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1 Název projektu  
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Sportovní klub Brno - Žabovřesky 

2 Jméno a adresa řešitele projektu 
SK Brno – Žabovřesky z.s. 

oddíl orientačního běhu 

Horákova 7, Brno 616 00 

IČO: 00214272 

Vedoucí projektu: Ing. Jan Zháňal,  

3 Charakteristika instituce, která projekt předkládá  
SK Brno – Žabovřesky (dále jen SK Žabovřesky) je sportovní klub, jehož součástí je oddíl orientačního 

běhu, který vznikl roku 1967. 

Oddíl orientačního běhu SK Žabovřesky patří mezi největší oddíly Jihomoravské oblasti. 

 

Tabulka 1: Struktura členské základny 

žákyně 49 žáci 44 žactvo 93 

dorostenky 20 dorostenci 24 dorost 44 

ženy 71 muži 77 dospělí 148 

celkem 140 celkem 145 úhrnem 285 

 

Zisk licencí pro rok 2021 v oddíle ZBM: 

E: Brlica Pavel, Finstrlová Adéla, Hájek Daniel, Hiklová Natalia, Hirš Otakar, Hlaváč Ondřej, 

Klusáčková Magdaléna, Miklušová Tamara, Minář Marek, Nykodým Miloš, Odehnalová Tereza, 

Šimková Johanka, Tesařová Markéta, Zháňalová Barbora 

R: Coufal Jáchym, Firešová Markéta, Hiršová Gabriela, Jonáš Adam, Mokrý Stanislav, Ullmann Silvan, 

Zimmermann Štěpán 

A: Barnatová Klára, Bašeová Klára, Bulička Martin, Finstrlová Julie, Finstrlová Kristýna, Kučera Tomáš, 

Marek Vojtěch, Milán Jakub, Ondrová Anna, Oujezdský Matyáš, Racek Josef, Rotková Markéta, 

Šipoš Tomáš, Štěrbák Josef, Tomanová Eliška, Urbánek Adam, Urbánek Tomáš 

B: Hiklová Eva, Coufalová Rea, Finstrle Filip, Coufalová Thea, Rotková Veronika, Mazálková Klára, 

Koča Vojtěch, Janíková Klára, Peňázová Charlotte, Mynářová Markéta, Marková Eva, Dvořáček 

Michal, Petrášek Eduard, Barnatová Magda, Janíková Anna, Milán Tomáš, Lasota Jan, Marek Filip, 

Mynář Petr, Kočová Klára 

 

Prioritou jeho činnosti je zaměření na výchovu dětí a mládeže, což dokumentují výsledky v žákovských 

a dorosteneckých kategoriích v posledních letech. 
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Charakteristika oddílu orientačního běhu SK Žabovřesky v současné době: 

 

● dlouholetá tradice v trénování mládeže (nepřetržitě od roku 1978), v roce 2003 institucionálně 

podpořena vznikem Sportovního centra mládeže u tohoto oddílu;  

● výchova řady úspěšných závodníků, kteří reprezentovali ČR na mezinárodních utkáních 

dorostu, MSJ i MS (Urbánek, Kabáthová, Štěpán Zimmermann, Hájek, Hirš, Hiršová, Hlaváč, 

Indráková, Klusáčková (Tužilová), Minář, Mokrý, Nykodým, Tesařová, Zháňalová (Hrušková)); 

● velký počet žáků a dorostenců v oddíle (viz tabulka 1); 

● v oddíle průběžně pracuje 5 tréninkových skupin, každé skupině se věnují minimálně 2 trenéři; 

● pořádání 6 – 7 soustředění ročně pro žactvo, dorost i dospělé, pravidelný letní tábor pro žactvo 

a mladší dorost;  

● spolupráce na organizování tréninků, soustředění a vůbec výchovy mládeže  

 

4 Popis výchozího stavu  
Projekt Sportovního centra mládeže v OB SK Brno - Žabovřesky pro rok 2022 bude navazovat na 

fungování SCM v předchozích letech. 

5 Cíl projektu  
Soustředit a poskytnout talentovaným závodníkům v orientačním běhu ve věku 15 – 18 let 

z Jihomoravské oblasti tréninkové (výhledově i materiální) zabezpečení pro jejich další výkonnostní 

růst. 

 

Cíle pro rok 2022: 

● výběr členů Sportovního centra mládeže SK Brno - Žabovřesky; 

● zajištění pravidelných tréninků pro závodníky; 

● zajištění soustředění ke zvýšení fyzické kapacity a motivace k tréninku přes zimu; 

● Za využití moderních tréninkových metod a vhodné regenerace zajištění snížení počtu zranění 

jednotlivých členů 

● trenérské konzultace pro členy Sportovního centra mládeže a jejich případné trenérské vedení; 

● příprava závodníků nejen pro výborné výkony v roce 2022, ale i snaha o co největší nabytí 

zkušeností pro trénink v juniorském a seniorském věku; 

● snaha o vytvoření co nejlepších podmínek pro úspěšné vystoupení v celostátních soutěžích 

v orientačním běhu;  

● umožnění kvalitního doladění přípravy ve formě řady soustředění po celý rok; 
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6 Realizační plán a časový harmonogram  
 

1. Výběr členů Sportovního centra mládeže prosinec 2021 

2. Koordinace tréninkových plánů s osobními trenéry prosinec 2021 

3. Sportovní lékařsko–pedagogické vyšetření květen 2022 

4. Běžecká, mapová, taktická a technická příprava leden – říjen 2022 

5. Závodní období v orientačním běhu duben – říjen 2022 

6. Vyhodnocení činnosti, zpracování poznatků pro další období listopad 2022 

 

Tabulka 3: Plán akcí v roce 2022 

Termín Popis akce Seznam trenérů Počet 

osob 

prosinec Výběr členů Sportovního centra mládeže 

Koordinace tréninkových plánů 

Lyžařské/běžecké soustředění – Sklené u Žďáru nad 

Sázavou 

Jan Zháňal,  

A. Jordanov,    

G. Hiršová 

25 

25 

25 

únor Lyžařské soustředění – Vysočina Andrea 

Firešová, 

Jan Zháňal 

15 

březen Mapové soustředění – Jižní Evropa Jan Zháňal, 

 A. Jordanov,  

Stanislav Mokrý, 

Gabriela Hiršová 

25 

 

duben Mapové soustředění – Trutnov Jan Zháňal, 

A. Jordanov, 

Gabriela Hiršová 

20 

květen Mapové sprintové soustředění - Brno 

Fyziologické vyšetření – Brno 

Jan Zháňal,  

A. Jordanov,  

Stanislav Mokrý  

25 

20 

červen Mapové soustředění Finsko - Jukola Jan Zháňal, 

Ota Hirš 

20 

červenec Tréninkový kemp STK  Jan Zháňal,  

A. Jordanov,  

Stanislav Mokrý, 

Gabriela Hiršová 

20 

srpen Letní tábor a soustředění – Doksy Jan Zháňal 

Jan Fiala 

25 

říjen Mapové soustředění – Vysočina 

Regenerační soustředění – Rakousko 

Jan Zháňal 

Jan Zháňal 

20 

20 

listopad Vyhodnocení činnosti centra, příprava sezóny 2022/2023 Jan Zháňal – 
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Tabulka 4: Pravidelné tréninkové možnosti SCM 

Den Doba Typ tréninku Místo 

Pondělí celoročně 

celoročně 

posilování 

cvičení 

Rosnička, posilovna Sokola Žabovřesky 

Hala Žabovřesky - Rosnička 

Úterý zima 

jaro, podzim 

běžecký + teorie 

mapový 

ZŠ nám. Svornosti 

okolí Brna 

Středa celoročně posilování + běh Rosnička, posilovna Sokola Žabovřesky  

Čtvrtek celoročně běžecký – dráha Areál VUT, pPv 

Pátek zima mapové noční tréninky blízké okolí Brna 

Sobota zima 

jaro, podzim 

mapový nebo kros 

závody OB 

blízké okolí Brna 

ČR 

Neděle zima 

jaro, podzim 

mapový minizávod 

závody OB 

Brněnská zimní liga 

ČR 

 

Členové Sportovního centra mládeže pro rok 2022: 

Viz přílohy 3 a 4. 

 

Personální zajištění činnosti SCM pro rok 2022: 

Jádro realizačního týmu (viz příloha 5) tvoří trenéři a další pracovníci, kteří se podíleli na úspěšném 

fungování SCM již v letošním roce. Realizační tým je vytvořen z trenérů podílejících se na činnosti 

družstva a v případě potřeby bude doplněn o další trenéry, jejichž závodníci budou zařazeni do SCM.  

7 Rozpočet projektu 
Projekt bude stejně jako v letošním roce financován z přidělených grantů Nadace OB a města Brna a z 

příspěvků oddílů, případně účastníků zařazených do centra. 

Tabulka 7: Návrh rozpočtu 

Termín Akce Grant 

Nadace OB 

Ostatní Celkem 

prosinec Lyžařské soustředění – Sklené u Žďáru nad Sázavou 0,- Kč 30 000,- Kč 30 000,- Kč 

únor Lyžařské soustředění – Vysočina 10 000,- Kč 40 000,- Kč 50 000,- Kč 

březen Mapové soustředění – STK (bude dopřesněno – 

Jižní Evropa) 
0,- Kč 90 000,- Kč 90 000,- Kč 

duben Mapové soustředění – Trutnov 15 000,- Kč 65 000,- Kč 80 000,- Kč 

květen Mapové sprintové soustředění – Brno 

Fyziologické vyšetření – Brno 

10 000,- Kč 

5 000,- Kč 

20 000,- Kč 

10 000,- Kč 

30 000,- Kč 

15 000,- Kč 

červen Mapové soustředění Finsko - Jukola 0,- Kč 120 000,- Kč 120 000,- Kč 

červenec Tréninkový kemp Švédsko 0,- Kč 165 000,- Kč 165 000,- Kč 

srpen Letní tábor a soustředění – Doksy 25 000,- Kč 275 000,- Kč 300 000,- Kč 

říjen Mapové soustředění – Vysočina 

Regenerační soustředění – Rakousko 

10 000,- Kč 

0,- Kč 

20 000,- Kč 

90 000,- Kč 

30 000,- Kč 

90 000,- Kč 

listopad Vyhodnocení činnosti centra, příprava sezóny 

2022/2023 
0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 

ostatní Mapové tréninky – jaro, léto 

Regenerace a rehabilitace 

Nájmy (dráha, tělocvična, posilovna) 

Režijní náklady SCM 

Odměny trenérům 

5 000,- Kč 

0,- Kč 

0,- Kč 

0,- Kč 

20 000,- Kč 

10 000,- Kč 

5 000,- Kč 

10 000,- Kč 

5 000,- Kč 

20 000,- Kč 

15 000,- Kč 

5 000,- Kč 

10 000,- Kč 

5 000,- Kč 

40 000,- Kč 

Celkem  100 000,- Kč 975 000,- Kč 1 075 000,- Kč 
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Rozpočet jednotlivých akcí vychází z pořádání obdobných akcí z předešlých let a vyúčtování roku 2020 

a 2021. 

 

Projekt bude financován z těchto zdrojů:  

● příspěvky klubů závodníků zařazených do SCM 

● příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCM 

● příspěvek Jihomoravského kraje na činnost SCM  

● příspěvek Nadace orientačního běhu 

● příspěvek města Brna 

● příspěvek ČUS 

8 Plán hodnocení projektu  
Úspěšnost projektu bude ve stávající podobě naposled zhodnocena po skončení závodní sezóny v roce 

2022 v průběhu měsíce listopadu. 

 

Stejně jako při hodnocení letošního roku budeme brát v úvahu fakt, že práce Sportovního centra 

mládeže je dlouhodobou záležitostí a že se výsledky této práce neobjeví ihned, ale až po delší době. 

Proto bychom při hodnocení činnosti centra v roce 2022 chtěli brát výsledky závodníků spíše jako 

pomocné, než hlavní kritérium činnosti. 

Pro hodnocení budou použita následující kritéria (nejsou řazena podle důležitosti): 

● individuální zlepšení běžecké, technické, taktické a psychické připravenosti závodníků 

zařazených do Sportovního centra mládeže (testy na dráze, mapové testy apod.); 

● výsledky závodníků zařazených do Sportovního centra mládeže v hlavních závodech (žebříček 

A, M ČR, případně žebříček B); 

● individuální výsledkové zlepšení v hlavních závodech oproti předchozí sezoně; 

● výzkum mezi členy centra a jejich trenéry – jejich názory na efektivnost centra, na možnosti 

zlepšení pro další období; 

● naplnění věcné části projektu Sportovního centra mládeže. 

 

Celkové hodnocení Sportovního centra mládeže v orientačním běhu SK Brno - Žabovřesky bude 

předloženo Komisi talentovaného dorostu v orientačním běhu Českého svazu orientačního běhu. 

Závěrečná zpráva o činnosti Sportovního centra mládeže v orientačním běhu SK Brno - Žabovřesky 

bude předána Nadaci orientačního běhu do 30. listopadu 2022. 

 

9 Předpokládaný další vývoj 
SK Brno – Žabovřesky mají nadále zájem provozovat kvalitní Sportovní centrum mládeže a vychovávat 

z talentované mládeže disciplinované závodníky, kteří budou v budoucnosti patřit k republikové 

i světové špičce v orientačním běhu. Další vývoj by se měl odvíjet v součinnosti všech zainteresovaných 

oddílů na tomto centru. 

Pro příští období by měl být zvažován vývoj činnosti Sportovního centra mládeže v těchto oblastech: 

● možnost rozšíření působnosti Sportovního centra mládeže na celou oblast; 

● kooperace s dalšími SCM v OB; 

● možnost získat další finanční prostředky na fungování SCM z dalších zdrojů (grantové programy 

samospráv obcí, jejichž členové jsou zařazeni do SCM, sponzoři apod.). 
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10  Závěr 
Fungování SCM v předešlých letech potvrdilo svoji efektivnost a naplnilo vytyčené cíle. Pokračování 

činnosti tohoto SCM by jednoznačně zvýšilo kvalitu péče o talentovanou mládež v orientačním běhu 

v SK Brno - Žabovřesky. 

 Seznam příloh 

1. Jmenný seznam talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A zařazených do centra 

2. Jmenný seznam talentů ve věku 15 – 16 roků s jinou licencí než je licence A zařazených do centra 

3. Jmenný seznam trenérů, metodických a organizačních pracovníků 

4. Čestné prohlášení žadatele, že sám vloží do projektu nejméně 100 % finančních prostředků 

Závazek, že poskytnuté prostředky nadačního příspěvku budou čerpány v souladu s předloženým 

projektem Sportovního centra mládeže v orientačním běhu SK Brno - Žabovřesky 

5. Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním některých údajů z projektu Sportovního centra 

mládeže v OB SK Brno - Žabovřesky 

6. Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku 

7. Stanovy SK Brno – Žabovřesky  

8. Způsob jednání jménem SK Brno – Žabovřesky 

 

 

Brno 6. prosince 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Zháňal Ing. Petr Hájek 

 řešitel projektu prezident SK Brno – Žabovřesky 
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Jmenný seznam talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A 

 

 Jméno Kategorie Registrační 

číslo 

E-mail, telefon 

1. Rotková Markéta D18 ZBM0455   

2. Finstrlová Julie D18 ZBM0552   

3. Ondrová Anna D18 ZBM0553   

4. Tomanová Eliška D16 ZBM0658   

5. Finstrlová Kristýna D16 ZBM0752   

6. Štěrbák Josef H18 ZBM0409   

7. Marek Vojtěch H18 ZBM0410   

8. Urbánek Tomáš H16 ZBM0604   

9. Kučera Tomáš H16 ZBM0605   

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Zháňal 

 řešitel projektu 
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Jmenný seznam talentů ve věku 15 – 16 roků bez licence A 

 

 Jméno Kat. Registračn

í číslo 

E-mail, telefon 

1. Finstrlová Lucie D16 ZBM0651   

2. Barnatová Magda D16 ZBM0653   

3. Mazálková Libuše D16 ZBM0655   

4. Mynářová Markéta D16 ZBM0657   

5. Florianová Adéla D16 ZBM0754   

6. Hiklová Eva D16 ZBM0755   

7. Sedláková Eliška D16 ZBM0757   

8. Mohaplová Ema D16 ZBM0758   

9. Koča Vojtěch H16 ZBM0602   

10. Lasota Jan H16 ZBM0603   

11. Petrášek Eduard H16 ZBM0609   

12. Blažíček Jan H16 ZBM0611   

13. Klieštík Petr H16 ZBM0613   

14. Václavek Jan H16 ZBM0614   

15. Novák Matouš H16 ZBM0615   

16. Jančík Filip H16 ZBM0616   

17. Finstrle Filip H16 ZBM0702   

18. Marek Filip H16 ZBM0706   

19. Dlabáček Jan H16 ZBM0713   

20. Hyánek Pavel H16 UBM0605  

21. Šťastný Kristián H16 UBM0606  

22. Vymětal Vilém H16 UBM0704  

23. Ondrová Amálie D16 UBM0754  

24. Vysočanová Edita D16 UBM0756  

25. Šíma Daniel H16 BBM0600  

26. Šmíd Jiří H16 BBM0601  

27. Och Štěpán H16 BBM0602  

28. Lvovský Tadeáš H16 BBM0701  

29. Dvořáková Lucie D16 BBM0750  

30. Hanáková Amélie D16 BBM0751  

32. Salajka Michal H16 LBM0701  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jan Zháňal 

 řešitel projektu 
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Jmenný seznam trenérů pro rok 2022 

 

 Jméno Kategorie Registrační 

číslo 

E-mail, telefon 

1. Jan Zháňal T2 

 

ZBM8721 

 

2. Jan Fiala T2 

 

ZBM7205 

 

3. Tomáš Kalina T2 TBM8505  

4. Andrea Firešová T2 ZBM7353  

5. Stanislav Mokrý  ZBM9202  

6. Alexandr Jordanov  ZBM9503  

7. Pavel Ptáček  BBM9600   

8. Gabriela Hiršová  ZBM9651  

9. Barbora Zháňalová T2 ZBM9354  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ing. Jan Zháňal 

  řešitel projektu 
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V Brně 6. prosince 2021 

 

 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu, jako žadatel o přidělení grantu na provozování 

sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2022 prohlašuje, že vedle poskytnutého 

nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100 % finančních prostředků 

poskytnutého grantu, tzn. minimálně 100 000 Kč. 

  

  

  

  

  Ing. Petr Hájek 

  prezident SK Brno – Žabovřesky 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 6. prosince2021 

 

 

Závazek 
 

SK Brno – Žabovřesky, oddíl orientačního běhu se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou 

čerpány na sportovní činnost, odměny trenérů a na režii s tím spojenou na území České republiky 

v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu 

SK Brno - Žabovřesky. Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 

2022. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými 

náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost, odměny trenérů a režii. 

 

 

 

 

 

  Ing. Petr Hájek 

  prezident SK Brno – Žabovřesky 
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V Brně 6. prosince 2021 

 

Prohlášení 
 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu SK Brno - Žabovřesky prohlašuje, že souhlasí se 

zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra mládeže v orientačním 

běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2022. Závěrečná zpráva bude zpracována dle dále 

– níže uvedeného obsahu. 

 

Osnova závěrečné zprávy: 

 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Hlavní cíle projektu 

e) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

f) Personální zajištění činnosti sportovního centra mládeže 

g) Seznam závodníků zařazených do sportovního centra mládeže, s vyznačením získaných licencí 

A, B, v případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení 

h) Seznam akcí sportovního centra mládeže, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a 

trenérů; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské prohlídky 

i) Podrobnější vyhodnocení jednotlivých akcí sportovního centra mládeže; přiložit tabulku 

výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 Královehradeckého 

kraje“ 

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu  

k) Hodnocení projektu dle daných kritérií 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra mládeže formou položkového popisu 

projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést z jakých 

zdrojů žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku. Zároveň zveřejnit 

odměny jednotlivým trenérům zajišťujícím jednotlivé akce centra mládeže. 

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 

n) Předpokládaný další vývoj 

  

Závěrečná zpráva bude zaslána v digitálním provedení v termínu do 30. listopadu 2022 prostřednictvím 

formuláře na stránkách  https://www.obnadace.cz/ v sekci „SCM 2022“. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jan Zháňal 

  řešitel projektu 

 

  

https://www.obnadace.cz/
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Návrh 
 

Smlouva o nadačním příspěvku 
 
Smluvní strany: 
 
Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno 
zastoupenou:   Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace 
bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1 a, 14028 Praha 4 
číslo účtu: 215194682/0600 
IČO:  62156853 
(dále jen „nadace“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Sportovní klub Brno – Žabovřesky z.s., Horákova 3080/7, 616 00 Brno 
zastoupený:  Ing. Petrem Hájkem, prezidentem SK Brno - Žabovřesky 

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

číslo účtu:  4067843369/5500 

IČO:   00214272 

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

 

uzavírají v souladu s § 353 až § 356 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., shora uvedenou smlouvu 

takto: 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci 
nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy. 

 

2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na zajištění 
provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2022, které soustředí a 
poskytne talentovaným jedincům ve věku 15 – 18 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní 
růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací dokumentace veřejného 
výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních 
center mládeže v orientačním běhu v roce 2022 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na 
provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2022 příjemcem grantu. 

 

Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 
 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši    0 000,-Kč (slovy: ………………. korun českých)  
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Čl. III 

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku 
 

Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: 
 
První splátku ve výši 90 % nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této smlouvy 
převodem na účet příjemce.  
 
Druhou splátku ve výši 10 % nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení závěrečné 
zprávy převodem na účet příjemce. 
 
Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou 
zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod. 

 
IV 

Lhůty pro použití nadačního příspěvku 
 

1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této 
smlouvy. 

 
2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. 
 

Čl. V 

Závazky příjemce 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých 

touto smlouvou 
b) použít nadační příspěvek hospodárně 
c) vést řádnou účetní evidenci 
d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran 
e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 

 
2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly 

negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 
 
3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního 

příspěvku. 
 
4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám 

spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 
 
5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci 

byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního 
příspěvku poskytnutého nadací.  
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6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku 
včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 

 
7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez 

zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování. 
 

Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i 
oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

 
2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost 

dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 
 
3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena 

poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 
 
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena 

v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy. 
 
V ………….dne …………. 
 
 
Za nadaci: 
 
V Brně dne 6. 12. 2021 
 
Za příjemce: 
 
 
 
        Ing. Petr Hájek 
       prezident SK Brno – Žabovřesky 
Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 
žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2022 
zveřejněné na webu Nadace orientačního běhu. 
- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2022 

příjemcem nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu.
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Stanovy žadatele SK Brno – Žabovřesky: 
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Způsob jednání jménem SK Brno – Žabovřesky 
 

 



Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Sportovní klub Brno - Žabovřesky 2022 

24 

 
 


