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Název projektu 
Sportovní centrum dětí – Sportovní o.p.s (dále SCD - Sportovní o.p.s.) 

 

Jméno a adresa řešitele 
Ing. David Rožek, Ruská 1118/1, 251 01 Říčany 

 

 

Charakteristika instituce, životopis řešitele 
Projekt je předkládán v rámci Sportovní o.p.s., statutárním zástupcem je Ing. David Rožek, 

ředitel společnosti. Sportovní o.p.s. zaštiťuje zájmový kroužek orientačního běhu v Říčanech 

u Prahy. Děti, které se orientačnímu běhu věnují na „výkonnostní úrovni“ a pravidelně závodí 

jsou registrovány pod oddílem VŠSK MFF UK– oddíl orientačního běhu vysokoškolského 

sportovního klubu matematicko fyzikální fakulty UK (dále jen MFP); z tohoto klubu jsou také 

všichni trenéři Sportovní o.p.s. 

 

Během 3 let existence kroužku dosáhly děti jednou vítězství a jednou třetího místa 

v Pražském poháru žactva, na podzim 2011 s přehledem vyhrály Enacon ligu pražské oblasti. 

Z individuálních výsledků jedna závodnice (Bára Vyhnálková) získala 3 medaile na 

Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci (stříbro na krátké trati, bronz ve sprintu a štafetách), 

máme 3  přeborníky pražské oblasti v roce 2011 (Marie Vyhnálková na  klasické trati, Eliška 

Sieglová a Bára Vyhnálková ve sprintu), z celkem 13 závodů pražského žebříčku v roce 2011 

děti přivezly 21 prvních, 12 druhých a 8 třetích míst. Na mistrovství ČR družstev byla Eliška 

Sieglová členkou bronzového družstva (družstvo pražské oblasti). Detaily a výčet dalších 

úspěchů je v příloze. 

V rámci o.p.s. je registrováno 30 dětí, z toho 17 je „výkonnostních“ a 7 jich má licenci B 

v žákovských kategoriích. Jedna závodnice (Bára Vyhnálková) byla již nyní, v kategorii D14, 

pozvána do SCM Praha. 

 

Řešitel David Rožek se věnuje orientačnímu od svých sedmi let bez větší přestávky, před 

členstvím v MFP závodil za Slovan Jindřichův Hradec a Ekonom Praha. V sezoně připravuje 

mapové treninky dětí Sportovní o.p.s., přes zimu teoretickou část treninků v tělocvičně.  

 

Výchozí stav 
V rámci Sportovní o.p.s. se podařilo podchytit skupinu asi 17 talentovaných dětí ve věku 11-

14 let, z nichž nejlepší se díky společným mapovým a kondičním tréninkům začaly umisťovat 

na předních místech v závodech pražské oblasti i mimo ni. Děti jsou vysoce motivovány 

k tréninku. Mladším dětem jsou příkladem starší žáci/žákyně, kteří mají dlouhodobě výborné 

výkony. 

 

 

Cíle projektu 
Hlavní cíle projektu jsou přitáhnout a motivovat k orientačnímu běhu děti ze spádové oblasti 

Praha-východ - východní část Prahy, podchytit talenty a díky nim udržet přední místa 

v krajských oblastních soutěžích. 

 

Dílčí cíle směřující k naplnění těchto hlavních cílů jsou pak: 

 Zajistit stabilní počet asi 30 dětí – mladých orientačních běžců a běžkyň. 
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 Zajistit tréninky a soustředění tak, aby motivované děti byly dobře připraveny na 

závody v sezóně. 

 Udržet výkonnostní pozici v rámci oblasti Praha: dosáhnout na medailové umístění 

týmu dětí Sportovní o.p.s. v celkovém hodnocení Pražského poháru žactva, a 

dosáhnout alespoň dvou titulů mistrů pražské oblasti. 

 Dosáhnout alespoň 4 individuálních nominací do družstev pražské oblasti na 

mistrovství ČR na podzim 2012. 

 Sestavit štafetu žákyň a dosáhnout umístění do 5. místa na mistrovství ČR na podzim 

2012. 

 

 
Realizační plán, časový harmonogram 

1. V rámci každoročního náboru na začátku školního roku zajistit, že v kroužku je 

alespoň 30 dětí. 

2. Provoz webu http://www.sportovniops.cz/ob/, který slouží ke sdílení informaci a větší 

transparentnosti naší činnosti.  

3. Zajištění pravidelných společných tréninků dvakrát týdně. Jeden trénink je mapový, 

druhý je zaměřen na všeobecnou fyzickou / běžeckou přípravu. Během zimních 

měsíců zajistit trénink v tělocvičně. 

4. Testování fyzické připravenosti. Na počátku sezóny změřit výkon dětí v běhu na 12 

minut na dráze. 

5. Soustředění. Zajistit 3 soustředění během sezóny. Jedno zimní soustředění na běžkách, 

jedno jarní mapové a běžecké soustředění, a letní tábor případně spojený s některým 

z vícedenních letních závodů. 

6. Vyhodnocování výsledků. Během tréninků budou některé vybrané aktivity bodovány – 

jak běžecko výkonnostní kriteria, tak obecná psychická připravenost (postupy na mapě 

apod). Hodnocení bude periodicky vyhlašováno. 

7. Vyhodnocení činnosti SCD – Sportovní o.p.s., plán na další rok 

 

únor: soustředění na běžkách 

  pravidelné tréninky (2x týdně - tělocvična, kondiční výběh v terénu) 

březen, duben jarní soustředění 

  pravidelné tréninky (2x týdně – mapový trénink, fyzická příprava) 

  závody – jarní pražský žebříček 

  testování - dvanáctiminutovka 

květen, červen  pravidelné tréninky (2x týdně – mapový trénink, fyzická příprava) 

1. vrchol sezóny: pražský pohár žactva 

  další závody – pražský žebříček, vybrané národní závody 

červenec, srpen letní vícedenní závody (Pěkné prázdniny, ...) 

  tábor  

září, říjen pravidelné tréninky (2x týdně – mapový trénink, fyzická příprava) 

  fyziologické vyšetření 

2. vrchol sezóny: Mistrovství ČR štafet a družstev 

závody – podzimní pražský žebříček 

listopad pravidelné tréninky (2x týdně – mapový trénink, fyzická příprava) 

 SMIK 

ukončení sezóny, vyhodnocení výsledků 

 

 

http://www.sportovniops.cz/ob/
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Rozpočet projektu 
 

Příjmy 

 Nadační příspěvek     30 000 Kč 

 Příspěvek Sportovní o.p.s.    30 000 Kč 

Suma příjmy:       60 000 kč  

 

Výdaje 

 Fyziologické vyšetření    3 000 Kč 

Tělocvična přes zimu     8 000 Kč 

 

   

Soustředění 

 Ubytování a strava    49 000 Kč 

Suma výdaje:       60 000 Kč  

  

 

Celkové náklady na činnost SCD - Sportovní o.p.s. budou v roce samozřejmě 2012 vyšší než 

výše uvedený rozpočet. Konkrétně se jedná zejména o položky jako např. doprava na 

tréninky, doprava na závody, nákup map, nákup spotřebního materiálu, atp. Ty budou 

financovány buď přímo účastníky akcí a členy oddílu nebo z další zdrojů.  

 

Plán hodnocení projektu, osnova závěrečné zprávy 
Projekt bude hodnocen na základě dosažení jednotlivých dílčích cílů stanovených výše; 

všechny tyto cíle jsou měřitelné, výkonnostní cíle jsou k dohledání na webu ČSOS. 

Současně se vyhodnotí také efektivita vynaložených prostředků. 

Hodnocení se budou účastnit všichni trenéři v rámci Sportovní o.p.s. a členové vedení klubu 

MFP. Výsledky v rámci účasti na pražských oblastních aktivitách (participace v družstvech na 

M-ČR apod) budou vyhodnoceny spolu s trenéry oblasti. 

 

Závěrečná zpráva bude mít následující osnovu: 

a) Název projektu 

b) Příjemce projektu 

c) Garant projektu 

d) Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí B, v 

případě vyřazení závodníků ze sportovního centra důvod vyřazení 

e) Hlavní cíle projektu 

f) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

g) Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí 

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

trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; počet závodníků a rozsah v jakém měli zajištěny 

lékařské prohlídky  

i) Tabulku výsledků zařazených závodníků 

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

l) Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra mládeže a použití příspěvku 

Nadace orientačního běhu 

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

n) Předpokládaný další vývoj 

Závěrečná zpráva bude nadaci zaslána do 15. 12. 2012. 
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Předpokládaný další vývoj řešené problematiky  
Předpokládáme, že činnost centra bude pokračovat v podobném rozsahu a s obdobnými cíli i 

v dalších letech. Sportovní o.p.s. má díky fungování jako „zájmový kroužek“ ve východní 

části Prahy a okolí stabilní přísun dětí v nižších věkových kategoriích. 

 

Nejtalentovanější závodníci/závodnice se budou zúčastňovat celostátních závodů s cílem 

vyběhnout si licenci A. 

 

Z hlediska trenérské kvalifikace Jana Šimšová a Petra Rožková absolvovaly školení trenérů a 

zbývá jim doložit uspořádání tréninku k udělení licence. Případně i další ze členů-trenérů 

MFP a Sportovní o.p.s. plánují v budoucnu absolvovat školení vedoucí k trenérské licenci. 
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Příloha č. 1 
Sportovní centrum dětí – Sportovni o.p.s. 

  

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí 

A, B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Barbora Vyhnálková D14 MFP9850 bara.vyh@centrum.cz 

2. Hana Šrámková D12 MFP0051 p1.sramek@seznam.cz 

3. Eliška Sieglová D14 MFP9950 sieglovi@sieglovi.cz 

4. Františka Rohlíčková D14 MFP9952 rohlickovi@atlas.cz 

5. Anežka Rohlíčková D14 MFP9951 rohlickovi@atlas.cz 

6. Filip Thein H14 MFP9900 andrea.thein@volny.cz 

7. Matyáš Jiroušek H14 MFP9901 ala@centrum.cz 

 
 

 

 

David Rožek 

 

mailto:sieglovi@sieglovi.cz
mailto:rohlickovi@atlas.cz
mailto:rohlickovi@atlas.cz
mailto:ala@centrum.cz
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Příloha č. 2 
Sportovní centrum dětí – Sportovni o.p.s.  

 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou 

licencí než je licence B 
 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Marie Vyhnálková D12 MFP0151 hamira@centrum.cz 

2. Amálie Repiská D14 MFP9851 amalka.repiska@seznam.cz 

3. Matyáš Siegl H12 MFP0103 sieglovi@sieglovi.cz 

4. Denis Belšan H14 MFP9803  

5. Barbora Šachová D14 MFP9852 rsach@seznam.cz 

6. Antonín Forst H12 MFP0101 forstova@ms.mff.cuni.cz 

7. Lukáš Pelikán H14 MFP9800 lucka@ksvi.mff.cuni.cz 

8. Máša Pelikánová D12 MFP0050 lucka@ksvi.mff.cuni.cz 

9. Matyáš Kohout H14 MFP9802 majdakohoutova@volny.cz 

10. Barbora Šimšová D12 MFP0150 jana.simsova@seznam.cz 

 

Na soustředění a další aktivity Sportovní o.p.s. je také zván Martin Šimša 

(MFP0300), Jaromír Šrámek (MFP0303), a Vilém Rožek (MFP0301), 

všichni závodící v kategorii H10, a Anna Stehlíková (MFP9750), letos 

prvním rokem D16. 

 

 

 
David Rožek 

mailto:sieglovi@sieglovi.cz
mailto:rsach@seznam.cz
mailto:forstova@ms.mff.cuni.cz
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Příloha č. 3 
Sportovní centrum dětí – Sportovni o.p.s.  

 

Jmenný seznam trenérů  
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. David Rožek  MFP7403 rozek@seznam.cz 

2. Petra Rožková  MFP7551 prozkova@seznam.cz 

3. Jan Rohlíček  MFP7101 rohlickovi@atlas.cz 

4. Jana Šimšová  MFP7651 jana.simsova@seznam.cz 

5. Roman Siegl  MFP6700 sieglovi@sieglovi.cz 

6. Gabriela Hudosová  KSU7299 ghudosova@centrum.cz 

 

 

 

 

 

 
David Rožek 

 

mailto:prozkova@seznam.cz
mailto:rohlickovi@atlas.cz
mailto:sieglovi@sieglovi.cz
mailto:ghudosova@centrum.cz
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Sportovní o.p.s., jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí 

v orientačním běhu prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sama vloží na 

předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu. 

 

 

Datum 

 

 

 
podpis statutáře 

David Rožek 

ředitel Sportovní, o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závazek 

 
Sportovní o.p.s. 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 dětí v orientačním běhu „Sportovní centrum 

dětí – Sportovní o.p.s.“. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému Sportident  

nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii. 

 

 

29.1.2012 

 

 

 
podpis statutáře 

David Rožek 

ředitel Sportovní, o.p.s 
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Příloha č. 5 
 

Prohlášení 

 
Sportovní centrum dětí v orientačním běhu „Sportovní centrum dětí – Sportovní o.p.s.“ 

prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování 

sportovního centra dětí v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 

2012, která bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy. 

 

Obsah závěrečné zprávy: 

 

o) Název projektu 

p) Příjemce projektu 

q) Garant projektu 

r) Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí B, 

případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení 

s) Hlavní cíle projektu 

t) Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu 

u) Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí 

v) Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a 

trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli 

zajištěny lékařské prohlídky  

w) Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCM 2005 

Královehradeckého kraje“  

x) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu 

y) Hodnocení projektu dle daných kriterií 

z) Ekonomické vyhodnocení činnosti sportovního centra mládeže a použití příspěvku 

Nadace orientačního běhu 

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

bb) 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 15.prosince 2012. 
 

 

 

29.1.2012 
 

 

 

 
David Rožek 
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PŘEHLED    VÝSLEDKŮ   Sportovní o.p.s.   2011 : 

 

Individuální výsledky 

1/  Pražský pohár žactva: 
                                             1  2 3 4 5 6 celkově  licence pro 2012 

 

Vyhnálková B D14 3 4 2 1 2 1 2  B  

Šrámková D12 7 8 8 7 4 2 7  B 

Sieglová             D12 4 5 4 1 1 1 2  B 

Rohlíčková F          D12 - 3 2 5 3 5 3  B 

Rohlíčková A          D12 5 4 5 9 5 4 5  B 

Thein  H12  7 14 11 18 4 1 6  B 

Jiroušek  H12  9 6 4 6 - 3 5  B 

Vyhnálková M D10 3 3 1 2 1 1 1  - 

Repiská          D12 11 11 3 14 11 7 9  - 

Kohout                   H14 17 16 6 12 14 - 10  B 

Siegl  H10 15 5 - - 4 - 13  - 

Forst  H10 8 3 - 11 1 2 2  - 

Šimša     H10  12 4 2 3 - - 3  - 

Šrámek               H10 14 - - - - 16 23  - 

 

2/  Pražské oblastní mistrovství 2011: 
     Klas.  Sprint 

Vyhnálková Marie     D10  1   

Vyhnálková Bára   D14  2 1    

Sieglová       D12  - 1   

Šimša       H10  3 3 

 

3/  Pražský žebříček - jaro: 
 

   1 2 3 4 7 8 9 10 celkově 

 

Sieglová   D12 6 2 - - 1 3 1 - 4  

Šrámková  D12 9 8 - - 7 8 7 - 5  

Pelikánová  D12 - - - 8 - - - 3 8  

Rohlíčková F. D12 - - - - 5 - - - 10  

Šimšová   D12 - - - - - - - 7 11  

Rohlíčková A. D12 - - - - 9 - - - 12  

Vyhnálková B. D14 3 1 1 2 1 - - - 5  

Repiská   D14 9 10 - 9 14 7 2 - 6  

Stehlíková  D14 - 8 10 10 Disk 6 7 - 7  

Jiroušek   H12 - 15 - 7 6 3 4 - 3 B 

Thein   H12 - 7 - - 18 - - - 11  

Kohout   H14 - - 10 20 12 7 5 - 8  

Pelikán   H14 - - 20 - - - - 5 14  

 

 

4/  Pražský žebříček - podzim: 
 

   1 2 3 4 5 celkově  licence pro rok 2012 

 

Sieglová   D12 1 2 4 1 - 1  B 

Rohlíčková A D12 8 - - 9 4 3  B 

Šrámková D12 13 - 8 3 5 4  B 

Pelikánová  D12 12 11 9 - 9 5  

Vyhnálková M. D12 - 3 - - 1 6  

Rohlíčková F. D12 5 - - 6 - 7  

Vyhnálková B. D14 - 1 2 2 1 1  B 

Stehlíková  D14 - 9 7 11 3 7  

Repiská   D14 - 14 10 5 - 8  

Jiroušek   H12 11 10 - - 4 4  

Forst   H12 - - 5 11 8 5  

Siegl   H12 - 4 - - - 11  
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Pelikán   H14 18 15 16 - 14 9  

Kohout   H14 11 - - - - 13  

 

 

Štafety a družstva: 
 

5/ Štafety -  M ČR : 
 

D14 – 8.místo (Sieglová, Stehlíková,  Vyhnálková) – 1. z ryze oddílových štafet (1.-7.místo oblastní výběry) 

 

 

6/ Družstva -  M ČR : 
žákyně :       

3. PHA 1 (Sieglová) 

                                   

Oddílové výsledky: 

 
Pražský pohár žactva – 3.místo (1. DKP, 2. KAM, 3. MFP) 

 

Enacon Liga - 1.místo (1. MFP, 2. TAP, 3. KAM) 
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4. 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:  Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 

číslo účtu: 1500043001/5500 

IČO:  62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Sportovní, o.p.s. 

Ruská 1118/1 

251 01 Říčany  

 

zastoupenou: Ing. Davidem Rožkem 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2600081747/2010 

 IČO: 276 16 550 

(dále jen „příjemce“) 

 

na straně druhé 

 

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 sportovních center dětí v orientačním běhu pro rok 2012, které 

soustředí a poskytnou nejtalentovanějším jedincům ve věku 11 – 14 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 dětí v orientačním běhu v roce 2012 

v souladu se zaslanou žádostí - projektem na  provozování sportovního centra dětí 

v orientačním běhu pro rok 2012 příjemcem grantu. 
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Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 

 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet tisíc 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. 

 

Úhrada splátek 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. 
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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 Říčanech dne 29.11 2011 

Za příjemce: David Rožek 

 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2012 

- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2012: Sportovní 

centrum dětí – Sportovní o.p.s (dále SCD - Sportovní o.p.s.) 


