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Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Stanice Pavlov, o.p.s. 

Smluvní částka: 1) 1300000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor životního prostředí a zemědělství 

Podpis zajistit do: 30.9.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: OŽPZ/Vlčková /fau* 7 

Projednáno s: 

Právní kontrola: OPKŽÚ/Kotrba dfe>. i., i© 
Předkládá: OŽPZ/Horná 1$ . 9 . HjO 1A\C\' 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OŽPZ/Horná d3, • io(& /7^w/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: OŽPZ/Horná (23 -1 . lO (G Hoy^x' Zodpovídá: 
Správce rozpočtu: OE/Sošková tt-1- 20U •i/p, 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 28771028), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: vlčkova, datum ověření: 22.09.2016 08:58:11): 

Smlouva o poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na zajištění provozních 
nákladů stanice ochrany fauny Pavlov na kalendářní rok 2017. 

Rozpočtová skladba: ý" 
Částka s DPH: 1300000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3741, ORJ: 6000, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění, V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP016FOU8 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník") 

ID 001798 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 

Stanice Pavlov, o.p.s. 
se sídlem: Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČO: 28771028 
zastoupen: Ing. Zbyškem Karafiátem, Ph.D., ředitelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 43-5202850217/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace") na zajištění provozních nákladů stanice ochrany fauny Pavlov na kalendářní rok 2017 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 



ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, 
povinnost umožnit kontrolu, ...). 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 300 000 Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc 
korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním 

podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Příjemce musí 
být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 1 900 000 Kč 
Výše dotace v Kč 1 300 000 Kč 
Výše dotace v % 68,4 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 600 000 Kč 
Podíl dotace v % 31,6 % z celkových nákladů na akci 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI. 5 odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v ČI. 5 
odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této 
smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle 
ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce 
je možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém 
případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř, věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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7) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), že 
Příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, a to nejpozději do 15. února 2017. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 31. 12. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1. 2017. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 ódst. 1 této 
smlouvy stím, že náklady vymezené v ČI. 7 odst. 5 písm. a) je možno uhradit do 31. 1. 
2017. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění, 
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 
b) běžné provozní náklady (např, telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ). 
c) investice do majetku 
d) nákup ostatních služeb neuvedených v čl. 7 odst. 4) 
e) spolufinancování dotací z jiných zdrojů. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále 
dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. Pokud 
Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení 
prvotních účetních dokladů prokazujících použití dotace v celkové výši 1 300 000 Kč 
(faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace 
Kraje Vysočina ID 001798", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") 
v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž 
Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může 
Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. 
V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 2017. Úhradou DPH 
je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. 2. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis činnosti, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o nákladech akce do výše dotace a jejich 

úhradě 
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

h) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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ČI.9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

Čl. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce 
.Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně do 
konce roku 2017: 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s činností Příjemce, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích, 
c) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje ve vstupních prostorách stanice ochrany 

fauny Pavlov, 
d) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce (video 

spot si Příjemce vyzvedne u Kraje), 
e) prezentace Kraje moderátorem akce, 
f) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, 

4\ Logotyp kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
6 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

(Dřípadě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 

stanovení tohoto zákona. 
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ČL 13 
Závěrečná ujednání 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Iveta Vlčková, tel: 564 602 516 email: vlčkova.i@kr-
vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 odst. 2 této 
smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, 
že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy., 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
4. 7. 2016. 

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 
2016 usnesením č. 0499/05/2016/ZK. 

V dne V Jihlavě dne 
• ý' • A 

Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. 
ředitel Stanice Pavlov, o. p. s. 

Zdeněk Chlád 
radní Kraje Vysočina 

STANICI: PAVIOV o. 
'C: 267 71028 

584 01 Pavlou 54 6 Kraj Vwmcma 
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Stanice Pavlov, o.p.s 
Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 287 71 

KRAJ  VYSOČINA 

Došlo 
dne. 2 0 -07- 2016 

Č,J,: I fy/vonh.,,  i7» ' •  / ^ , / y  J j u t í t !  , <  Í328 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

V Pavlově dne 4.7.2016 
' \ 

1. Žádost o příspěvek na provoz záchranné stanice pro rok 2017 

Vážení zastupitelé, 

Stanice ochrany fauny v Pavlově je zařízení, které se dlouhodobě a významně podílí 
na ochraně přírody Kraje Vysočina. Od 1. ledna 2010 veškeré aktivity tohoto zařízení 
zajišťuje nezisková organizace Stanice Pavlov, o.p.s. 

Jedním ze základních úkolů zařízení je trvalé zabezpečování péče o ohrožené 
a handicapované živočichy z naší přírody, tedy provoz tzv. záchranné stanice. Poskytovaná 
pomoc se vztahuje na všechny volně žijící živočichy, činnost stanice vychází z platných 
právních předpisů (zejména zákona i 14/1992 Sb., o ochraně přírody a zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Řešíme všechny podněty týkající se volně 
žijících živočichů z území kraje. Ty přicházejí buď přímo od občanů, nebo přebíráme případy 
od místních samospráv, orgánů státní správy, policie a hasičského záchranného sboru. Služba 
není zpoplatněna a v pohotovosti je každý den během celého roku. 

Každoročně sledujeme nárůst v počtu přijímaných živočichů z Kraje Vysočina. 
I to je důkazem, že Stanice Pavlov je v podvědomí stále více lidí. K dnešnímu dni 4.7.2016 
evidujeme 300 přijatých živočichů odhad příjmu do konce letošního roku je 600 živočichů. 
Nárůst příjmů a předpoklad viz graf č. 1. 
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Při současném trendu předpokládáme pro rok 2017 s příjmem živočichů do stanice 
na ošetření v rozmezí 600 - 700 jedinců. Průběžně se nám daří vracet zpět do přírody 
přibližně 55 - 60 % všech přijímaných živočichů. Stanice disponuje vhodným zázemím pro 
výkon své činnosti, kdy na ploše areálu 2,3 ha udržuje zařízení pro rekonvalescenci i 
dlouhodobé držení přijímaných živočichů. 

Oddělení savců disponuje karanténou tj. 6 voliér pro větší savce 
a 2 boxy pro menší, dále 7 výběhů s vodní plochou pro vydry říční. Stanice umožňuje 
zazimování až 45 ježků a 110 netopýrů, kdy v případě potřeby, lze tyto možnosti operativně 
navýšit. Stanice Pavlov o.p.s. se dlouhodobě podílí na mezinárodním záchranném programu 
genofondu norka evropského (EAZA EEP European mink), Stanice Pavlov je také v současné 
době jediné místo v České republice, kde se daří odchov norků evropských. 

Oddělení ptáků tvoří 7 karanténních boxů, 6 voliér sloužící jako zimoviště, 
velká rozlétávací voliéra pro dravce. Expoziční část se skládá z 16 voliér a 17 boxů 
pro sokolnicky vedené ptáky, 4 výběhy pro vodní ptáky. Stanice dále udržuje chovné zařízení 
celkem 29 voliér pro sokoly stěhovavé, rarohy velké, puštíky bělavé, sovy pálené a sýčky 
obecné. Dlouhodobě se podílíme na záchranném chovu puštíka bělavého a udržujeme 
původní populaci raroha velkého v chovu. Pro ptactvo udržujeme 77 voliér a boxů. 

V rámci své činnosti se Stanice zaměřuje i na prevenci a osvětu obyvatel 
v Kraji Vysočina, kde je to z etologického hlediska možné pořádáme veřejné vypouštění 
uzdravených a odchovaných živočichů (veřejné vypouštění netopýrů, poštolek obecných, 
kalousů ušatých, veverek obecných), lidem názorně vysvětlujeme, jak se mají zachovat při 
nálezu živočicha, který potřebuje pomoci. O naší činnosti informujeme v regionálních i 
celostátních mediích. 

Ekologická výchova a osvěta 

Stanice Pavlov se významně podílí na rozvoji a nabídce ekologické výchovy v Kraji 
Vysočina. V roce 2016 rozšířila nabídku výukových programů díky realizaci projektu 
"Prozkoumejte přírodu" podpořeným z Ministerstva životního prostředí. Bylo vytvořeno 6 
výukových environmentálních vzdělávacích programů, které slouží především druhým 
stupňům základních škol v rámci výuky tzv. projektového vzdělávání. 

Dále Stanice aktuálně dokončuje realizaci projektu "Zvířecí učitelé" podpořený 
Ministerstvem životního prostředí. Jedná se o tvorbu výukových programů, které se realizují 
přímo ve školních třídách a školních zahradách. Žákům jsou během výuky představování 
živočichové jejich potřeby a možné konfrontace s člověkem. 

Vytvořené výukové programy budou nabízeny školám v Kraji Vysočina v 
následujících letech. 
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V roce 2016 proběhlo otevření nově zrekonstruovaného ekocentra při Stanici Pavlov 
podpořeného ze SFŽP (osa 7). 

Do následujících let, bude mít stanice přímo vyhrazené prostory pro provozování 
ekocentra a nabídka a rozsah vzdělávání, se bude moci ještě více rozšířit. 

Oproti jiným organizacím, má Stanice Pavlov výhodu, jež spočívá v zajištění 
programů profesionálními zoology a lidmi, kteří se denně o zvířata starají a řeší případy 
v terénu. Poskytujeme tak návštěvníkům cenné informace a rady, které vychází z naší 
dlouhodobé praxe se zvířaty. Úpravy stanice, které proběhly v minulých letech, přispěly 
mimo jiné k přiblížení živočichů veřejnosti. 

Každoročně je vyšší zájem školských zařízení o naše programy a prohlídku Stanice 
Pavlov. Velmi nás těší, že krom nejpočetněji zastoupených Školských zařízení 
z Kraje Vysočina, mají pravidelně o naše služby zájem školy z kraje Středočeského, 
Pardubického, Jihomoravského a hlavního města Prahy, 
Pro širokou veřejnost jsou dále pořádány komentované prohlídky záchranné stanice. Ty jsou 
pravidelně 3x denně od května do konce září, celkem se jedná o více než 
450 hodinových prohlídek za sezónu, po domluvě jsou prohlídky pořádány i mimo sezónu. 
Dále počítáme v roce 2017 s návštěvou přibližně 70 školních tříd a o letních prázdninách 
oddíly letních dětských táborů. Neustále připravujeme a inovujeme nové výukové programy. 
Naším cílem je i nadále úzce spolupracovat se školskými zařízeními v Kraji Vysočina 
a být tak nápomocni ekologické výchově na školách. Zařízení je turistickou atraktivitou kraje 
Vysočina a má i nepochybný kulturní přínos. 

Zpracování posudků na škody způsobené vydrou říční potřebné k uplatnění 
finančních náhrad majitelům rybníků. Přispíváme tak k řešení konfliktů mezi zájmy ochrany 
přírody a hospodářským využitím krajiny. 
Podle potřeby veřejné správy, škol a samospráv spolupracujeme na řešení dalších aktuálních 
problémech, které v souvislostí s volně žijícími živočichy v praxi nastávají. 

Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde 
bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz každoročně získáváme 
z prostředků MŽP (Program péče o krajinu prostřednictvím našeho členství v Národní síti 
záchranných stanic), od Lesů České republiky, a menší částky od jednotlivých obcí 
a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další podporu získáváme za zpracovávání posudků na 
škody vydrou říční, ze vstupného komentovaných prohlídek stanice, programů pro školy, 
propagaci sponzorů, prodeje fotografií zvířat, pohlednic a dalších suvenýrů. 

Stanice plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších 
dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich 
pravidelné neplacené práci přesčas a také díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. 
Razantní úspory mzdových nákladů by znamenaly omezení provozu záchranné stanice. 
Další tlak na výkonnost zaměstnanců by vedl k nepřijatelnému riziku nehody při výjezdech 
pro zraněné živočichy a nemožností spolehlivého zajištění řádné péče o živočichy 
a dodržováním platných předpisů a zásad dobré praxe. Pro kontrolu a řízení využití finanční 
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podpory delegoval Kraj Vysočina na základě zakládací smlouvy do správní rady své tři 
zástupce, kteří se pravidelně účastní jednání správních orgánů a podílejí se na řízení 
společnosti. 

1. Žádost o provozní podporu pro rok 2017 

Pro zajištění provozu záchranné stanice v Pavlově (Stanice ochrany fauny Pavlov) 
v příštím roce, žádáme o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000 Kč. 

Celkové náklady akce 1 900 000 Kč 
Výše dotace v Kč 1 300 000 Kč 
Výše dotace v % 68,4 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 600 000 Kč 
Podíl dotace v % 31,6 % z celkových nákladů na akci 

Uvedená částka vychází z praktické zkušenosti s provozem služby záchranné stanice. 
Stanice průběžně oslovuje dárce jak z řad státní správy (města, obce) tak i soukromé 
společnosti a širokou veřejnost. Bohužel úspěšnost není velká a takto získané finance slouží 
zejména na nákup krmiv a veterinární péči. 

Za obecně prospěšnou společnost Stanice Pavlov, o.p.s. 

Ing. Zbyšek Karaftáť Ph.D., ředitel o.p.s. 

Příloha: 
1. Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností 
2. Zakládací smlouva 
3. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

STANICE PAVU)Vo.p.s. 
IČ: 267 71028 

584 01 Pavfov 54 
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Tonto výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové pč 00215716]" dne 18,7.2016 v 16:57:12. 
EPVid:yhNiefo8wa/LtUmiFSfrqA 

Výpis 

z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové 

oddíl O, vložka 204 
Datum zápisu: 23. června 2009 
Spisová značka: O 204 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Název: Stanice Pavlov, o.p.s. 
Sídlo: č.p. 54, 584 01 Pavlov 
Identifikační číslo: 287 71 028 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Druh obecně 
prospěšných služeb: 

ekologická výchova, vzdělávání, poradenství a osvěta 
provoz záchranné stanice - zajištění dočasné nebo trvalé péče o handicapované 
živočichy __ 
ochrana a podpora volně žijících živočichů a rostlin, ochrana a podpora 
původních ekosystémů, ochrana a tvorba krajiny ___ 
realizace záchranných programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů a plánů péče o zvláště chráněná území 
zpracování odborných studií, posudků a koncepcí zaměřených na ochranu 
ohrožených druhů 
dalš? činnosti v oblasti ochrany přírody a životního prostředí _ 
výzkum, odborné vzdělávání, poradenství a spoluúčast na přípra\)ě legislativních 
norem v oblastech souvisejících s poskytovanými obecně prospěšnými službami 
pozitivní presentace regionu, jeho krajiny a přírody 

__ ukázky provozu záchranné stanice pro širší veřejnost 
Statutární orgán - ředitel: 

ZBYŠEK KARAFIÁT, dat nar, 18. srpna 1984 
Mírová 763, 687 62 Dolní Němci 
den vzniku funkce: 1. února 2013 

Správní rada: 
člen správní rady: 

TOMÁŠ Š KAR YD, dat. nar. 30. června 1968 
Na Chmelnici 1597, 583 01 Chotěbof 

__ Den vzniku členství: 1. dubna 2014 ___ 
člen správní rady: 

PhDr. JANA MYSLIVCOVA, dat. nar. 21. srpna 1962 
Na Sídlišti 592, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
Mgr. ANETA PRCHALOVÁ, dat. nar. 11. prosince 1988 
Žákovská 118, 582 81 Habry 
Den vzniku členství: 20. července 2015 _ 

člen správní rady: 
MVDr. PAVEL VRBKA, dat. nar. 29. prosince 1964 
Habrecká 414, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
Mgr. JITKA VETROVCOVÁ, dat, nar. 3. března 1981 
Za Strahovem 464/30, Břevnov, 169 00 Praha 6 
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oddíl O, vložka 204 

Den vzniku členství: 20, července 2015 
člen správní rady: 

PAVEL KALABUS, dat. nar. 18. května 1953 
Na Vrchu 468/21, 586 01 Jihlava 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
ZDENĚK CHLÁD, dat. nar, 5. března 1972 
Havlíčkova 842, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Den vzniku členství: 20, července 2015 

člen správní rady: 
Mgr. LUKÁŠ POLEDNÍK, Ph.D., dat. nar. 1. června 1975 
Lidéřovice 62, 380 01 Peč 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
Ing. VÁCLAV HLAVÁČ, dat. nar, 5. listopadu 1960 
Kamenická 1648, 580 01 Havlíčkův Brod 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
RNDr. PETR MOCKSTEIN, dat. nar. 11. února 1978 
Družstevní 1256, 539 01 Hlinsko 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
Ing, JOSEF PAVELKA, dat. nar. 14. června 1960 
č.p. 28, 584 01 Pavlov 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen správní rady: 
Ing. ROMAN SVOBODA, dat, nar, 21. října 1983 
č,p. 31, 584 01 Pavlov 
Den vzniku členství: 20, července 2015 

Počet členů: 12 
Dozorčí rada: 

člen dozorčí rady: 
JAROMÍR VADINSKÝ, dat, nar. 24. září 1964 
č.p. 41, 582 86 Leština u Světlé 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

člen dozorčí rady: 
Ing. LENKA ARNOTOVÁ, dat. nar. 6. října 1949 

! Nádražní 1000, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Den vzniku členství: 20. července 2015 __ 

člen dozorčí rady: 
Ing. JAN DRÁPELA, dat. nar, 19. července 1970 
Pod Šeptouchovem 1168, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Den vzniku členství: 20. července 2015 

Počet členů: 3 
Zakladatel: 

Ing. VÁCLAV HLAVÁČ, daí. nar. 5. listopadu 1960 
Kamenická 1648, 580 01 Havlíčkův Brod 
Ing. JIŘÍ HLADOVEC, dat. nar. 9. května 1960 
č.p. 41, 584 01 Ostrov 
Obec Pavlov, IČ: 002 68 011 • 
Pavlov 9, PSČ 58401 
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Obecně prospěšné společnosti 
„Stanice Pavlov o.p.s," 

Zakládací smlouva 

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti se s odkazem na Čí, il odst, 1 písm. a) 
zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodli, že Zakiádaci smlouvu uvedou do souladu se zákonem 6. 248/1995 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinností zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon 6. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a dopinění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů formou přijetí úplného znění Zakládací smlouvy. 

1) Zakladateli obecně prospěšné společnosti „Stanice Pavlov o.p.s." jsou: 

1. ing. Václav Hlaváč 
r.č. 601105/0683, 
trvalý pobyt Havlíčkův Brod, Kamenická 1648, PSČ 580 01 

2. Ing, Jiří Hladovec 
rč. 600509/1576, 
trvalý pobyt Ostrov 41, PSČ 584 01 Ledeč nad Sázavou 

3. Obec Pavlov 
IČ: 00268011 
sídlo Pavlov 9, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

2) Zakladatelé přijímají rozhodnuti jednomyslným hlasováním všech zakladatelů. 

3) Zakladatelé se dohodli, že převod i přechod práv a povinností zakladatele podléhá 
souhlasu všech ostatních zakladatelů. 

I. 
Zakladatelé společnosti 

IL 
Název společnosti 

Název obecné prospěšné společnosti zni: 
„Stanice Pavlov o.p.s." 
(dále jen „společnost") 

lii. 
Sídlo společnost] 

Sídlo společností je na adrese Pavlov Čp, 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

IV. 
Doba trváni společnosti 

Společnost je založena na dobu neurčitou. 



V. 
Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

1) Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: 
a) ekologická výchova, vzděláván!, poradenství a osvěta, 
b) provoz záchranné stanice ve smyslu § 5 zákona 114/1992 Sb. - zajištění dočasné 

nebo trvalé péče o handicapované živočichy, 
c) ochrana a podpora volně žijících živočichů a rostlin, ochrana a podpora původních 

ekosystémů, ochrana a tvorba krajiny, 
d) záchranné chovy a odchovy, 
e) realizace záchranných programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů a plánů péče o zvláště chráněná území, 
f) poradenství a konzultační činnost, zpracovávání odborných studií, posudků a 

koncepcí zaměřených na ochranu přírody a krajiny nebo zabývajících se majetkovou 
újmou související s ochranou přírody včetně problematiky prevence takových škod, 

g) další činností v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, 
h) výzkum, odborné vzdělávání, poradenství a spoluúčast na přípravě legislativních 

norem v oblastech souvisejících s písm. a) - f), 
i) pořádání soutěží, výstav, konferencí, seminářů a pracovních setkání, 
j) pozitivní presentace regionu, jeho krajiny a přírody, 
k) ukázky provozu záchranné stanice pro veřejnost. 

2) Změna druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb, stanovených včl. V. této 
zakládací smlouvy je možná pouze písemně, ve formě dodatku k této zakládací 
smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci všech zakladatelů. 

VI. 
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb 

1) Společnost poskytuje obecně prospěšné služby podle stanovených a pro všechny 
uživatele stejných podmínek. 

2) Rozsah poskytování obecně prospěšných služeb podle čl. V bude záviset na získávání 
finančních prostředků z příspěvků, grantů, darů, z příjmů vzniklých poskytováním těchto 
služeb a na aktuální společenské poptávce po těchto službách. Služby, včetně obecně 
prospěšných služeb, mohou být poskytovány za úplatu. 

3) Konkrétní podmínky poskytování jednotlivých služeb budou předmětem konkrétních 
smluv mezi společností a donátorem či společnosti a objednatelem služby. 

Vil. 
Doplňková Činnost 

1) Doplňková činnost slouží k účinnějšímu využití prostředků společnosti; touto činností 
nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. 
Společnost může vykonávat tuto doplňkovou činnost: 
a) Poskytování služeb v oblasti propagace a reklamy 
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 2 živnostenského zákona 
c) Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)-dle živnostenského zákona 
d) Výroba, rozmnožováni, distribuce, prodej zvukových a zvukově obrazových záznamů 
e) Ubytovací služby 



Vlil. 
Správní rada 

1} Správní rada je složena z 12 členů. 

2) Zakladatelé se dohodli, že 9 členů správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé a 3 
čteny správní rady jmenuje a odvolává Vysočina (od 1. 8. 2011 Kraj Vysočina). 
Zakladateié požádají o jmenování členů správní rady za Vysočinu vždy nejpozději 90 
dnů přede dnem skončení jejich funkčního období. Kraj Vysočina jmenuje nové členy 
nejpozději do 50 dnů ode dne uvolnění místa. Pokud by ke jmenování v této lhůtě 
nedošlo, jmenují nového člena zakladatelé. Tím není dotčeno ustanovení § 12 odstavec 
4 Zákona. 

3) Opětovné členství člena správní rady je možné. 

4) Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 

5) Člen správní rady může být odvolán ze zákonem stanovených důvodů a dále pak pokud 
tento poškodil závažným nebo opakovaným způsobem zájmy společností. 

6) Ke dni uvedení této zakladatelské smlouvy do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabyti účinnosti zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 248/1995 Sb,, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou členy správní rady společnosti: 

a) za zakladatele 
» Radím Hrůza, DiS., r.č. 771001/3003, trvalý pobyt; U stromečku 792, 582 91 Světlá 

nad Sázavou 
® RNDr. Aleš Toman, r.č.: 560901/1595, trvalý pobyt Henčov 36, 58821 Velký 

Beranov 
o Mgr. Leoš Poříz, r.č, 741219/2986, trvalý pobyt: Žižkov i! 3134, 580 01 Havlíčkův 

Brod 
• Adrianus Wilhelmus Johannes Josephus de Jongh, narozen 30. března 1956, trvalý 

pobyt: Grote Kerkstraat 65, 8911 EB Leeuwarden, Netherlands 
• MVDr. Pavel Vrbka, r.č. 641229/1083, trvalý pobyt: Habrecká 414, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou 
» Ing. Josef Pavelka, r.č. 600614/2109, trvalý pobyt: Pavlov 28, 584 01 Ledeč nad 

Sázavou 
• Mgr. Lukáš Poledník, PhD., 750601/4956, trvalý pobyt: Lidéřovice 62, 380 01 Dačíce 
® Martin Pibil, r.č. 600407/1722, Hradní 716, 58401 Ledeč nad Sázavou 
o Ing. Břetislav Dvořák, r.č. 581102/0820, trvalý pobyt: Kozlí 184, 58293 Kožlí 

b) za Vysočinu (za Kraj Vysočina) 
® Stanislav Šíp, r.č. 761102/3024, Chotěboř, Riegrova 301, PSČ 583 01 
• Zdeněk Ryšavý, r.č. 651107/0170, Okříšky, Mlýnská 567, PSČ 675 21 
« Milan Plodík, r.č, 560610/1083, Havlíčkův Brod, Konečná 3456, PSČ 580 01 

8) Správní rada zasedá podle potřeby, minimálně 2x za rok. Zakladatelé společnosti a 
ředitel společnosti mají právo zúčastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním. 
Požádají-li o slovo, musi jim být uděleno. 



IX. 
Ředitel společnosti 

1) Ke dní uvedení této zakladatelské smlouvy do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 248/1995 Sb., o obecné prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů je do funkce ředitele společnosti jmenován: 

Ing. Jiří Hladovec, r.č. 600509/1576, trvalý pobyt: Ostrov 41, PSČ 584 01 Ledeč nad 
Sázavou 

X. 
Dozorčí rada společnosti 

1) Dozorčí rada je složena ze 3 členů. 

2) Členy dozorčí rady jmenují zakladatelé společně. Před jmenováním si mohou vyžádat 
společně či jednotlivě dle svého uvážení návrhy na jmenování od třetích subjektů. 

3) Opětovné členství člena dozorčí rady je možné. 

4) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K 
rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. 

5) Zakladatelé odvolávají člena dozorčí rady ze zákonem stanovených důvodů a dále pak 
pokud tento poškodil závažným nebo opakovaným způsobem zájmy společnosti. 

6) Ke dni uvedeni této zakladatelské smlouvy do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon 
č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou čteny dozorčí rady společnosti: 
* Jaroslav Doležal, r.č. 471029/090, trvalý pobyt: Ledeč nad Sázavou, Havlíčkova 432, 

PSČ 584 01 
o ing. Lenka Arnotová, r.č. 496006/059, trvalý pobyt: Světlá nad Sázavou Nádražní 

1000, PSČ 582 92 
« Jaromír Vadinský, 640924/0530, trvalý pobyt: Leština u Světlé, Leština u Světlé 41, 

PSČ 582 86 

XI. 
Vklad zakladatelů 

1) Majetkový vklad zakladatelé nevložili. 

2) Pro majetek vložený nebo darovaný zakladatelem se nestanoví zvláštní podmínky 
nakládání. 

XII. 
Výroční zprávy společnosti 

Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti. 



XIII. 
Odměňování a způsob stanovení výše odměny členů správní rady, členů dozorčí rady 

a ředitele 

1) Odměna za činnost člena správní rady a člena dozorčí rady nenáleží, 

2) Odměna za činnost ředitele společnosti je stanovena jako odměna smluvní. Odměnu 
sjednává s ředitelem společností v rámci uzavírané smlouvy správní rada. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1} Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zakladatelé společností zmocňuji ředitele společnosti k podání návrhu na zápis do 
rejstříku obecně prospěšných společností. 

dne SO- é. iot j 
/\ 

Ing. Václav Hlaváč \)f 

V Jxd'k/...?iÁ\..dne <£• Č& 1 Ing. Jiří Hladovec 

sj /Lýc/ec 

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Ledeč naci Sázavou 
poř.čislo legalizace 1328/2011 
vlastnoruční podepsal/a 
Roman Kraci, ll.t0.1974, Broumov 
jméno/a, příjmení. datum a místo narozeni žadatele 
Paulou 45 
adresa mista trvalého pobytu - adresa mista pobytu na ůžemi 
České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky 
OP; 10330432S 
druh a číslo dokladu, ria základě kterého byly zjištěny osobni 
tidaje, uvedené v této ověřovací doložce. 
V Ledči nad.Sázavou dne 30.6.2011 
Správní poplatek vc výši 30,- Kč zaplacen. 
Osvobozena od správního poplatku dle zákona é. 

Veronika Tcsárková /,£ Od íV-"-? 

Bc. Roman KrecI, starosta Obce Pavlov 

/ 

ŠfNk&Á PvMl0é O <1 
JČ:2$7 71C2<" 

• 01 P^Jov 

cr <t<-< / 

Podlé ověřovací knihy Městského tiřadu Udci nad Sázavou 
poř.čisio legalizace 1330/2011 
vlastnoručně podepsal/a 
Jiří Hladovce, $,$. I960, Praha-Padoti 
jméno/a, příjmení, datum a ínisto narozeni žadatele 
Ostrov 41 
adresa mista trvalého pobytu - adresa mistn pobytu na území 
Č«skě republiky - adresa bydliště mimo území České republiky 
OP; 203333920 
druh a'číslo dokladu, na základe kterého byly zjištěny osobní 
údaje, uvedené v této ověřovací doložce. 
V Ledči nad Sázavou dne 30.6.2011 
Správní poplatek ve výši - Kč zaplacen. 
Osvobozeno od správního poplatku díc zákona č. 634/2004 Sb,, 



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

Obchodní jméno / Jméno 
žadatele Stanice Pavlov, o.p.s. 

Sídlo / Adresa žadatele Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

IČO / Datum narození 28771028 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období použivá 

£3 kalendářní rok. 
O hospodářský rok (začátek konec ). 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů: 
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležej! akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve zněni pozdějších 
předpisů. 

Žadatel prohlašuje, že 

[Xj není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
• je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení 

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození 

' Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb„ občanský zákonik. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik" 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ŮOHS. 

1 



3, Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

E3 nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
• vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
• nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podníku/ů: 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO 

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
£3 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

[2 nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
• vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

Obchodní jméno podniku Sídlo ICO 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora cfe minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

Datum poskytnuti Poskytovatel Částka v Kč 

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
0 nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem 

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly; 

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášeni ve smyslu zákona 
5.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 

3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozděl! se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení 6.1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č, 875/2007), 
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rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb,, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněni p, p. Tento souhlas uděluji správci 
a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášeni, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Datum a místo podpisu 
18.7.2016 Pavlov u Ledče nad Sázavou 

l íAin Fi^'r  Z./I.Í* i V f  

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele / /  / L p L. A// <, / 

i 

Razítko {pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

STANICE PAVLOV o.p.s. 
tó: 2§7 71 028 

584 01. Pavlov 54 

7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p„ zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina. 


