Memorandum o spolupráci
l)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ ATLETICKÝ SVAZ
se sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 70925691
zastoupený předsedou Tomášem Kopeckým

2)
KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, Z. S.
se sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 09549978
zastoupený předsedou Ing. Tomášem Břeským a členkou Výkonné rady Mgr. Šárkou Mokrou

3)
CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA
se sídlem Závodní ulice 2891/86, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 26996448
zastoupený předsedou J1JDr. Rostislavem Neuvirtem

4)
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
se sídlem Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

l

IČO: 75151898

l

zastoupený Ing. Jiřím Beranem

5) SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH OSTRAVA, příspěvková organizace

l

se sídlem Volgogradská 263 1/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO: 00602060

l

zastoupený ředitelem Mgr. Tomášem Pracným

l

uzavírají

i

toto Memorandum o spolupráci (dále jen "Memorandum") jako svobodný výraz vůle zúčastněných stran
prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je prohloubení vzájemné spolupráce za účelem prosazování
společných zájmů v oblasti rozvoje atletiky a talentovaných atletů v Moravskoslezském kraji.

i

Článek I.
Principy spolupráce
l. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Moravskoslezského krajského atletického svazu
(dále jen "MSKAS"), Centra Individuálních sportů Ostrava (dále jen "CISO"), Krajské atletické akademie
Ostrava (dále jen "KAAO"), Olymp Centra sportu Ministerstva Vnitra (dále jen "OLYMP") a Sportovního
Gymnázia Dany a Emila zátopkových Ostrava (Dále jen "SG") bude na základě tohoto Memoranda cílit
na tyto Činnosti:
a. realizace sportovní přípravy elitních atletů starších 15 let jako příprava na reprezentaci ČR
b. podpora vzdělávání dotčených atletů, zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěšného zařazení
se do společnosti, pracovního procesu a setrvání v atletické oblasti po ukončení sportovní
kariéry
c. součinnost a vzájemné respektování podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů
d. propagace atletiky v rámci Moravskoslezského kraje a spolupráce s krajskými oddíly
e. vzájemná propagace při pořádání společných akcí dvou a více stran
f. metodická, technická a trenérská spolupráce osob zajišt'ujících přípravu zařazených atletů
g. součinnost v komunlkac1 a navázání spolupráce s regionálními univerzitami a vysokými
školami za účelem získávání podpory pro studující atlety

2. V rámci vzájemné spolupráce účastníků Memoranda se MSKAS zavazuje poskytnout podporu spočívající
zejména v:

a. koordinaci spolupráce jednotlivých stran
b. metodické podpoře jednotlivých stran
c. dalším vzdělávání a rozvoji trenérů
d. pořádání soutěží v regionu
e. propagaci jednotlivých stran
f. popularizaci atletiky v regionu

3. KAAO k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:
a. realizací sportovní přípravy atletů do 26 let splňujícím podmínky pro zařazení
b. spoluprací se školami v regionu na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní
přípravy
c. zabezpečením sportovní přípravy vysoce kvalitními trenéry jednotlivých atletických
sekcí l specializací
d. zajištěním lékařské péče, psychologické péče, fýzioterapeutické péče, výživového
poradenství, regenerace
e. podporou dalšího vzdělávání a rozvoje trenérů
f. popularizací atletiky v regionu
g. součinností a respektováním podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů
h. zajištěním materiálních podmínek pro tréninkový proces

4. CISO k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími Činnostmi:
a. realizací sportovní přípravy atletů starších 18 let splňujícím podmínky pro zařazení
b. spoluprací se školami v regionu na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní
přípravy
c. zabezpečením sportovní přípravy vysoce kvalitními trenéry jednotlivých atletických
specializací
d. zajištěním lékařské péče, psychologické péče, fyzioterapeutické péče, výživového
poradenství, regenerace
e. podporou dalšího vzdělávání a rozvoje trenérů
f. popularizací atletiky v regionu
g. součinností a respektováním podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů
h. zajištěním materiálních podmínek pro tréninkový proces

5. OLYMP k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:
a. realizací sportovní přípravy atletů starších l 8 let splňujícím podmínky pro zařazení
prostřednictvím detašovaného pracoviště v Ostravě
b. spoluprací se Školami v regionu na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní
přípravy
c. zabezpečením sportovní přípravy vysoce kvalitními trenéry jednotlivých atletických
specializací
d. zajištěním lékařské péče, psychologické péče, fýzioterapeutické péče, výživového
poradenství, regenerace
e. podporou dalšího vzdělávání a rozvoje trenérů
f. popularizací atletiky v regionu
g. součinností a respektováním podmínek jednotlivých stran při zařazování atletů
h. zajištěním materiálních podmínek pro tréninkový proces

6. SG k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:
a. realizací vzdělávání a sportovní přípravy atletů ve věku 15 - 20 let studujícím na SG.
SG zabezpečuje skloubení vrcholového sportovního tréninku a středoškolského studia
dle generalizovaného rámcového vzdělávacího plánu ČR.
b. spoluprací s jednotlivými stranami na podpoře sladění vzdělávacího procesu a sportovní
přípravy Připravuje žáky na duální kariéru a úzce spolupracuje s Ostravskou univerzitou,
Katedrou studií lidského pohybu.
c. zabezpečením sportovní přípravy vysoce kvalitními trenéry jednotlivých atletických
specializací a dalším vzděláváním a rozvojem trenérů
d. zajišt'uje a hradí preventivní lékařskou péči žáků, spolupracuje se školním sportovním
psychologem, disponuje vlastním regeneračním zařízením, se žáky pracuje Školní
fýzioterapeut, výživový poradce, školní psycholog.
e. metodickou podporou jednotlivých stran, spoluprací na samotné atletické metodické
činnosti regionu

f. propagací CISO, KAAO a OLYMP v případě studentů zařazených do těchto složek
h. poskytuje vlastní 400m atletický stadion, moderní posilovnu, regeneraci, školní
jídelnu zaměřenou na zdravou výživu, domov mládeže s kapacitou 45 lůžek

7. Spolupráce podle tohoto Memoranda není Časově omezena.

Článek II.
Principy zařazování a předávání atletů mezi KAAO, CISO a OLYMP
1. KAAO se pro naplnění tohoto Memoranda zavazuje k:

a. zařazení atletů ve věku 15 - 26 let, kteří v rozhodném období plní výkonnostní kritéria daná
Prováděcím pokynem ČAS pro atletické akademie a zároveň neplní podmínky pro zařazení
do CISO, nebo Olymp
b. zařazení atletů ve věku 15 - 18 let, kteří v rozhodném období reprezentovali na Mistrovství
Evropy či Mistrovství Světa příslušné kategorie
c. k uvolnění atletů, kterým bylo nabídnuto zařazení do OLYMP
d. k vyřazení atletů, kterým bylo nabídnuto zařazení do OLYMP a kteří danou nabídku odmítli
e. k zařazení atletů, kterým nebyla prodloužena smlouva s CISO nebo OLYMP a kteří splňují
kritéria pro zařazení do KAAO

2. CTSO se pro naplnění tohoto Memoranda zavazuje k:

a. zařazení atletů starších 18 let náležících do juniorské kategorie, kteří v rozhodném období
reprezentovali na Mistrovství Evropy či Mistrovství Světa příslušné kategorie a dosáhli
finálové účasti
b. zařazení atletů náležících do kategorie U23, kteří v rozhodném období reprezentovali
na Mistrovství Evropy či Mistrovství Světa U23 nebo seniorském
c. k uvolnění atletů, kteiým bylo nabídnuto zařazení do OLYMP
d. k vyřazení atletů, kterým bylo nabídnuto zařazení do OLYMP a kteří danou nabídku
odmítli
e. k zařazení atletů, kterým nebyla prodloužena smlouva s OLYMP a kteží splňují kritéria
pro zařazení do CISO

3. OLYMP se pro naplnění tohoto Memoranda zavazuje k:
a. zařazování talentovaných atletů z Moravskoslezského kraje starších l 8 let, kteří splňují
vlastní podmínky pro zařazení do OLYMP, a to prostřednictvím detašovaného pracoviště
v Ostravě
b. umožnění setrvání zařazeného atleta v péči vlastního trenéra
c. umožnění setrvání zařazeného atleta v oddílové příslušnosti oddílu l klubu MŠK

Článek III.
Závěrečná ustanovení
l. Strany Memoranda berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto memoranda je vyžadováno uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání memoranda do registru
smluv zajistí mskas.

2. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby měnit nebo doplňovat
formou písemných dodatků.

3. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. výpovědní lhůta začíná
plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď' doručena poslední ze
smluvních stran.

4. Memorandum se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
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