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A) Název projektu:  

”Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu v roce 2019” 

 

B) Jméno a adresa řešitele projektu: 

Petr Skyva 

Komenského 28, Šternberk, 785 01 
 

C) Instituce předkládající projekt 

 

Název: Olomoucký krajský svaz ČSOS  

Sídlo: Boskovická 242, 798 03 Plumlov 

Tel. 606 692 638, E-mail: Otruba@gemo.cz   

IČO: 05025362 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65506 

Zastoupený předsedou Markem Otrubou 

Číslo účtu: 2200996382/2010, Fio banka a.s. 

 

Sportovní centra mládeže Hanácké oblasti od svého ustanovení v r. 2002 do listopadu 2011 

fungovala pod hlavičkou zřizovatele Olomouckého krajského sdružení ČSTV (od r. 2012 

Olomoucké krajské organizace ČSTV). V souvislosti se změnami s fungováním ČSTV bylo na 

mimořádné Valné hromadě Hanácké oblasti v listopadu 2012 rozhodnuto založit občanské sdružení 

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, které zajištovalo v letech 2013-16 

po organizační stránce zejména tréninkovou přípravu žactva a dorostu. V návaznosti na úpravu 

stanov Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) a následného založení Olomouckého krajského 

svazu ČSOS jako právního subjektu v r. 2016, bylo na Valné hromadě Hanácké oblasti rozhodnuto 

přesunout všechny aktivity včetně tréninkové přípravy dětí, mládeže a juniorů pod tento nový 

subjekt. Olomoucký krajský svaz ČSOS je tedy žadatelem o grantové příspěvky z Nadace OB a 

dalších veřejných zdrojů a od r. 2016 je také zřizovatelem Tréninkového střediska mládeže Haná, 

podporovaného dotacemi ČSOS.  

Odpovědným řešitelem projektu je Petr Skyva, člen oddílu SKI OB Šternberk, od roku 2008 trenér 

SCM Hanácké oblasti, od roku 2015 také trenér TSM Haná zřízeného ČSOS a vedoucí trenér 

dorostu Hanácké oblasti. Odpovědný řešitel projektu bude průběžně koordinovat činnost 

trenérských a organizačních pracovníků podílejících se na řešení projektu Sportovního centra 

mládeže. Řešitel je styčným bodem mezi Olomouckým krajským svazem ČSOS jako nositelem 

projektu Sportovního centra mládeže, oddíly OB Hanácké oblasti, členy řešitelského kolektivu a 

také jednotlivými členy centra z řad talentované mládeže a jejich trenéry. Je zodpovědný za 

kontrolu nakládání s finančními prostředky získanými z nadačních zdrojů v souladu se smlouvou 

uzavřenou mezi žadatelem o nadační příspěvek a Nadací OB. Je zodpovědný za vypracování 

závěrečné zprávy o činnosti Sportovního centra mládeže za r. 2020 a její zaslání Nadaci OB 

způsobem a v termínech stanovených v tomto projektu a příslušné smlouvě.  

 

Stručný OB životopis řešitele: 

 

Trenérská činnost: 

1985.   pořádání soustředění a účast na přípravě mládeže v Hanácké oblasti 

2007-  držitel licence T3  

2003-   trenér SCM Hanácké oblasti  

2015-2018      trenér Tréninkového střediska mládeže Haná 

2018-   vedoucí Tréninkového střediska mládeže Haná 

 

 



 

 

Řešitelský kolektiv 

Trenéři  

 Robert Binar (OOL) – trenér mládeže 

 Tomáš Čech (AOP) – trenér mládeže, licence T3 

 Petr Hynek (JPV) – trenér mládeže, licence T3 

 Zdeněk Janů (KSU) - trenér mládeže, licence T3 

 Tomáš Novotný (ZLH), trenér mládeže, licence T3 

 Jana Kostková (AOP) - trenérka mládeže, licence T3 

 Jiří Otrusina (JPV) – trenér mládeže, licence T3 

 Martin Poklop (SSU) – osobní trenér závodníků kat. dorostu Hanácké oblasti, specialista na 

sportovní výživu, licence T2 

 Ivana Poklopová (UOL) – trenérka mládeže, licence T3 

 Petr Skyva (STE) - trenér šternberských závodníků, atletický trenér se závodnickými 

zkušenostmi na elitní úrovni, licence T3  

 Kristýna Skyvová (STE) – trenérka žactva a dorostu Hanácké oblasti, styčný trenér mezi 

žactvem a dorostem, licence T3  

 David Smékal (UOL), trenér mládeže, specialista na rehabilitaci, licence T3 

 

Organizační zajištění projektu:  

Vedení účetnictví projektu SCM v rámci Olomouckého krajského svazu bude zajištovat Johana 

Otrubová, profesionální účetní. 

 
 

D) Popis výchozího stavu v dané oblasti projektu 
 

Hanácká oblast patří tradičně k oblastem úspěšným v náboru a přípravě mládeže v žákovských i 

dorosteneckých kategoriích orientačního běhu. V oblasti funguje řada oddílů se silnou žákovskou a 

dorosteneckou základnou. Na úrovni jednotlivých oddílů a oblasti je pravidelně organizována řada 

aktivit zaměřených na výchovu mládeže v OB - soustředění žactva, SCM, společné mapové 

tréninky a testování. V roce 2002 vzešel z iniciativy zástupců oddílů Hanácké oblasti projekt 

Sportovního centra mládeže se spádovou oblastí působnosti v Hanácké oblasti, územně shodné s 

Olomouckým krajem. Díky soustavné dlouhodobé činnosti SCM Hanácké oblasti byly v posledních 

letech patrné zlepšující se výsledky mládeže v naší oblasti, měřené počtem získaných medailí z 

Mistrovství ČR, umístění v Žebříčku A a B a trendem rostoucího počtu licencí A a B v 

dorosteneckých kategoriích. Standardem je zařazení závodníků oblasti ve výběru dorostu ČR a 

účast na ME dorostu, případně jejich úspěšný přechod do juniorské reprezentace ČR. Po poklesu 

zisku výkonnostních licencí A a B v letech 2011-12 v souvislosti s odchodem silnějších ročníků do 

juniorských kategorií, byly roky 2013-14 úspěšnější díky příchodu silnějšího ročníku ze 

žákovských kategorií. Celkově lze zhodnotit, že situace tréninku mládeže v Hanácké oblasti je 

stabilizovaná, probíhají jednak oddílové tréninky, resp. velmi často i tréninky společné pro několik 

oddílů. Nejlepších výsledků nyní sice dosahují hlavně zástupci malého počtu mládežnicky silných 

oddílů, ale v závěsu jsou další oddíly i jednotlivci, a tak je základna dorostenek a dorostenců 

neustále doplňována. Za této situace je více než v předcházejících letech stěžejní role SCM jako 

prostředku zajištění a koordinace kvalitního tréninku a zvyšování výkonnosti závodníků 

dorosteneckých kategorií oblasti. Od roku 2015 bylo při Sportovním centrum mládeže nově zřízeno 

také Tréninkové středisko mládeže, které od r. 2016 funguje při Olomouckém krajském svazu 

ČSOS. Do SCM Haná jsou od roku 2016 také nově zařazeni členové oddílu AOP, který přestoupil 

z Moravskoslezské do Hanácké oblasti ČSOS. Od r. 2019 jsou do SCM Hanácké oblasti zařazení 

také členové oddílu KSU Šumperk, který v předcházející letech zaštitoval projekt vlastního SCM. 

Na základě Srovnávacích testů mládeže bylo pro r. 2020 do TSM Haná zařazeno 6 členů SCM 

Hanácké oblasti.  



 

 

E) Cíle projektu 

 
Hlavní cíl: Zabezpečení tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům v rámci Hanácké oblasti ve 

věku 15-18 let a podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu, kterého bude dosaženo:  

 Podporou systému pravidelné a trvalé práce s talentovanou mládeží  

 Koordinací celoročního působení osobních a oddílových trenérů v Hanácké oblasti  

 Poskytnutím odpovídajících tréninkových možností talentovaným jedincům z oddílů bez 

příslušného trenérského a metodického zázemí  

 Výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních 

návyků  

Dílčí cíle:  

 Uspořádání nejméně 5 soustředění a tréninkových táborů  

 Zařazení nejméně 5 členů SCM do TSM pro r. 2020 

 Zisk nejméně 10 licencí A a 10 licencí B pro kategorie HD16/18 pro rok 2020 

 Zisk nejméně jednoho medailového umístění v každém závodě MČR jednotlivců a štafet  

 

F) Realizační plán a časový harmonogram řešení projektu 

 

Průběžná celoroční činnost:  

 Sledování vypracování a plnění tréninkových plánů členy Sportovního centra  

 Metodické zázemí talentovaným jedincům bez osobního trenéra  

 Podpora zajištění lékařských prohlídek a testování členů SCM  

 

Plánované jednorázové akce: 

 

 Termín Akce Místo Náplň Počet 
1. 13.-15.12. 

2019 

Lyžařské soustředění  Paprsek Objemová příprava, 

lyžařské soustředění 

Otevřené, 

společné s SCD 

2. 19.-24.1. 

2020 

Zimní olympiáda dětí 

a mládeže  

Karlovarský 

kraj 

Reprezentace 

Olomouckého kraje 

Otevřené, 

společné s SCD 

3. 29.2.-7.3. 

2020 

Zahraniční mapové 

soustředění 

Polsko Intenzivní mapová 

příprava 

Otevřené,  

společně s SCD 

4. 9.-12.4. 

2020 

Velikonoční 

soustředění 

Dobšín Intenzivní mapová 

příprava 

Otevřené, 

společné s SCD 

5. 29.4.-

4.5.2020 

Zahraniční mapové 

soustředění 

Švédsko Mapové příprava a účast 

na závodě Tiomila 

Otevřené, 

společné s SCD 

6. Říjen 

2020  

Motivační soustředění Bude 

upřesněno 

Mapová příprava spojená 

s účastí na závodech 

Uzavřené  

7. 28.-31.10. 

2020 

Podzimní soustředění  Bude 

upřesněno  

Hodnotící a motivační 

soustředění 

Otevřené, 

společné s SCD 

 
Mimo předpokládané členy SCM pro rok 2020 (viz Příloha 1 a 2 žádosti) mohou být v průběhu r. 

2020 do Sportovního centra mládeže zařazeni i další závodníci kategorií HD 16-18 na základě zisku 

licence A nebo výrazného vzestupu výkonnosti prokázaného výborným umístěním na závodech 

MČR. Akce organizované Sportovním centrem mládeže budou v rámci možností otevřené i dalším 

zájemcům z řad mládeže Hanácké oblasti, kteří si uhradí vlastní náklady na účast. Kromě těchto 

akcí je pro členy SCM otevřená možnost zúčastnit se soustředění žákovského oblastního výběru. 

 
 
 
 



 

 

G) Podrobný rozpočet projektu pro rok 2020 

 
 Termín Akce Místo Náklady Z prostředků 

Nadace OB 

Poznámka 

1. 13.-15.12. 

2019 

Lyžařské 

soustředění  

Paprsek 50.000 15.000 20 členů + 4 trenéři  

2. 19.-24.1. 

2020 

Zimní olympiáda 

dětí a mládeže  

Karlovarský 

kraj 

0 0 4 členové + 2 trenéři 

3. 29.2.-7.3. 

2020 

Zahraniční 

mapové 

soustředění 

Polsko 150.000 0 25 členů + 5 trenérů  

4. 9.-12.4. 

2020 

Velikonoční 

soustředění 

Dobšín 80.000 45.000 30 členů + 4 trenéři  

5. 29.4.-

4.5.2020 

Zahraniční 

mapové 

soustředění 

Švédsko 150.000 0 10 členů + 4 trenéři  

6. Říjen 

2020  

Motivační 

soustředění 

Bude 

upřesněno 

30.000 0 10 členů + 2 trenéři  

7. 28.-31.10. 

2020 

Podzimní 

soustředění  

Bude 

upřesněno  

50.000 20.000 15 členů + 4 trenéři  

 

Prostředky Nadace OB budou použity pro částečnou úhradu nákladů na ubytování, stravu, dopravu 

a přípravu tréninkových map. Rozpočtová kalkulace je počítána na základě odhadované účasti a 

předpokládaných jednotkových cen (náklady na den) získaných na základě dřívějších zkušeností.  

 

Předpokládané výdaje na řešení projektu: 

Soustředění a výcvikové tábory                  510 000,- Kč 

Lékařské prohlídky a zátěžové testy        25 000,- Kč 

Režie činnosti centra                           5 000,- Kč 

Celkové náklady řešení projektu v r. 2020             540 000,- Kč 

 

Předpokládané příjmy: 

Grant Nadace OB              80 000,- Kč 

Grant města Olomouc          30.000,- Kč 

Dotace ČSOS         150.000,- Kč 

Dotace OLKS ČSOS          10.000,- Kč 

Sponzoři            10.000,- Kč  

Příspěvky členů         260 000,- Kč 

Celkem předpokládané příjmy v r. 2020               540 000.- Kč  

 

 

 

H) Plán hodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy 

 

Hodnocení bude provedeno po ukončení sezóny 2020 na základě vyhodnocení těchto měřitelných 

výstupů:  

 uspořádaná soustředění a tréninky a účast na nich  

 zisk licencí A a umístění v ŽA a na MČR v kategoriích HD16-18  

 zisk licencí B a umístění v ŽB Morava  

 počet zástupců v Tréninkovém středisku mládeže ČSOS pro rok 2021 

  



 

 

Zodpovědný řešitel projektu připraví na základě podkladů vypracovaných řešitelským kolektivem 

závěrečnou zprávu o průběhu projektu, kterou předloží k hodnocení a schválení oddílům Hanácké 

oblasti. Součástí závěrečné zprávy bude i zpráva o hospodaření Sportovního centra mládeže 

Hanácké oblasti včetně doložení způsobu nakládání s grantovými prostředky Nadace OB. 

Schválená zpráva bude zaslána Nadaci OB v termínu dle smlouvy (viz Příloha 6).  

 

 

I) Předpokládaný další vývoj řešené problematiky 

 

SCM Hanácké oblasti se dlouhodobě daří úspěšně pracovat s mládeží cílové věkové skupiny 15-18 

let. V předcházejících letech 2011-12 byl patrný pokles úspešnosti zisku licencí A a B spojený 

s odchodem silnějších ročníků mládeže do juniorských kategorií, zatímco od roku 2014 opět 

postupně přichází silnější generace z žactva do dorostu, což se projevuje nárůstem zisku licencí A a 

B v kategoriích HD16. Předpokládáme, že i v dalším roce 2020 navážeme na dosavadní činnost 

SCM v uplynulých letech a podaří se nám obnovit trend výkonnostního vzestupu a závodních 

úspěchů ve všech kategoriích. Stěžejní bude udržení široké základny talentovaných závodníků 

v mladších kategoriích. Pro další fungování SCM pokládáme za důležité další upevnění systému 

financování z několika nezávislých zdrojů.  

Do budoucna bude mezi priority SCM Hanácké oblasti patřit:  

 Prohloubení koordinace tréninkové přípravy mládeže mezi SCM a oddíly Hanácké oblasti  

 Podpora kvalitní přípravy nejúspěšnějších závodníků kategorií HD18 na individuální úrovni 

a jejich úspěšného přechodu do juniorských kategorií  



 

 

Příloha č. 1 
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti  

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 – 18 roků s licencí A 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Bídová Markéta D18 UOL0352  

2. Binarová Adéla D16 UOL0452  

3. Cetlová Magdalena D16 AOP0552  

4. Čech Vít H18 AOP0302  

5. Kostka Jiří H18 AOP0201  

6. Lukašák Šimon H18 STE0202  

7. Marková Ema D18 STE0252  

8. Otruba František H16 PLU0501  

9. Pachmannová Bára D18 AOP0351  

10. Raclavská Vlaďka D18 UOL0252  

11. Smékalová Karolína D16 UOL0451  

12. Světnický František H18 STE0204  

13. Svoboda Radek H18 STE0207  

14. Valík Adam H18 AOP0301  

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Petr Skyva 

 



 

 

Příloha č. 2 
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti  

 

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

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Antonowicz Jan H16 STE0503  

2. Bartáková Veronika D16 UOL0551  

3. Bartášek Tomáš H16 ASU0447  

4. Beneš Jindřich H16 KON0404  

5. Bláha Adam H16 KSU0525  

6. Čecháček Adam H16 UOL0402  

7. Černoch Martin H16 PLU0500  

8. Doláková Adéla D16 JPV0550  

9. Dvořák Štěpán H16 KON0537  

10. Haluzová Štěpánka D16 SBR0450  

11. Heclová Marie D16 KSU0454  

12. Hrubá Klára D16 JPV0579  

13. Hrubý Lukáš H16 JPV0404  

14. Janečková Adéla D16 PLU0452  

15. Karásek Antonín H16 PLU0503  

16. Klechová Karolína D16 AOP0452  

17. Kovalčíková Anna D16 AOP0453  

18. Lubrichová Veronika D16 STE0451  

19. Lukašáková Sára D16 STE0450  

20. Matečná Sofie D16 JPV0567  

21. Mikošková Marie D16 STE0552  

22. Müllerová Marie D16 KSU0565  

23. Navrátilová Marie D16 ASU0599  

24. Otrubová Anna D16 PLU0577  

25. Pachmannová Katka D16 AOP0551  

26. Plachá Aneta D16 JPV0555  

27. Poláček Tomáš H16 JPV0520  

28. Pospíšilová Stella D16 STE0551  

29. Slehová Eliška D16 UOL0453  

30. Smékalová Viktorie D16 UOL0450  

31. Šánová Julie D16 KSU0494  

32. Šimková Adéla D16 UOL0552  

33. Šneiderová Daniela D16 ASU0398  

34. Šperlich Jan H16 KSU0403  

35. Štábl Adam H16 KSU0401  

36. Štorek Jan H16 JPV0505  

37. Tomanek Lukáš H16 KSU0502  



 

 

38. Trepáč Adam H16 STE0504  

39. Trepáčová Gabriela D16 STE0353  

40. Venusová Anna D16 STE0554  

41. Vodička Igor H16 UOL0502  

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Petr Skyva 

 



 

 

Příloha č. 3 
Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti  

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 

e-mail, telefon 

1. Binar Robert  OOL7501  

2. Čech Tomáš T3 AOP7001  

3. Hynek Petr T3 JPV6417  

4. Janů Zdenek T3 KSU9045  

5. Novotný Tomáš T3 ZLH7001  

6. Kostková Jana T3 AOP7151  

7. Otrusina Jiří T3 JPV8201  

8. Poklop Martin T2 SSU8802  

9. Poklopová Ivana T3 UOL6451  

10. Skyva Petr T3 STE6501  

11. Skyvová Kristýna T3 STE7054  

12. Smékal David T3 UOL7503  

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 
Podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Petr Skyva 

 



 

 

Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Olomoucký krajský svaz ČSOS jako žadatel o přidělení grantu na provozování 
sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2020 prohlašuje, že vedle 
poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% 
finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 0-80 000 Kč. 

 

 

Datum 

 

 

 

podpis statutáře 

jméno statutáře Marek Otruba 

název funkce  předseda 
 
 

 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
Olomoucký krajský svaz ČSOS se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou 
čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, 
v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra mládeže 
v orientačním běhu  Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti. Souhlasíme s tím, že 
poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2020. Jsme si vědomi, že 
nákupy dresů a elektronického systému Sportident  nejsou akceptovatelnými náklady 
z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii. 

Datum 

 

podpis statutáře 

jméno statutáře Marek Otruba 

název funkce  předseda 



 

 

Příloha č. 5 
 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti  

prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování 
sportovního centra mládeže v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy 
za rok 2020. Závěrečná zpráva bude zpracována dle dále - níže uvedeného obsahu. 

 

Obsah 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, 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 kriterií. 
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. 

m) Informace o činnosti v médiích, na webu apod. 
n) Předpokládaný další vývoj. 
 

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na 
adresu Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu do 30. listopadu 
2020. 

 

Datum 

 

podpis řešitele projektu 

Jméno řešitele projektu: Petr Skyva 

 
 

 

 



 

 

Příloha č. 6 

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 1422/1a, 14028 Praha 4 

číslo účtu:  215194682/0600 

IČO:    62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Olomoucký krajský svaz ČSOS, Boskovická 242, 798 03 Plumlov 

zastoupenou:   Marek Otruba, předseda 
bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
číslo účtu:   2200996382/2010 
 IČO:    05025362  
(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 2020, 
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 2020 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování 
sportovního centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2020 příjemcem grantu. 

 
Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

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

 



 

 

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. 

 

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. 

 



 

 

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 Brně dne …………. 

 

Za nadaci: 

 

V Olomouci dne………….. 

 

Za příjemce: 

 

 
 
Přílohy: 
- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem 

na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2020 

- Projekt provozování sportovního centra mládeže v orientačním běhu na rok 2020 


