonovou, ředitelkou
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 18631521/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci projektu „EASI CUP 2022 - Jedna hra, jedna dušetí, blíže 
specifikované 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 na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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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 dotací do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výší 150 000 Kč (slovy: sto padesát tisíc 
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 mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady projektu 150 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výší nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v ČI. 5 odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud 
budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 
uvedená v tabulce v ČI. 5 odst. 2), procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2) této smlouvy 
se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.

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

5) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace 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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Způsob poskytnutí dotace

potáče bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 30 kalendářních dnů od dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písni, f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí 
věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení 
dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. ledna 2022, nejpozději však do 31. října 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 (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
g) náklady na zajištění publicity projektu,
h) alkohol a tabákové výrobky, zábavní pyrotechnika.
i) dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,
j) leasingové splátky (finanční pronájem),
k) služby peněžních ústavů, služby elektronických komunikací (platby za telefony, 

Internet, rozhlas a televizi a pod.),
I) nákup vody, paliv a energie

4) Uznatelné náklady projektu jsou zejména:
a) zajištění dopravy pro sportovní týmy,
b) zajištění lékařského dozoru a zdravotní služby,
c) náklady na fotografa (realizace fotodokumentace a videí z projektu).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a Přílohou této smlouvy, použijí se 
přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy. Pokud dále 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.
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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 povinnosti 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 ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 003093.0003“.

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 povinnosti 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 do 30.11. 2022 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizovaného projektu,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich 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.

Strana 4 (celkem 7)



g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
í) 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) 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.

CL 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace 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 je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
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;
c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro zástupce 
Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 4 ks 
plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje, kontaktní 
osoba Mgr. Ondřej Rázl, tel.: 564 602 337, email: razl.o@kr-vysocina.cz);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce promítání loga Kraje a odvysílání loga a videospotu Kraje na 
celoplošné obrazovce (video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akcí a uvedení faktu, že akce je podporována 
Krajem Vysočina,
h) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce,
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i) v případě, že jsou realizovány reklamní spoty v rádiích, uvedení Kraje Vysočina jako 
partnera akce ve všech rozhlasových spotech souvisejících s akcí ve všech rádiích 
(znění vzkazu: „Akci podpořil Kraj Vysočina“);
j) 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/krajvysocina .

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje 
a Sponzorského vzkazu Kraje ke schválení Kraji - kontaktní osoba Mgr. Ondřej Rázl, 
tel.: 564 602 337, email: razl.o@kr-vysocina.cz);

4) „Logo 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), věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dní 
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) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Jana Čermáková, tel: 564 602 939, email: 
cermakova.j@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 Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
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této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve Čl. 2) této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, 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) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 4. 2022 
usnesením č. 0646/13/2022/RK.

A peg, . 2 . *g ý,V (- *A2**A dne *2

Mgr. Anna Šimonové 
ředitelka

V Jihlavě dne 03,.05,. 2022

RNDr é Jan Břížďala 
čén rady kraje

FOKUS Vysočina, z.ú.®

3 <.Ein2 336 03001 Havlíčkův Brod
i iC 1506C306. DIČ C215060306

Tel: 56• 421 845, www.fokusvysocina.cz
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Kraj Vysočina
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE

EASI CUP 2022 - Jedna hra, jedna duše

IČO: 15060306 ................ .... ....... .

| Název projektu

Přesný název: FOKUS Vysočina, z.ú. ............. ... ....
Právní forma: zapsaný ústav ............. ............... ..... .. ....

r Ulice, čp: 5. května 356
Identifikační údaje žadatele Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 580 01
Sídlo pošty: Havlíčkův Brod ........ ...... ...................
Název banky: Komerční banka, a.s.
Čisto účtu: 18631521/0100........ ......... .......... ....... ..........

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

Titul: Mgr. __ ___ ________ __ ____________ .
Jméno: Anna .................-....... ............ .............. . ............
Pnjmení: Šimonova ____ __ ________ _ ___________
Funkce: ředitelka

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

Titul:........_..... .. ..... ....... ... .... .. .. .... . .... _....... ......... ...... .
Jméno:.............._... . ..._.._...._... .... . ......... _........ ....j
Příjmení:__________________ ___ ____ __ __ __ _ _ ____
Funkce:

Žádost zpracoval {kontaktní
Titul: Mgr. ______ _ ......................... ... .............. .... ...... :
Jméno: Karolína

osoba projektu) Příjmení: Zvonařová

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

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

i

Funkce: projektová manažerka........ ............. .............
Přesný název:
IČO
Název banky:___ ___ ____ ____ _____ _ _ ___ ____ _____

_____________ _________ ____ _ ...».......... .........
Turnaj se skuteční ve městě Pelhřimov, okres 
Pelhřimov, Kraj Vysočina.

Celkový dosah je však mnohem širší:
- Mezinárodní: Turnaje se zúčastní týmy hráčů 

z České republiky a dalších evropských zemí: 
Slovenka, Německa, Velké Británie, Španělska, a 
další.

- Kraj Vysočina: turnaje a jeho doprovodného 
programu se zúčastní diváci, další organizace a 
partneři z Kraje Vysočina.

- Celorepublikový: společně s týmy pojedou i jejich 
blízcí, fanoušci a zástupci dalších organizací a 
institucí. .............. ... ........



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...

| 3. Popis projektu
Popište, co konkrétně bude obsahem 

I projektu; co chcete pořizovat, 
budovat, vylepšovat, organizovat atp.; 

j v jakém množství a rozsahu - uveďte 
i základní parametry projektu (kolik, 
| čeho)

; Jedna hra, jedna duše - to je motto mezinárodní { 
j osvětově sportovní akce, fotbalového turnaje | 
1 (nejen) pro lidi se zkušeností s duševním J 
j onemocněním s názvem EASI CUP 2022. | 
I Proběhne od 11. do 15. července v Pelhřimově. | 
I Od února zároveň poběží facebooková osvětová i 

kampaň, která má za cíl oslovit širokou veřejnost. Ta j 
bude informovat o problematice duševního zdraví, ( 

I kde hledat podporu v případě duševních potíží, ale í 
j také o pozitivním vlivu pohybu a sportu na duševní j 
j zdraví. Patronací nad touto akcí převzal jeden z | 
í nejlepších českých fotbalistů současnosti, kapitán | 
[ české reprezentace a klíčový hráč West Ham United ! 
j Tomáš Souček. Akci pořádá v rámci svých 30 l 
[ letých oslav FOKUS Vysočina, který poskytuje | 
| komplexní péči a podporu lidem s vážným duševním | 
j onemocněním v regionu Vysočina. Na akci také | 
: spolupracují střešní mezinárodní organizace EASI a i 
i ENALMH. V Pelhřimově proběhne už 18. ročník | 
j turnaje, akce v minulosti proběhla třeba v Anglii, | 
j Řecku a v roce 2019 v Praze. |
: Smyslem akce je upozornit na téma duševního : 
; onemocnění, které je v naší společnosti stále j 
| tabuizováno a zatíženo mnoha mylnými;
| představami a předsudky. Nějakou formou 
j duševního onemocnění přitom v České republice 
| trpí čím dál více lidí. Podle posledních statistik s ním | 

má zkušenost každý pátý člověk. i
| Zároveň je cílem akce ukázat veřejnosti a především 
| dětem, že pohyb a sport je zábava a díky němu ' 
J přispíváme i ke svému duševnímu zdraví. :
| Uspořádat mezinárodní fotbalový turnaj pro 20 týmů ( 
| z celé Evropy není jednoduchá záležitost po: 
; organizační i finanční stránce. Přistupujeme k tomu ? 
\ proto s respektem a zodpovědností. Už nyní víme, i 
; že na to nejsme sami. EASI CUP 2022 podporuje j 
| město Pelhřimov, FK Maratón Pelhřimov, místní i 
í organizace, ale i členové řady místních spolků, ; 
{ dobrovolných hasičů a dobrovolníci. Podpoří ji i ( 
j Fotbalová asociace České republiky.
1 Rádi bychom, aby tuto akci podpořil i Kraj 
Vysočina, jako osvětovou akci zaměřenou na 
prevenci duševního zdraví a důležitost pohybu, 
jako mezinárodní sportovní akci a jako 
příležitost propagovat region Vysočiny.

V turnaji nepůjde jen o zážitek ze hry. Během pěti 
dní proběhne celá řada doprovodných aktivit. 
Pondělí je ve znamení příjezdů týmů, zajištění jejich ! 
zázemí, společné seznámení, slavnostním zahájení | 
turnaje symbolický první výkop. Dva dny (úterý a | 
čtvrtek) jsou čistě hrací. Týmy budou hrát postupně | 

| mezi sebou a soutěžit o co pořadí v celkovém I 
| umístění. Středa je ye znamení zážitků - v areálu |



[ turnaje proběhne zážitkový den pro dětí, studenty a 
! jejich rodiče. Na místě bude několik stanovišť - 
( každé stanoviště se bude věnovat důležitému 
j tématu nebo poselství, které bude předávat 
j prostřednictvím zajímavé hry, možnosti si vyzkoušet 
první pomoc, vyrobit si a odnést zajímavý předmět 
nebo si zasportovat, podívat se na zajímavý film, 
dokument, video šot. Aktivity jsou připraveny tak, 

š aby si celý den užili menší děti společně s rodiči, ale 
; i starší studenti. V pátek proběhne vyhlášení vítězů 
; turnaje, ocenění všech týmů za účast, exhibiční 
; fotbalový zápas a slavnostní zakončení turnaje.

: Turnaj je sportovní akcí s širokým dopadem: jeho 
součástí je celá řada doprovodných aktivit, které 
mají upozornit na téma duševního zdraví a 
problematiku duševního onemocnění, které se 
bohužel týká čím dál více lidí v našem okolí. Stejně 
tak je tomu i v dalších evropských zemích. Na 
realizaci doprovodných aktivit spolupracujeme 
s dalšími organizacemi a partnery.

Cílem tohoto projektu Je zajistit finanční 
podporu kraje pro sportovní část turnaje. 
Konkrétně potřebujeme zajistit dopravu na 
turnaj pro týmy z ostatních zemí Evropy. Dále 
potřebujeme po celou dobu turnaje zajistit 
lékařský dozor a službu. Turnaj je zajímavou akcí 
s širokým přesahem, abychom mohli turnajové 
dění prezentovat na sociálních sítích a v dalších 
médiích, potřebujeme ještě zajistit po celou 
dobu turnaje profesionálního fotografa, který 
bude fotit/natčet videa a fotky/videa rovnou :
upravovat pro potřeby prezentace turnaje.

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

1. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním, ■ 
jejich blízcí, partneři, rodiny.

2. Dobrovolníci - zapojeni do celé realizace i 
turnaje, prezentace důležitosti dobrovolnické : 
činnosti ve společnosti.

3. Město Pelhřimov - pro město je to veliká 
příležitost. Turnaj přitáhne do města nejen = 
mezinárodní týmy, ale také zástupce dalších | 
organizací, sportovce. Městu umožní 
prezentovat se až v mezinárodním měřítku. |

4. Kraj Vysočina |
5. Zástupci a zaměstnanci organizací, které pracují 

s lidmi s duševním onemocněním v rámci celé 
České republiky. ;

6. Široká veřejnost nejen z regionu Vysočiny, ale v ! 
rámci celé České republiky (v roli fanoušků, I 
oficiálních partnerů, tváří turnaje) |

7. Profesionální sportovci v roli hráčů nebo tváří |
......turnaje ______ ______ ______ ___ I



f 5. Předpokládaný časový
| harmonogram realizace projektu - 
j začáteklukončeni projektu
= Popište zahájení a ukončení 
j základních realizačních fázi projektu 
j {např. výběr dodavatele, přípravné 
J práce, vlastní realizace apod.); v 
případě organizace kulturní/sportovní

: akce uveďte přesný termín jejího 
: konání; pokud nejsou známy přesná 
s data, tak uvedte kalendářní měsíc

8. Mediální prostor: zapojení regionálních médií ? 
I (tisk, reg, televize a rozhlas), zapojení 1
| celorepublikových médií, především televize, | 
I rozhlas - jde o mezinárodní akci, která vyvolává i 
| nadregionální mediální zájem, í

9. Organizace, které se destigmatizací zabývají, j 
| Cílem akce je užít si parádní hru, sejít se na jednom ! 
| místě, sdílet zkušenosti, ukázat, že sport je v první ] 
š řadě zábavou, ale má také velký přínos pro lidi, kteří 
í mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, j 
: že může fungovat jako výborná prevence duševního j 
j onemocnění, a že nás všechny dokáže spojit bez : 
; ohledu na to, jaké strasti nebo radosti prožíváme, 
j_nebo ze které země pocházíme. i
! Harmonogram turnaje: 11. - 15. 7. 2022 I
| Pondělí: Příjezd hráčů j

Úterý: Hrací den j
Středa: Zážitkový den (workshopy a sportovní í
aktivity pro děti a rodiny) |

í Čtvrtek: Hrací den [
; Pátek: Exhibiční zápasy a slavnostní vyhlášení a (
: zakončení turnaje. :

Harmonogram přípravy: :
i K turnaji přistupujeme jako k velkému komplexnímu j 
; projektu. Je to akce, které se zúčastní předběžně j 
j 300 osob v roli hráčů, pro které potřebujeme | 
j zároveň zajistit zázemí, dále veřejnost, fanoušci, j 
i návštěvníci a zástupci různých organizací, proto ) 
j k jeho realizaci přistupujeme s velkou j 
í zodpovědností. Přípravné práce běží už od roku : 
í 2021. Realizační tým postupně přijal do týmu další j 
j partnery, kteří se na zajištění akce podílí: ;

1.

i 2.

3.

4.
5.

7.
8.

9.

Vyjednávání s partnery, rozdělení odpovědností ! 
- 2. polovina roku 2021 \
Vyjednávání s partnery - zajištění financování: 
turnaje - průběžně i
Příprava zázemí pro hráče (ubytování, zajištění j 
stravy, dopravy) leden 2022 do začátku turnaje I 
První fáze propagace ~ leden 2022
Začátek facebookové osvětové kampaně ~ únor: 
2022 |
Postupně příprava zážitkového dne, využití | 
hřiště a jeho okolního zázemí, zajištění j 
občerstvení, vody, atd. - průběžně ;
Druhá fáze propagace - duben 2022 :
Intenzivní fáze propagace - od června do 
začátku turnaje |
Turnaj :

6

: 6. Organizační a odborné 
j zabezpečení projektu

Turnaj je velkou sportovní akcí doplněnou o další : 
zajímavé aktivity. Proto přistupujeme i kjeho:

| Popište vaše zkušenosti s realizací ; realizaci z širšího kontextu a spolupracujeme na ! 
j podobných akcí; jaké máte zkušenosti jeho přípravě s celou radou dalších partnerů. Každý ;



■ s realizací pivjekiů (podávání ...... ...... z partnerů totiž nejlépe rozumí svým aktivitám. Ťo j
žádostí); kdo bude projekt realizovat vše dohromady tvoř zkušený tým, kteří dokáže
(přímo žadatel nebo prostřednictvím | takhle velkou akci zajistit. |

: odborné firmy); jaké organizační kroky | !
budete muset podniknout, aby projekt : po realizačního týmu projektu patří: [

| byl zrealizován; jaké povolení musíte | FOKUS Vysočina, z.ú. - hlavní pořadatel: FV se j
j vyřídit pro zdárný průběh projektu j věnuje pořádání kulturně destigmatizačních akcí po
j | celou dobu svého fungování, má zkušenosti se {

j zajištěním jednodenních festivalů, konferencí i i
: jiných setkání a akcí pro veřejnost. |

: j Město Pelhřimov - poskytuje zázemí pro konání j
j [ turnaje, finanční podporu, spolupracuje na j
j I prezentaci. j
| I FK Maratón Pelhřimov - slaví v letošním roce 100
j j let od svého založení, i to bude součástí turnaje. i
j í Místní organizace, členové řady místních spolků, !
í j například dobrovolných hasičů |
[ dobrovolníci.
| i Regionální firmy - finanční podpora, hmotná |
i í podpora, spolupráci na realizaci turnaje. í
I S Tváře turnaje - hlavní tváří je fotbalista Tomáš !
j Souček |
{ : Akci podporuje Fotbalová asociace České republiky. |

_ _______ _ ___ __ _______ ___ _ ; Kraj Vysočina jako oficiál 
7. Rozpočet projektu______________ j Celkové náklady ná
U žadatelů, kteří mohou uplatnit projekt ___ .. .
odpočet DPH na vstupu, se náklady I Požadovaná výše 
uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé L dotace....... ....... ..... . ........
uvádějí náklady včetně DPH. ; ” toho investiční dotace

částky uvádějte v celých Kč í_ ____ —__ . .... .._
i z toho neinvestiční dotace

ní partner turnaje. ... ........ j 
150 000 í Kč i 100 1%

------------ 1--- 4-----------
150 000 1 Kč | 100 ' %

.. . . _______j.....| Kč j 0 | % |

150000811001% 
L ............ ...................... .J.............. ........... J

Spoluúčast žadatele 
1

0 í Kč | 0 1%1.......................................... .............. 1_____________________

0 Kč/0 I % |

0  —Kgt0 1*

3 i 1
2,— gL.cao.cén--------j

| z toho investiční
1 spoluúčast ... . ._.....  
r z toho neinvestiční

__         __ ____ _ ______ j spoluúčast..... ....._ .. _

í 8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) \

j žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s financováním j x !
[ daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ____.____ _____ _____
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním 3 1
daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty __ ___ ________  J ;
žadatel není plátcem DPH [ :

9. 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.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá takový podíl v žádných 



právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou, pak níže uvedenou tabulku 
nevyplňuje.

; Pořadové
i Číslo IČO

, - ■ .

Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl

Výše podílu v
. %’

L ..... 1 02268248 FOVY s.r.o. 100
2
3
4p 5 q

6
" ... .......... ... ............... .. ............... . ... ..

...;
.. -Z— ----------------- ' ............ " ■ —----------- — )

9 _ 
.. 10

---—-----
-.... ..............................-...—.. .......

—.—

v případě potřeby rozvedíte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí 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.

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 rozponu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond životního 
prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni 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........... ...do.................

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

Příloha č. 1 - Výpis z rejstříku ústavů
Příloha č. 2 - Výpis z evidence skutečných majitelů
Příloha č. 3 - Podrobný rozpočet projektu

V Havlíčkově Brodě dne 11.2. 2022

Razítko, jménola a podpís/y 
statutárního 

zástupcelzástupců žadatele
FOKUS Vysočina, z.ú. ®

5. Května 356,58001 Havlíčkův Brod 
IČO: 15060306, DIČ: CZ15060306 

tel.: 569 421 845, www.1okwvysocina.cz



graj Vysočina
/Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

KUJI 14126/2022
KUJIXP1KDMYN

Průvodka doručeného digitálního dokumentu - datová zpráva
Odesílatel el. podání: FOKUS Vysočina, z.ú., 5. května 356/, 58001 Havlíčkův Brod
ID DS odesílatele: zesaak7
Datum podání: 11.02.2022 09:53:00
Věc: Žádost o poskytnutí dotace_EASI CUP 2022_FOKUS Vysočina, z.ú.
Seznam el. souborů: Příloha_č_1_Výpis_z_rejstříku_ústavů.pdf;

Příloha_č_2_Výpis_z_evidence_skutečných_majitelů_FOKUS_Vysočina_z_ú_.
pdf; Příloha_č_3_Podrobný_rozpočet_proj ektu.pdf;
Žádost_Fokus_EASL_CUP_2022_final.pdf

Počet příloh dokumentu: 3
Přijemcelzpracovatel podání: Podatelna a Výpravna
Do schránky: Kraj Vysočina
Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP
Identifikátor el. podání: KUJI0C2QO48N
Předmět el. podání: Žádost o poskytnutí dotace_EASI CUP 2022_FOKUS Vysočina, z.ú.

Datum doručení el. podání: 11.02.2022 09:53:00
Datum zpracování el. podání: 11.02.2022 11:25:14
Výsledek zpracování el. podání: podání přijato
Přiděleno útvaru MV: Odbor školství

Podáním je dokument obsažený ve zprávě.
Informace o uznávaném elektronickém podpisu / kvalifikovaném časovém razítku
Datová zpráva ds„1001854839.zfo
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 11.02.2022 11:25:14
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:13:38 - 18.10.2027 11:13:38
Výsledek ověřeni-podpis a vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 11.02.2022 11:25:14
Držitel použitého certifikátu: CZ;Informační systém datových schránek - produkční prostředí;Ministerstvo vnitra 

České republiky;ondrej.menousek@mvcr.cz

Platnost použitého certifikátu od-do: 21.05.2021 15:20:22-10.06.2022 15:20:22
Výsledek ověření-vnitřní časové razítko: Neplatný
Podrobnosti ověření: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby 

platnosti certifikátu
Datum ověření: 11.02.2022 11:25:14
Držitel použitého certifikátu: CZ;PostSignum TSA - TSU 5;Česká pošta, s.p.;Time Stamping Authority
Platnost použitého certifikátu od-do: 09.09.2021 11:13:38 -18.10.2027 11:13:38
Dokument Příloha_č_1_Výpis_z_rejstříku_ústavů.pdf
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-vnitřní podpis: Platný
Podrobnosti ověření: OK
Datum ověření: 11.02.2022 11:25:16
Držitel použitého certifikátu: CZ;ISVR, ISSM, IS ES F; česká republika - Krajský soud v Hradci Králové; Krajský 

soud v Hradci Králové;podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 23.11.2021 08:37:41 -13.12.2022 08:37:41
Příloha Příloha_č_2_Výpis_z_evidence_skutečných_majitelů_FOKUS_Vysočina_z_ 

ú_-pdf
Uznávaný elektronický podpis: ANO
Výsledek ověření-vnitřní podpis: Platný



Podrobnosti ověření: OK 153/7/ 2:60: ,

Datum ověření: 11.02.2022 11:25:17
Držitel použitého certifikátu: - CZ;ISVR, ISSM, ISESF;Česká republika - Krajský soud v Hradci Králové; Krajský 

soud v Hradci Králové;podatelna@ksoud.hrk.justice.cz
Platnost použitého certifikátu od-do: 23.11.2021 08:37:41 - 13.12.2022 08:37:41
Příloha Přiloha_č_3_Podrobný_rozpočet_projektu.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE
Příloha Žádost_Fokus_EASL_CUP_2022_final.pdf
Uznávaný elektronický podpis: NE


