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1. Název projektu  
Provozování Sportovního centra dětí v orientačním běhu pro region Královéhradecko pro rok 2023 (dále jen 

SCD KH) 

2. Jméno a adresa řešitele projektu 
OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, 500 08 Hradec Králové 

IČ: 032 88 978  

3. Garant projektu  
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.  

Charakteristika instituce 

Oddíl orientačního běhu v Tělovýchovné jednotě Slavia Hradec Králové vznikl v březnu 1984, kdy se od tehdejšího 

oddílu v TJ Rudá hvězda Hradec Králové oddělilo několik dospělých a část skupiny žactva. Během své existence 

prošel oddíl několika různými etapami. Krátce po založení klubu začalo jeho velmi úspěšné období, kdy se 

rozrůstal a rozkvétal především na sportovním poli v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Na konci roku 

2014 oddíl orientačního běhu v TJ Slavia zanikl a sportovní činnost ve stejném rozsahu pokračuje v samostatném 

klubu OK Slavia Hradec Králové. Aktuálně je OK Slavia druhým největším klubem v Královéhradeckém kraji (v roce 

2022 máme 242 registrovaných členů) a řadí se mezi nejsilnější kluby v České Republice, jak členskou základnou, 

tak i výsledky.  

V posledních dvou letech se z OK Slavia objevují tři členky na světových akcích dospělé reprezentace (Lenka 

Mechlová, Karolína Teplá a Nikola Thýnová), všechny tři se umístily i na medailových pozicích několika závodů 

MČR jednotlivců i štafet, mezi nedávnými medailisty SHK z MČR na klasické trati je i dorostenec Tomáš Dohnálek. 
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Tréninkové činnosti a výchově nových talentů se věnujeme dlouhodobě a systematicky. Kromě výkonnostního 

sportu podporujeme také rekreační formu sportování u dětí a mládeže. Pravidelně organizujeme sportovní akce 

pro registrované i neregistrované sportovce. V klubu působí několik bývalých seniorských reprezentantů v OB 

(Michal Jedlička, Zuzana Jedličková, Iva Mádlová Slaninová), kteří aktuálně předávají své závodní zkušenosti při 

trenérské práci se žactvem a dorostem.  

Členové klubu v žákovském věku se pravidelně objevují na předních místech v oblastním žebříčku a řada z nich 

je pravidelně součástí oblastního výběru žactva a byla v minulých letech i členy nejlepších družstev VČO na 

Mistrovstvích ČR oblastních výběrů žactva. V klubu pracují v současné době 4 tréninkové skupiny věnující se 

žactvu a dorostu. S každou tréninkovou skupinou přitom pracují 3–4 kvalifikovaní trenéři a další pomocníci.  

Mezi lety 2005 a 2012 oddíl na získaném pozemku nedaleko Biřičky vybudoval šatnový objekt, který slouží jako 

tréninková základna zejména pro tréninkové skupiny žactva a dorostu a roce 2020 byl i základnou pro nově 

pořádaný letní Hradecký Orienťácký Příměstský tábor (HOP 2020). Tento byl pro velký úspěch v roce 2021 a 2022 

rozšířen z jednoho na dva týdenní turnusy a představoval prostor pro intenzivní letní tréninkové orientační, 

běžecké i zábavné sportovní aktivity žactva registrovaného v rámci hradeckých klubů Slavia Hradec Králové a 

OK99 Hradec Králové. 

 

Podrobné informace o činnosti klubu lze získat i na internetových stránkách klubu https://www.shk-ob.cz/. 

4. Popis výchozího stavu  
Práce s mládeží má v Hradci Králové dlouhodobou tradici. Trenéři obou zúčastněných oddílů (OK Slavia Hradec 

Králové a OK99 Hradec Králové) poskytují již několik let talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 let tréninkovou 

péči pro jejich výkonnostní růst ve spádové oblasti centra, v průběhu jarní i podzimní závodní sezóny jsou 

pořádány pravidelné středeční mapové výjezdy do mapově zajímavých oblastí. SCD zároveň dbá kromě 

sportovních aspektů a motivace k tréninku především na vytváření přátelského podnětného prostředí a ducha 

fair play nejen mezi členy SCD, ale celkově skupin žactva a dorostu obou klubů.  

V obou královehradeckých oddílech přitom pozorujeme vzrůstající počet závodníků v žákovských kategorií. 

Mezi členy SCD KH pro 2023 je celkem 78 závodníků ze dvou klubů OB (SHK, PHK), přičemž 28 žáků je držiteli 

licence A nebo B, zbývající mají licenci C. V roce 2022 se tři členové současného SCD KH zúčastnili letní olympiády 

dětí a mládeže, kde obsadili medailové pozice. Výsledky dlouhodobé práce se žactvem dokládají nejlépe 

dosažené úspěchy na domácí scéně a zařazení mladých talentů do výběru talentovaného žactva Východočeské 

oblasti s účastí na závodech štafet družstev MČR a s předním umístěním v žebříčku VČO a ŽB-Čechy.  V roce 2022 

žákovský výběr východočeské oblasti se členy obou oddílů OK Slavia i OK99 Hradec Králové obsadil 1., 2. a 6. 

místo na MČR družstev a oblastních výběrů, žactvo klubu OK99 a OK Slavia se pak umístilo celkově ve 

Východočeském poháru 2022 na 2., resp. 3. místě. Umístění jednotlivých závodníků v žebříčcích B a ve 

Východočeském poháru je pak uvedeno v příloze č. 5.  

 

 

Jsme přesvědčeni, že dosavadní dlouhodobá práce s talentovaným žactvem ve spádové oblasti SCD KH je dobrým 

předpokladem pro kvalitní pokračování v nadcházejících letech.  
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5. Cíl projektu  
Hlavní cíl: Plynulé navázání na dlouhodobou a systematickou činnost SCD KH spočívající v zajištění  kvalitních 

tréninkových podmínek talentů ve věku 11-14 let a umožnění jejich dalšího výkonnostního rozvoje.  

Výkonnostní cíle:  

 získání alespoň tří nových licencí A 

 udržení počtu licencí B  

 zařazení alespoň osmi žáků SCD KH do výběru talentované mládeže VČO 

Dílčí cíle:  

 Vyhledávání talentovaných závodníků prostřednictvím spolupráce s klubovými trenéry  

 Uspořádání dvou mapových tréninkových soustředění v orientačně zajímavých terénech  

 Zlepšení běžeckých schopností členů SCD KH z pohledu běžeckého stylu a běžecké obratnosti 

 Zvyšování fyzické výkonnosti závodníků a monitoring jejího vývoje (pravidelné testy fyzické 

připravenosti) 

 Zprostředkování možnosti talentované mládeži vyzkoušet si různé druhy orientačních sportů 

 Zajištění kvalitní zdravotní prohlídky sportovního charakteru (zejm. pro držitele licence A/B)  

 vedení tréninkového procesu tak, aby talentované žactvo SCD KH získalo základní návyky 

výkonnostních sportovců 

 podpora týmového a přátelského ducha celého SCD KH  

V případě přidělení grantu pro výchovu talentovaného žactva vidíme příležitost v pokračování výchovy 

talentované mládeže, která je v Hradci Králové na velmi dobré úrovni, což je zřejmé z výsledků celostátních i 

oblastních soutěží. Rovněž bychom chtěli pokračovat a rozvíjet dosud přínosnou a obohacující spolupráci mezi 

trenéry centra, která byla již úspěšně nastavena v minulých letech.  

 

6. Realizační plán a časový harmonogram  
Činnost sportovního centra pro rok 2023 by na základě plánu vytvořeného trenéry SCD KH měla probíhat podle 

následujícího realizačního a časového harmonogramu: 

 

 Akce  Termín Zajišťující trenéři 

1. Vyhledávání talentů, koordinace s oddílovými 
trenéry, schválení závodníků a závodnic 
zařazených do SCD KH pro rok 2022 

listopad 2022 Martina Čečková, Zuzana 
Jedličková, Radek 
Novotný, Tomáš Novotný 

2. Zimní běžkařské soustředění Jizerka  leden 2023 Jan Netuka, Tomáš 
Novotný, Martina Čečková 

3. Sportovní preventivní prohlídky březen 2023 Michal Jedlička  

4. Mapová a běžecká příprava formou již 
tradičních středečních mapových výjezdů z 
Hradce Králové. Jednotlivé tréninky 
charakterově postaveny tak, aby co nejlépe 
simulovaly nadcházející celostátní závody 

březen-červen 
a  
září – říjen 
2023 

Kolektiv trenérů SHK + 
PHK 

5. Atleticko-běžecká průprava s atletickým 
trenérem (zaměřená na zlepšení běžeckého 
stylu, obratnosti a pohybu v terénu)  

březen-červen 2023 
 

Radek Novotný 
Martina Čečková 

6. Jarní víkendové soustředění pro prohloubení 
mapových schopností s počátkem sezóny 

duben 2023 Jiří Čečka, Zuzana 
Jedličková, Martina 
Hepnerová, Tomáš 
Novotný 
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7. Letní příměstský tréninkový tábor srpen 2023 Martina Čečková,  Zuzana 
Jedličková 

8. Podzimní víkendové soustředění Září/říjen 2023 Martina Čečková, Iva 
Mádlová, Martina 
Novotná 

9. Závěrečná schůzka, vyhodnocení a plán pro 
příští rok.  

listopad 2023 kolektiv trenérů SHK + PHK 

 

Konkrétní časový plán bude upřesňován v průběhu sezóny a aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány 

na webových stránkách oddílu OK Slavia. 

7. Podrobný rozpočet projektu  
Řešitel projektu se bude snažit maximálně využít všech zdrojů na zabezpečení přípravy členů SCD. Akce budou 

realizovány maximálně hospodárně, ale vždy s důrazem na kvalitu sportovní přípravy a regenerace.  

Projekt bude financován z těchto zdrojů:  

a) příspěvky klubů závodníků zařazených do SCD 

b) příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCD 

c) příspěvek Nadace orientačního běhu 

 

Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB 

Termín Akce  Náklady celkem (tis. 
Kč) 

Příspěvek Nadace 
OB (tis. Kč) 

leden 2023 Zimní běžkařské soustředění  40 15 

březen 2023 Sportovní preventivní prohlídky 28 14 

březen-červen 2023 
září – říjen 
2023 

Mapové výjezdy  40 11 

březen-červen 
2023 

Atleticko-běžecká průprava 
s atletickým trenérem  

10 5 

Duben/květen 2023 Jarní víkendové soustředění  45 15 

srpen 2023 Letní příměstský tréninkový 
tábor 

160  10 

Září/říjen 2023 Podzimní víkendové 
soustředění 

45 15 

listopad 2023 Závěrečná schůzka, 
vyhodnocení a plán pro příští 
rok.  

3 0 

 Odměny trenérům 30 15 

 Režie/administrativa SCD 6 0 

Celkem 407 100 

 

Plánovaný rozpočet vychází ze zkušeností z akcí podobného charakteru z předešlých let. Vyúčtování jednotlivých 

akcí bude zajišťovat Bc. Radek Jakubský. Účetnictví bude zpracováno firmou Jakubský Daně a účetnictví Hradec 

Králové. 
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8.  Plán zpracování závěrečné zprávy hodnotící projekt  
Po skončení sezóny 2023 bude provedeno hodnocení projektu Provozování Sportovního centra dětí 

Královéhradecka v orientačním běhu za uplynulý rok. Hlavním kritériem hodnocení bude splnění jednotlivých 

cílů, dosažené výsledky a rozvoj závodníků po fyzické i technické stránce, a to i s ohledem na případné omezení 

sezóny aktuální epidemiologickou situací. Úspěšnost projektu bude projednána s trenéry SCD KH zahrnujících 

trenéry obou zúčastněných oddílů a jejich tréninkových skupin věnujících se žactvu. Výsledky těchto jednání 

budou mít významný vliv na plán akcí i koncepci práce SCD KH v dalších letech. Nadace orientačního běhu 

obdrží Závěrečnou zprávu o činnosti Sportovního centra dětí Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2022 

do 30. 11. 2023.  

 

9.  Předpokládaný další vývoj řešené problematiky  
Řešitel projektu předpokládá, že nadále bude pokračovat zaběhnutá dlouhodobá, cílená a kvalitní péče o 

talentovanou mládež ve spádovém regionu SCD KH. Očekáváme upevnění základních tréninkových i závodních 

dovedností, zlepšení běžeckých i orientačních schopností a celkové výkonnosti celé skupiny žactva, kladné 

působení sportovních vzorů a zvýšení konkurence na závodech Východočeského poháru v OB.  

 

10.  Seznam příloh  
Příloha č. 1: Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A, B  

Příloha č. 2: Jmenný seznam zařazených talentů s jinou licencí, než je licence B  

Příloha č. 3: Jmenný seznam trenérů a organizačních pracovníků  

Příloha č. 4: Čestné prohlášení žadatele, závazek žadatele a prohlášení žadatele  

Příloha č. 5: Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů  

Příloha č. 6: Návrh Smlouvy o nadačním příspěvku  

Příloha č. 7: Stanovy OK Slavia Hradec Králové, z.s.  

Příloha č. 8: Zápis z jednání výroční členské schůze OK Slavia Hradec Králové, z.s. 

 

 

V Hradci Králové 2. 12. 2022 

 

 

 

Martina Čečková      Petr Remeš 

Garant projektu      předseda OK Slavia Hradec Králové 
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Příloha č. 1 

 
PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA DĚTÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU PRO REGION KRÁLOVÉHRADECKO NA ROK 2023 

 

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

 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Horáková  Eliška D12 PHK1152  

2. Hepnerová Tereza D12 PHK1155  

3. Macháčková Lucie D12 SHK1155  

4. Kvapilová Markéta D14 PHK0950  

5. Jelínková Eva D14 PHK0953  

6. Grusserová Diana D14 PHK0999  

7. Hrušová Lucie D14 PHK1050  

8. Besedová Barbora D14 PHK1051  

9. Jedličková Lucie D14 SHK1050  

10. Málková Karolína D14 SHK1051  

11. Jedličková Veronika  D14 SHK1050  

12. Sochorová Kristýna  D14 SHK0953  

13. Lapáčková Šárka D14 SHK0954  

14. Fiala Matyáš H12 SHK1102  

15. Chrtek Jan H12 PHK1100  

16. Jelínek František H14 PHK0900  

17. Novotný Vít H14 PHK0901  

18. Kopecký Matěj H14 PHK1001  

19. Novotný Kryštof H14 PHK1002  

20. Kunart Lukáš H14 PHK1010  

21. Toužil Lukáš H14 SHK1000  

22. Leško Michal H14 SHK1002  

23. Lukeš Josef H14 SHK1005  

24. Pouchlý Matěj H14 SHK1009  

25. Čečka Matěj H14 SHK0901  

26. Sochor Jakub H14 SHK0903  

27. Jakubský David H14 SHK0905  

28. Kyrylyshyn Ihor H14 SHK0910  

 
 

 

 
Martina Čečková 

 

  

https://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=37075
https://oris.orientacnisporty.cz/Osoba?id=40659
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Příloha č. 2 

PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA DĚTÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU PRO REGION KRÁLOVÉHRADECKO NA ROK 

2023 
 

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11–14 roků s jinou licencí než je licence A, B 

 

 Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 

1. Kvapilová Simona D12 PHK1150  

2. Vojtová Julie D12 PHK1153  

3. Kopecká Eliška D12 PHK1250  

4. Pozdílková Kateřina D12 PHK1251  

5. Besedová Magdalena D12 PHK1252  

6. Korbelová Eliška D12 PHK1253  

7. Korbelová Tereza D12 PHK1254  

8. Peterová Klára D12 PHK1256  

9. Jakubská Lucie D12 SHK1250  

10. Císařová Josefína D12 SHK1252  

11. Růžičková Magda D14 PHK0951  

12. Pozdílková Zuzana D14 PHK0952  

13. Mojžíšová Nela D14 PHK1053  

14. Vítková Eliška D14 PHK1056  

15. Linderová Ema D14 PHK1059  

16. Peterová Gabriela D14 PHK1060  

17. Bohdanecká Antonie D14 SHK0960  

18. Řadová Ráchel D14 SHK0961  

19. Ladýřová Alžběta D14 SHK1058  

20. Šafář Martin H12 PHK1102  

21. Holub Alan H12 PHK1105  

22. Tatarnikov Ivan H12 PHK1106  

23. Liška Viktor H12 PHK1111  

24. Mojžíš  Radovan H12 PHK1200  

25. Pompach Tobiáš H12 PHK1201  

26. Melzer Kryštof H12 PHK1203  

27. Šatínský Jan H12 SHK1103  

28. Bohdanecký František H12 SHK1104  

29. Hanslík Jaroslav H12 SHK1107  

30. Šumpík Filip H12 SHK1109  

31. Slavík František H12 SHK1110  

32. Andrle Tomáš H12 SHK1111  

33. Petráček Jan H12 SHK1113  

34. Pejšek Jan H12 SHK1114  

35. Nedvídek Filip H12 SHK1115  

36. Strejček František H12 SHK1116  

37. Macháček Jakub H12 SHK1202  
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38. Husák Matyáš H12 SHK1203  

39. Hrdinka Josef H12 SHK1205  

40. Mayer Antonín H12 SHK1206  

41. Karlec Vincent H12 SHK1207  

42. Procházka Ondřej H14 PHK0902  

43. Zídek Jakub H14 PHK0903  

44. Severa Matyáš H14 PHK1004  

45. Volák Jiří H14 PHK1204  

46. Večeřa Viktor H14 SHK0907  

47. Březina Ondřej H14 SHK0909  

48. Košťál Antonín H14 SHK1004  

49. Štefanik Marek H14 SHK1007  

50. Zástava Marek H14 SHK0908  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Martina Čečková 
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  Příloha č. 3 

 
PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA DĚTÍ V ORIENTAČNÍM BĚHU PRO REGION KRÁLOVÉHRADECKO NA ROK 

2023 
 

Jmenný seznam trenérů 
 

 Jméno 
Trenérská 

licence 

Oddílová 

registrace 
e-mail, telefon 

1. Jedlička Michal T2 SHK7309  

2. Jedličková Zuzana T3 SHK8150  

3. Kroniková Jana T3 SHK7350  

4. Mádlová Iva T2 SHK6351  

5. Netuka Jan T3 SHK7001  

6. Čečka Jiří T3 SHK7600  

7. Čečková Martina T3 SHK7753  

8. Gazdačko Milan --- SHK5702  

9. Hepnerová Martina T3 PHK8150  

10. Metelka Pavel T3 PHK6800  

11. Novotná Martina T3 PHK8255  

12. Novotný Tomáš T3 PHK8101  

13. Novotný Radek --- PHK7402  

14. Novotná Kateřina --- PHK8252  

15. Hrušová Dagmar --- PHK8050  

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 
Martina Čečková 
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Příloha č. 4 

 

Čestné prohlášení žadatele 

 
OK Slavia Hradec Králové, z.s., jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního 

centra dětí v orientačním běhu na rok 2023 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního 

příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100 % finančních prostředků z výše 

poskytnutého grantu, tzn. 100 000 Kč. 

 

 

2. 12. 2022 

 

 

 

 
Scan podpisu statutáře 

Petr Remeš 

Předseda OK Slavia HK 

 

 

 

 

Závazek 

 
OK Slavia Hradec Králové, z.s., 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 dětí v orientačním běhu 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu pro region Královéhradecko. Souhlasíme s tím, že 

poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2023. Jsme si vědomi, že nákupy dresů 

a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu 

na sportovní činnost, odměny trenérů a režii. 

 

2. 12. 2022 

 

 

 

 
Scan podpisu statutáře 

Petr Remeš 

Předseda OK Slavia HK  
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Příloha č. 5 

 
Prohlášení 

 

Sportovní centrum dětí v orientačním běhu pro region Královéhradecko na rok 2023 prohlašuje, 

že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí 

v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2023, která bude zpracována 

dle níže uvedeného obsahu závěrečné zprávy. 

 

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 dětí včetně poskytnutých odměn trenérům. 

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

případě vyřazení závodníků ze sportovního centra, sdělit důvod vyřazení. 

h) 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.  

i) Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013 

Královéhradeckého kraje.“  

j) Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu. 

k) Hodnocení projektu dle daných kriterií. 

l) Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra dětí 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 digitálním provedení v termínu do 30. listopadu 2023 pomocí 

formuláře na stránkách  https://www.obnadace.cz/  v sekci „SCD 2023“. 
 

 

V Hradci Králové dne 2. 12. 2022 
 

Za příjemce:     

 

 

Scan podpisu statutáře 
Petr Remeš 

předseda OK Slavia Hradec Králové 

https://www.obnadace.cz/
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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 1422/1 a, 14028 Praha 4 

číslo účtu:  215194682/0600 

IČO:   62156853 

(dále jen „nadace“) 

 

na straně jedné 

a 

 

OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053/4, 500 08 Hradec Králové 
zastoupenou:  Ing. arch. Petr Remeš, předseda 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 

číslo účtu:  2400662010/ 2010 

IČO:   03288978 

(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. 
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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 2022, které soustředí a poskytnou 
talentovaným 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 2023 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování 
sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2022 příjemcem grantu. 

 

Čl. II 

Výše nadačního příspěvku 
 

Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 100 000,-Kč (slovy: sto 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 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. 
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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 

 

o) Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i 

oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 

 

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

dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

 

q) Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena 

poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 

 

r) Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

s) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 

 

t) Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 

 

u) 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 …………. 
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Za nadaci: 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 2. 12. 2022 

 
Za příjemce:     

 

 

 

 

Scan podpisu statutáře 
Petr Remeš 

předseda OK Slavia Hradec Králové 

 
 

 

Přílohy: 

- Zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším 

žádostem na provozování sportovních center mládeže v orientačním běhu v roce 2023 

zveřejněné na webu Nadace orientačního běhu v sekci Sportovní centra dětí. 

- Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2023 příjemcem 

nadačního příspěvku zveřejněný na webu Nadace orientačního běhu v sekci Sportovní centra 

dětí. 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
 

 


