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partnerského evropského klubu aj. Projekt je otevřený, v každé sezoně může získat statut Akademie 

nový uchazeč a stejně tak musejí před každou sezonou stávající kluby statut obhájit. Klub HC KOMETA 

BRNO získal první statut Akademie již v roce 2012 a v posledních 5 letech je klubem s nejvyšším 

celkovým hodnocením dle stanovených kritérií pro získání statutu Akademie. 

(C) Cílem tohoto Memoranda je prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů 

v oblasti podpory talentované mládeže, která rozvíjí své dovednosti a talent v rámci hokejového klubu 

HC KOMETA BRNO, který je zapojen do činnosti Akademie. 

(D) Na zkvalitňování práce s hokejovou mládeží mají všechny smluvní strany jednoznačný zájem a 

zavazují se tak prostřednictvím tohoto Memoranda k podpoře projektu Akademie v rámci 

mládežnických kategorií v klubu HC KOMETA BRNO tak, jak je uvedeno níže. 

I. 

Principy spolupráce 

Činnost mládežnických kategorií klubu HC KOMETA BRNO (kategorie dorostenců a juniorů), v rámci nichž 

je provozován projekt Akademie, je organizována Spolkem. 

Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů JMK, Města, ČSLH a Spolku bude zejména 

zaměřena na realizaci projektu Akademie v rámci mládežnických kategorií v klubu HC KOMETA BRNO, 

na jeho podporu a výchovu špičkových mládežnických hráčů schopných konkurovat nejlepším hráčům 

ve světovém měřítku ve spojení s absolvováním středního vzdělání jako jedné ze složek prevence sociálně 

patologických jevů ve společnosti. 

Hokejová mládež bude v projektu Akademie v rámci mládežnických kategorií v klubu HC KOMETA BRNO 

podporována při vzdělávacích a výchovných programech. 

Cílem spolupráce je také propagace ledního hokeje v rámci Města a JMK. 

Smluvní strany se budou vzájemně propagovat při konání akcí pořádaných v rámci projektu Akademie 

v mládežnických kategoriích v klubu HC KOMETA BRNO. 

I. 

Finanční podpora, pravidla finanční podpory 

Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce smluvních stran je i finanční podpora projektu Akademie 

v rámci mládežnických kategorií v klubu HC KOMETA BRNO ze strany JMK, Města a ČSLH, a to 

prostřednictvím Spolku.



2. Finanční podpora JMK bude realizována formou poskytnutí dotace Spolku zpravidla k předpokládanému 

termínu do 30. 9. příslušného kalendářního roku, a to na základě žádosti o poskytnutí finanční podpory 

předložené Spolkem na JMK nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, a to maximálně do výše 2.000.000 Kč ročně. Konkrétní výše podpory bude vycházet 

z finančních možností JMK a potřeb Spolku. Dotace není nároková, ale JMK se zavazuje vyvinout 

maximální úsilí k tomu, aby byla poskytnuta v nejvyšší možné výši, a to zejména v kontextu podobných 

poskytovaných podpor jiným subjektům. 

3.. Finanční podpora JMK bude určena pro hokejovou mládež, a to na úhradu nákladů spojených 

s pořizováním sportovního vybavení neinvestičního charakteru (samostatné movité věci, popř. soubor 

movitých věcí v hodnotě nižší než 40 tis. Kč) a úhradu nákladů spojených s ubytováním hráčů 

z Jihomoravského kraje, zařazených do mládežnických kategorií v projektu Akademie v rámci klubu 

HC KOMETA BRNO, kteří studují na středních školách v Brně a jsou ubytováni ve školských ubytovacích 

zařízeních (dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů). 

4.. Finanční podpora Města bude realizována formou poskytnutí dotace Spolku zpravidla k předpokládanému 

termínu do 30. 9. příslušného kalendářního roku, a to na základě žádosti o poskytnutí finanční podpory 

předložené Spolkem Městu nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, a to maximálně do výše 2.500.000 Kč ročně. Konkrétní výše podpory bude vycházet 

z finančních možností Města a potřeb Spolku. Dotace není nároková, ale Město se zavazuje vyvinout 

maximální úsilí k tomu, aby byla poskytnuta v nejvyšší možné výši, a to zejména v kontextu poskytovaných 

podpor jiným subjektům. 

5. Finanční podpora bude účelově určena pro mládežnické kategorie klubu HC KOMETA BRNO (kategorie 

dorostenců a juniorů), v rámci nichž je provozován projekt Akademie, a to pouze na úhradu nákladů 

spojených s pronájmem sportovišť: např. hokejová hala, posilovna, plavecký bazén, tělocvična, aj. Spolek 

se zavazuje, že nebude pro stejné kategorie a na stejné náklady žádat, popřípadě tyto náklady finančně 

vypořádávat, v jiných dotačních programech Města. 

6. Finanční podpora ČSLH bude realizována v souladu se Smlouvou o spolupráci na zajištění sportovní 

činnosti mládeže v Akademii uzavřené mezi ČSLH a Spolkem na základě splnění příslušných podmínek 

ČSLH a rozhodnutí o zařazení klubu HC KOMETA BRNO do Akademie. Finanční podpora bude určena 

zejména na úhradu nákladů spojených se zajištěním vedoucího trenéra, trenérů Akademie, držiteli patřičné 

licence 

II. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Memorandum nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

Memorandum bude zveřejněno Spolkem. S tímto zveřejněním smluvní strany souhlasí. 

2. Memorandum se uzavírá na dobu ode dne jeho účinnosti do 31.12.2024.




