
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROJEKTU KLUB JEDNIČKA 

1. Projekt Klub Jednička 

Klub Jednička je název projektu (dále jen „projekt Klub Jednička"), který realizuje městský obvod 
Plzeň 1 (dále jen „MO Plzeň 1), sídlem alej Svobody 60, Plzeň, IČ: 000 753 70 (dále jen 
„realizátor projektu"). 

Cílem projektu Klub Jednička je zejména: 

- poskytování výhod vybraným cílovým skupinám obyvatel MO Plzeň 1, kteří mají na území 
obvodu trvalý pobyt, 

- zvýšení informovanosti vybraných cílových skupin obyvatel MO Plzeň 1, kteří mají na 
území obvodu trvalý pobyt, o kulturních, společenských a sportovních akcích a 
volnočasových aktivitách, které pořádá či spolupořádá MO Plzeň 1 a partneři projektu 
Klub Jednička, 

- podpora rozvoje služeb obyvatelstvu na území MO Plzeň 1, 

- podpora podnikání na území MO Plzeň 1. 

Projekt Klub Jednička je složen z jednotlivých sekcí, do kterých se mohou registrovat obyvatelé 
MO Plzeň 1, kteří mají na území obvodu trvalý pobyt a současně splňují podmínky stanovené pro 
účast v konkrétní sekci. Sekce budou zakládány postupně. 

31. 3. 2017 byla jako první založena sekce Rodiče a děti. 

20. 3. 2019 byla založena sekce Jednička pro seniory. 

2. Registrace účastníka projektu Klub Jednička 

Účast v projektu Klub Jednička je bezplatná. 

Účastníkem projektu Klub Jednička se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na 
území MO Plzeň 1, splňuje podmínky stanovené pro účast v konkrétní sekci a souhlasí s 
Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička (k dispozici na webu MO Plzeň 1 - 
http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu - Klub Jednička). 

Účastník projektu Klub Jednička (dále jen „účastník projektu") se registruje doručením řádně a 
pravdivě vyplněného formuláře pro registraci a povinných příloh realizátorovi projektu. 

Formuláře pro registraci jsou k dispozici: 

- v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň; 

- v elektronické podobě na webu MO Plzeň 1 - http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu - Klub 
Jednička. 

Vyplněný formulář pro registraci v listinné podobě a povinné přílohy lze realizátorovi projektu 

doručit zasláním poštou nebo osobně na adresu Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej 
Svobody 60, 323 00 Plzeň. 

Pokud účastník projektu při registraci nedoručí realizátorovi projektu kompletně vyplněný formulář 
pro registraci včetně všech povinných příloh, není realizátor projektu povinen registraci provést.
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3. Karta účastníka projektu Klub Jednička 

Na základě řádně a pravdivě vyplněného a doručeného formuláře pro registraci vystaví 
realizátor projektu kartu účastníka projektu Klub Jednička (dále jen „karta"). O vystavení 
karty bude účastník projektu informován e-mailem na uvedenou kontaktní e-mailovou 
adresu. Kartu je možné vyzvednout osobně nebo bude účastníkovi na požádání zaslána 
poštou. 

Karta je nepřenosná a platná jen s podpisem účastníka projektu. Kartu je oprávněna 
použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena. Každý účastník projektu Klub 
Jednička může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu, na které jsou uvedeny 
sekce, ve kterých je registrovaný, a termín, kdy členství v příslušné sekci vyprší (v 
případě, že je limitováno). 

Pro uplatnění výhody nebo slevy musí být vždy přítomen účastník projektu Klub Jednička 
s platnou kartou. V opačném případě není partner projektu Klub Jednička oprávněn 
výhodu, slevu nebo naturální bonus poskytnout. Karta může být použita jen v souladu se 
Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička. 

Držitel karty projektu Klub Jednička může být při uplatňování výhody nebo slevy vyzván 
zástupcem partnera projektu Klub Jednička k prokázání své totožnosti (např. občanským 
průkazem, cestovní pasem), a to za účelem zamezení zneužití karty třetími osobami. 
Aktuální seznam partnerů projektu Klub Jednička spolu s kontaktními adresami a 
obsahem nabídek (výhody, výše slevy) je uveden na webových stránkách MO Plzeň 1: 
http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu - Klub Jednička. 

4. Povinnost hlášení změn 

Každý účastník projektu by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat realizátora 
projektu (písemně poštou či e-mailem na adresu: klubjednicka@plzen.eu) o změně 
základních informací poskytovaných ve formuláři pro registraci (změna příjmení, bydliště, 
kontaktního telefonního čísla apod.) či o ztrátě nebo odcizení karty. Účastník projektu 
Klub Jednička bude e-mailem na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu vyzván k 
vyzvednutí karty v průběhu jednoho měsíce od nahlášení ztráty nebo odcizení karty (při 
vystavení nové karty není nutné vyplnit nový registrační formulář v případě, že se do té 
doby nezměnily základní povinné údaje pro registraci). 

5. Zánik účasti v projektu Klub Jednička 

Účast v projektu Klub Jednička může zaniknout: 

1. Na základě žádosti účastníka projektu doručené realizátorovi projektu. 

2. Rozhodnutím realizátora projektu v případě, že 

a. účastník projektu uvedl úmyslně nepravdivé údaje ve formuláři pro registraci, 

b. účastník projektu zneužil výhod poskytovaných realizátorem projektu či partnery 
projektu. 

3. Ukončením realizace projektu ze strany realizátora projektu. 

4. Okamžikem, kdy účastník projektu přestal splňovat podmínky pro svoji účast v 
projektu. 

Účastník projektu, jehož účast v projektu Klub Jednička zanikla, ztrácí nárok na všechny 
výhody plynoucí z účasti v projektu. 

6. Partneři projektu Klub Jednička 

Realizátor projektu je oprávněn ke spolupráci na projektu Klub Jednička přizvat partnery. 
Partnerem projektu Klub Jednička se může stát jakákoliv obchodní organizace, právnická 
či fyzická osoba s oprávněním k podnikání, zapsaný spolek. Podmínky spolupráce upraví 
realizátor projektu a partner projektu Klub Jednička (dále jen „partner projektu") v dohodě 
o spolupráci. Partner projektu označí symbolem projektu Klub Jednička své sídlo a 
provozovny, o partnerství v projektu Klub Jednička bude informovat na své webové 
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stránce, případně na svém profilu na sociálních sítích. 

Realizátor projektu se zavazuje prezentovat obsah nabídky (výhody, výše slevy) partnera 
projektu pro účastníky projektu společně s nabídkami dalších partnerů projektu, a to 
zejména prostřednictvím prezentace na webu MO Plzeň 1 - http://umo1.plzen.eu, Život v 
obvodu, Klub Jednička. 

Realizátor projektu bude příležitostně zasílat e-mailem účastníkům projektu aktuální 
nabídku výhod a slev poskytovaných partnery projektu. 

Realizátor projektu bude předávat účastníkům projektu informace o dalších akcích 
partnera projektu v případě, že o těchto akcích bude partner projektu realizátora projektu 
sám informovat. 

Realizátor projektu uveřejní ve zpravodaji Plzeňská jednička bezplatnou černobílou 
inzerci partnera projektu za podmínek stanovených uzavřenou dohodou o spolupráci 
(rozsah, četnost uveřejnění). 

7. Všeobecná ustanovení 

Účast v projektu Klub Jednička a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná. MO 
Plzeň 1 si vyhrazuje právo v případně nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky 
projektu Klub Jednička a obsah nabídky projektu. Účastníci projektu budou o těchto 
změnách informováni na internetové adrese projektu Klub Jednička: 
http://umo1.plzen.eu, Život v obvodu - Klub Jednička. MO Plzeň 1 si vyhrazuje právo 
ukončit projekt Klub Jednička. Datum ukončení realizace projektu se vyhlásí vývěskou ve 
vestibulu Úřadu MO Plzeň 1a u partnerů projektu nejméně jeden kalendářní měsíc 
předem. Po tomto datu nebudou dále poskytovány výhody účastníkům projektu s platnou 
kartou. Jakékoli veřejné vyhlášení ohledně projektu Klub Jednička je oprávněn 
poskytovat výlučně MO Plzeň 1, adresa alej Svobody 60, Plzeň, IČO: 000 75 370. 

Tyto Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička schválila Rada MO Plzeň 1 usnesením 
č. 30 ze dne 18. 2. 2020. 

Kontaktní adresa: 
Úřad městského obvodu 
Plzeň 1 Oddělení 
vnějších vztahů  
Klub Jednička  
alej Svobody 60  
323 00 Plzeň 
 
E-mail: klubjednicka@plzen.eu 

 

Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička nabývají účinnosti dnem 29. 2. 2020. 
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KLUBU JEDNIČKA 

PŘÍLOHA Č. 1 

SEKCE RODIČE A DĚTI 

Jako první byla k 31. 3. 2017 založena sekce s názvem Rodiče a děti, do které se mohou 
registrovat fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 a jsou současně 
zákonnými zástupci (rodič, osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun) dítěte/dětí mladších 15 
let, které má/mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1. 

Cílem projektu Klub Jednička v sekci Rodiče a děti je zejména: 

- poskytování výhod účastníkům projektu při návštěvách kulturních, společenských a 
sportovních akcí a volnočasových aktivit na území MO Plzeň 1, 

- poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a služeb u partnerů projektu 
Klub Jednička, 

- zvýšení informovanosti účastníků projektu o kulturních, společenských a sportovních 
akcích a volnočasových aktivitách, které pořádá či spolupořádá MO Plzeň 1 a partneři 
projektu, 

- poskytování finančního příspěvku na pobyt v příměstském táboře pro děti mladší 
15 let, které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 (konkrétní podmínky získání 
příspěvku jsou uvedeny v článku 2) 

1. Registrace účastníka projektu Klub Jednička v sekci Rodiče a děti 

Účastník projektu Klub Jednička se může do sekce Rodiče a děti registrovat dvěma způsoby: 

1. samostatně prostřednictvím řádně vyplněného registračního formuláře projektu Klub 
Jednička, sekce Rodiče a děti, 

2. podáním žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v příměstském táboře 

Za řádně vyplněný formulář k registraci účastníka projektu Klub Jednička do sekce 
Rodiče a děti se považuje formulář, ve kterém jsou pravdivě uvedeny veškeré 
požadované údaje, a ke kterému jsou přiloženy všechny povinné přílohy v závislosti na 
typu formuláře, kterým se účastník registruje. 

Povinné přílohy: 

1. samostatná registrace prostřednictvím Registračního formuláře projektu Klub Jednička, 

sekce Rodiče a děti (prosté kopie): 

- rodného listu dítěte/dětí, uvedených v registračním formuláři (v případě, že se 
registruje rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte - osvojitel, opatrovník, 
poručník, pěstoun) nebo 

- pravomocného rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí do péče s vyznačenou 
doložkou právní moci (v případě, že se registruje jiný zákonný zástupce dítěte 
- osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun). 

2. registrace spolu s podáním žádosti o finanční příspěvek na pobyt dítěte v 
příměstském táboře - viz článek 2 

2. Finanční příspěvek na pobyt dítěte mladšího 15 let v příměstském táboře 

MO Plzeň 1 poskytuje jednou v kalendářním roce příspěvek ve výši 300 Kč (dále jen 



 
 

„příspěvek") na pobyt každého dítěte mladšího 15 let, které má trvalý pobyt na území MO 
Plzeň 1, v příměstském táboře, při současném splnění všech stanovených podmínek. 

Podání řádně vyplněného formuláře Žádost o poskytnutí příspěvku na pobyt dítěte v 
příměstském táboře (dále jen „žádost o příspěvek) opravňuje žadatele stát se účastníkem 
projektu Klub Jednička a po převzetí karty účastníka projektu může využívat výhody 
účastníka projektu. 

Podáním žádosti o příspěvek nevzniká automatický nárok na přiznání příspěvku. 

Pro uplatnění příspěvku musí být současně splněny všechny stanovené podmínky: 

1)  žadatel je fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1; 

2)  žadatel je zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, 
poručníkem, pěstounem) dítěte, které je mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 
31. 12. kalendářního roku, ve kterém se příměstského tábora, na který je o 
příspěvek žádáno, zúčastnilo; 

3) dítě, pro které žadatel o příspěvek na pobyt v příměstském táboře žádá, má 
trvalý pobyt na území MO Plzeň 1; 

4) příměstský tábor se koná na území města Plzně; 

5) žadatel vyplní formulář Žádost o příspěvek, formulář je k dispozici 

- v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň; 

- v elektronické podobě na webu MO Plzeň 1 - http://umo1.plzen.eu, 
Život v obvodu - Klub Jednička - zde je možné formulář vytisknout a 
následně vyplnit; 

6) žadatel doloží současně s řádně a pravdivě vyplněným a podepsaným 
formulářem žádosti o příspěvek a osobně odevzdá či zašle poštou povinné 
přílohy: 

a. Účetní/daňový doklad o úhradě pobytu dítěte v 
příměstském táboře. 

b. Potvrzení organizátora příměstského tábora o účasti dítěte 
v příměstském táboře (originál). 

c. Prostá kopie rodného listu dítěte/dětí uvedených v žádosti 
o příspěvek (v případě, že žádá rodič dítěte či jiný zákonný 
zástupce dítěte - osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který 
není účastníkem projektu Klub Jednička) nebo 

Prostá kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte/dětí, 
uvedených v žádosti, do péče s vyznačenou doložkou 
právní moci (v případě, že žádá jiný zákonný zástupce dítěte - 
osvojitel, opatrovník, poručník, pěstoun, který není účastníkem 
projektu Klub Jednička). 

7) řádně a pravdivě vyplněný formulář žádosti o poskytnutí příspěvku současně 
se všemi povinnými přílohami musí být doručen osobně do podatelny 
Úřadu MO Plzeň 1, nebo poštou na adresu: Úřad MO Plzeň 1, Klub 
Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, a to nejpozději do 31. 10. 
kalendářního roku, ve kterém se dítě příměstského tábora zúčastnilo (při 
zaslání poštou rozhoduje termín podání zásilky nejpozději 31. 10.). 

8) žadatel uzavře s MO Plzeň 1 darovací smlouvu, jejímž předmětem bude 
převod finanční částky ve výši 300 Kč odpovídající výši příspěvku dle tohoto 
článku, když uvedená smlouva je přílohou žádosti o příspěvek. 

Příspěvek je poskytován bezhotovostně na bankovní účet žadatele uvedený ve formuláři 
žádosti o příspěvek a dále v darovací smlouvě, která je přílohou této žádosti. 
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V případě, že o poskytnutí příspěvku požádá a současně splní všechny stanovené 
podmínky více zákonných zástupců dítěte, poskytne MO Plzeň 1 příspěvek tomu 
žadateli, který doručil žádost dříve. 

V případě, že žadateli bude vyplacen příspěvek, na který mu v souladu s tímto článkem 
nevznikl nárok, tj. žadatel nesplnil byť jen některou ze stanovených podmínek pro 
přiznání příspěvku dle tohoto článku, je povinen nejpozději do tří (3) dnů ode dne 
doručení výzvy k vrácení daru poskytnutý příspěvek v plné výši vrátit. 

V souladu se zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, 
Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 
17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014, 
4/2015, 9/2015, 5/2016, 6/2018, 10/2018 a 9/2019 je podmínkou poskytnutí příspěvku 
čestné prohlášení příjemce příspěvku, že nemá vůči městu Plzeň, jeho organizačním 
složkám a jeho příspěvkovým organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti 
a že příjemce není s městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu 
vyjma soudních sporů za zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené 
působnosti. 

MO Plzeň 1 si vyhrazuje právo: 

- změnit/ukončit poskytování příspěvku, 

- ukončit poskytování příspěvku po vyčerpání stanoveného finančního limitu, pokud 
nebude rozhodnuto jinak. 

Řešení mimořádných případů žádostí o poskytnutí příspěvku je plně v kompetenci 
realizátora projektu Klub Jednička. 

  



 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KLUBU JEDNIČKA 

PŘÍLOHA Č. 2 

SEKCE JEDNIČKA PRO SENIORY 

K 20. 3. 2019 byla založena sekce s názvem Jednička pro seniory, do které se může 
registrovat fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, která ke dni 
podání přihlášky do Klubu Jednička dosáhla věku 60 let a která souhlasí s Všeobecnými 
podmínkami Klubu Jednička. 

Cílem projektu Klub Jednička v sekci Jednička pro seniory je zejména: 

- poskytování výhod členům Klubu Jednička při návštěvách výstav, akcí a expozic 
na území MO Plzeň 1 

- poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a služeb u partnerů 
Klubu Jednička 

- poskytování výhod při zajišťování tematických zájezdů pro seniory, 
bezpečnostních projektů ve spolupráci s Městskou policií, sportovních aktivit, 
návštěv divadelních představení ve Velkém a v Novém divadle. 

Účastník projektu Klub Jednička se může do sekce Jednička pro seniory registrovat 
vyplněním formuláře Přihláška do Klubu Jednička - Sekce Jednička pro seniory. Za řádně 
vyplněný formulář k registraci účastníka projektu Klub Jednička do sekce Jednička pro 
seniory se považuje formulář, ve kterém jsou pravdivě uvedeny veškeré požadované 
údaje. 


