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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 7 ,

ID 003085.0002

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

Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s.
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce”)

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

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „AXIS CUP 2022“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

ČI. 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

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

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých).

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

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

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

Celkové náklady akce 150 000 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 33,3% z celkových nákladů na akcí
Podíl Příjemce v % 66,7% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 100 000 Kč

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

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

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

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

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

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

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 8. listopadu 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

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

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

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

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

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

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

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

efektivnosti a hospodárnosti,
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou 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 akcí 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003085“,

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 10. prosince 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

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

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

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

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

ČL 9
Struktura závěrečné zprávy

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

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

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

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

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

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

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

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

ČL 10
Kontrola

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl, 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

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

ČL 11 
Publicita

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

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

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

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

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

d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min.
6 ks plachet o rozměru 1x3m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje - 
kontaktní osoba: Martina Říhová, tel. 564 602 142, rihova.m@kr-vysocina.cz),

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

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

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

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

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

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

ČL 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

ČL 14
Závěrečná ujednání

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

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

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni smlouvy.

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
14. 8. 2021.

C 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 25. 1. 2022 
usnesením č. 0093/03/2022/RK.

V Jihlavě dne

Mgr/ Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

/ (za Kraj)

7, $86 93

V 1/4’0 dne 7 Ů0}Ů

Mgr. Petr Ryška
jednatel

(za Příjemce)

JIHLAVSKÝ PLAVECKÝ KLUB
AXIS, z.s.

Rosického 6, Jihlava 
IČ 63438216 ,

Strana 7 (celkem 7)
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Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnuti dotace 
prostiednictvim veřejnoprávní smlouvy (dále jen žádost“), popřípadě na základě povinností vyplývající ze 
zvátntho právnth předpisu; žádost obsahuje alespoň
a} jméno a pijmeni, datum narozeni a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li pdéleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo 3 idenlifikačnf Číslo osoby, bylo-i 
poděleno,
b) požadovanou Částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v niž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomocí i Ihúty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádosti.
f) je- žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujícich právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni.
2. osob s podílem v táto právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výší tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádostí,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou
moc.

1. Zákiadní informace

Název akce:
AXIS CUP 2022

Místo konáni akce; Krytý bazén, E. Rošického, Jihlava
Termín konání akce; 1.-2.11.2022
Webově stránky akce/projektu: wwwjpkaxis.cz
Blžši popis akce:
Cílové publikem,. dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost .na jiné? akce, výtěžek ■ akce 
spod. .

Jedná se o tradiční mezinárodni plavecké závody zaazené do 
programu Českého poháru v plavání, kterých se zúčastňuje 
česká plavecká špička i kvalitní plavci ze zahraničí. Celkově se 
závodů účastní okolo 300 závodníků a 70 trenérů s vedoucích. 
V roce 2022 se bude jednat o 23. ročník této akce. Jedná se o 
dvoudenní plavecké závody. Dopoledne probíhají rozptavby a 
odpoledne finále jednotlivých disciplin. Záznam je vysílán na ČT 
sport.
Reklamní plachty Kraje Vysočina budou umístěny na vhodných 
prostorách u bazénu a logo Kraje Vysočina bude na všech 
materiálech spojených s akci. (program, rozlosovánl, výsledky, 
pozvánky,.. ). Dále bude Kraj Vysočina prezentován jako jeden 
z hlavních partnerů (sponzorů) akce

Ucel, ne který žadatel chce 
dotaci použít:

Částečné krytí nájmu sportoviště, odměn rozhodčích čt 
ubytováni aktérů

Odůvodněni žádosti;

Popis. výchozí situace, která vede k 
podání:Žádosti včetně informace: o tom, 
zda;2a datel Žádal o prostfedkys na tuto 
akci v rám 6graritových programů Fnd 
Výsósňy, jaké jiné dotační atoly byly 
využity (od Kraje Vysočina nebo ! 
programů' EU); .zda žadatel žádal a 
finanční, dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud' ano, v jaké výši, v případě, že 
nebylo požádáno, proč, ’ ’

AXIS CUP je jistě jednou z vtsich pravidelně každoročně se 
opakujících sportovních akcí na Vysočině. 7a dobu jeho 
dvacetileté existence startovali v Jihlavě reprezentanti ze 16 
zemi. Mezi nimi byla i řada účastníků Olympijských her či 
medailisté z MS a ME. Tyto závody mají dobrý zvuk v CR i 
zahraničí a to i díky podpoře Kraje Vysočina, Věříme, že bude 
pokračovat i nadále.
O jiné dotační tituly jsme zatím nežádali Předpokládáme 
podporo města Jihlavy ve výší 50 000,-. Podobnou podporu 
poskytuje každoročně i Český svaz plaveckých sportů.

identifikace žadatele
Název subjektu die registru 
ekonomických subjektů: ■ Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s.

Sídlo: _________ ; . Rošického 6, 58604 Jihlava
ICO: :

63438216

Právní subjektivita žadatele:
(k Žádosti přiložte kopií dokladu oprávní; : 
subjektivlté žadatele) 1___ .

zapsaný spolek

Bankovní ústav:
SBERBANK

Císío bankovního účtu:
4050005705/6800

Způsob vedení účetnictví;
(nehodíc! se Škrtněte} 1. Podvojné účetnictví

2.Paňevá-etdenGe

Plátce DPH: (ANO/NE) - .
NE

Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti: 
(dfe obchodního rejstříku) ’

Mgr, Petr Ryška - jednatel

Kontaktní adresa:
(pokud se iišt od sidla)__________
Telefon: 603570701
Email: petr.ryska@czechswimming.cz

Čestné prohášeni

Doložení náležitosti dle zákona 250/2000sh
Výpis s Veřejného rejstříku

Seznam příloh:
(seznam vsech dokladů, které jsou . . 
k žádosti piloženy)

--------------- ---------í-.____________

C- - - - - - - - - - - - - -PÁKOVÝ rozpočet akce; položková rozvaha výdajů a příjmů



Výdaje Příjmy

Nájem bazénu-
50 000,-
Obsluha časomíry, rozhodčí
60 000,-
Propagace, TV
20 000,-
Ubytování rozhodčích a 
zahraničních reprezentací 
40 000,-
Ubytování části domácích 
závodníků
40 000,-
Strava
20 000,-
Tisková konference
2 000,- Podpora Kraje Vysočina
Náklady na ceny-výhry 50 000,-
100 000,- Podpora města Jihlavy
Doprava ( Časomíra, reklamy,..) 50 000,-
10 000,- Sponzoři + ČSPS
Večerní raut 110 000,-
10 000,- Příspěvky od závodníků

NÁKLADY CELKEM
142 000,-

352 000,- PŘÍJMY CELKEM
352 000

2. Bližší informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina

Konkretizace éásti akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:
Výčet nákladů, které Kr^ Vysočina určuje za 
neuznatelné v případné smlouvá o poskytnuli doteče.

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

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

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k síti, poštovné, bainé, 
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

Výčat výdajů - nákladů, která budou zcela nebo 
částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádostí můžete 
vyčlenit jedou či vice položek uznatelných nákladů, a (o 
v jejich plné výši. Tyto vyčleněně výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány  jako celkové 
náklady, které je nutné pň vyúStováni prokázat

Nájem bazénu 50 000,-
Ubytování rozhodčích a zahraničních 
reprezentací 40 000,-
Časomíra, rozhodčí 60 000,-

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

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

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

150 000,- Kč

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

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

4,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od
Kraje Vysočina v Kč
Vlastními prostředky iadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastni zdroje žadatele, tak i 
ostatní dotace, dary, pfíjmy z reklamy, 
sponzormgu...

100 000.- Kč

5,

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivity), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

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

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

4

28
62

*.



Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci 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 části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNĚ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci_________ _________________________________________________________

Cílové publikum (popite prosím, kolik osob akce oslovi/oslovila v předchozích ročnicích,jaká je jejich 
slrokiďa - napřdě!;, mládež, rodiny s détfnij senk>n,: muži; iený; široká veféjnostřriinority, ápod.j r r: :: ~

Publikum: cca 300 závodníků a 400 diváků všech věkových kategorií.(pokud epidemiologická 
situace nestanoví jinak)

Diváci internetového přenosu a TV záznamu (cca 10 000)

Dopadakce (akce má např; dopad lokální; regionální, celostátní, meziri árodní ápód j 
Akce má dopad celostátní a mezinárodní.
O akcí informují tato média:
ČT sport - záznam v TV, ČRo, regionální deníky - reportáže

Tradice akce (jedna se o novou áká nebo o akci:smnohaletou vadící, apod ?) 
Jedná se o 22. ročník.

Doprovodný program akce, rešp. návaznost na jiné akce (pokud existuje)
Tisková konference před akcí.
Večerní setkání.
Součást Českého poháru v plavání_________________________________________________ ________
Propagace jména Kraje Vysočina — nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagac.Kraje Mysočina organizátofi nabizejt mnaptina propagačnich.materialech spojenych s. akci; plakátech,: 
pazvéftkžch,- vstupCTikácb; reklampídi plochách pft samotné akci.;.}_______ :_________
Reklamní plachty Kraje Vysočina budou umístěny na vhodných prostorách u bazénu a logo Kraje
Vysočina bude na všech materiálech spojených s akcí, (program, rozlosovánl, výsledky, pozvánky,..)
Dále bude Kraj Vysočina prezentován jato jeden z hlavních partnerů (sponzorů) akce
Výtěžek ákčé; (pokud: sé jedná ó ákď,: ktei^ generuje zisk, jak je tonto zisk pótižít?) ? . v ’
Jedná se o neziskovou akci.

Zde prositn uveďte jakékoli Vaše další poznámky nebo doplněni: i :: :; : ; ;;
AXIS CUP je jistě jednou z větších pravidelně každoročně se opakujících sportovních 
akcí na Vysočině. Za dobu jeho dvacetileté existence startovali v Jihlavě reprezentanti 
ze 15 zemí. Mezi nimi byla i řada účastníků Olympijských her Čí medailisté z MS a ME. 
Tyto závody mají dobrý zvuk v ČR i zahraničí a to i diky podpoře Kraje Vysočina. 
Věříme, že bude pokračovat i nadále.

V Jihlavě dne 14.8.2021 , JIHLAVSKÝ P! AMecPý vi UE

(/ .
............... /....................IC,6,3438216 j

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele
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