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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
ID ZZ02472.017 

 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800 
   
  

 
 
a  
 
 
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. – okresní myslivecký spolek Jihlava 
se sídlem:     Znojemská 2716/78, 586 01 Jihlava  
IČO:      67777228 
zastoupen:     Ing. Josefem Prokešem, předsedou  
(dále jen “Příjemce”)     
bankovní spojení:    ČSOB 
číslo účtu:      672406003/0300 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
1) Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje  

(dále jen „dotace“) na realizaci akce „Všestranné zkoušky ohařů O putovní pohár 
hejtmana Kraje Vysočina“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  
 

2) Dotace je poskytována v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro 
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 -2021 č. 
17/14 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Zásady“) a s Výzvou č. 4/2018 – zemědělské 
akce (dále jen „Výzva“). 
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Čl. 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 Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 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 a podmínkami Zásad. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 000,-Kč (slovy: čtyřicettisíc 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce.  

 
Celkové náklady akce 60 000,- Kč 
Výše dotace v Kč 40 000,- Kč 
Výše dotace v %  66,7 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 33,3 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 20 000,- Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v 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 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 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 Čl. 5 odst. 2. 
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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 jiného finančního nástroje EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů 
na realizaci jedné akce není možný.  

 
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti  kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 16. 11. 2018. 
 
2) Způsobilé výdaje na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
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 Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 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) náklady na právní spory, 
i) provozní náklady (energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky) 
j) alkohol a tabákové výrobky. 

 
5) Způsobilými výdaji jsou:: 

a) náklady na propagaci, tiskové materiály, webové prezentace; 
b) doprava vystavovaných exponátů, komodit, předmětů, 
c) pronájmy ploch a objektů, 
d) spotřeba materiálu, 
e) ceny poskytnuté účastníkům akce, 
f) honoráře přednášejících a hodnotitelů, 
g) cestovné přednášejících, 
h) drobný hmotný dlouhodobý majetek přímo související s akcí, 
i) služby související s akcí (např. organizační zajištění) 
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j) ostatní osobní náklady (dohody konané mimo pracovní poměr – dohody o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. zákonných odvodů 

 

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. 
 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

 
 

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě a na dokladech bylo jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k dané akci. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina  
ID ZZ02472.017“, 

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,  

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 10 dnů ode dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy závěrečnou 
zprávu, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce, zejména informace o organizátorech akce, místo  

konání, datum konání, mediální partneři akce, statistické údaje – počet 
návštěvníků, 

- informace o realizované publicitě dle Čl. 10 včetně dokumentace (min. 4 ks   
fotografií), 

- finanční vyúčtování akce 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
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- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
akce dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“ 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) 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  

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)    vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde před posledním dnem kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta,  
k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího 
souhlasu Kraje, a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o 
přeměně nebo zrušení s likvidací. 

 
Čl. 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) logo Kraje (nebo sponzorský vzkaz) viditelně umístěné v prostorách konání akce, 
rozsah a konkrétní umístění loga Kraje je Příjemce povinen konzultovat s Krajem a 
upravit jej dle požadavků Kraje, 
 

b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce, 

 
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje. 

  
4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 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 
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(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 

 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv  
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. 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. 

 
6) 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.

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 17. 4. 2018 
usnesením č. 0697/12/2018/RK.
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Příloha č. 2 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) 

ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 
podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) H J o 1 £ I "1 

Název projektu 

Všestranné zkoušky ohařů 

O putovní pohár hejtmana Kraje 

Vysočina 

Úplný název Českomoravská myslivecká jednota, z.s. -
okresní myslivecký spolek Jihlava 

Sídlo 

žadatele 

(ulice, obec. 

Znojemská 2716/78 
586 01 Jihlava 

IČO 67777228 

Žadatel Právní statut Spolek 

Bankovní spojení 

(název banky, číslo 

ČSOB 
č.ú.: 672406003/ 0300 

Telefon, 

Fax 

606 045 625 
omsji@tiscali.cz 

Statutární 

zástupce 

Ing. Josef Prokeš, předseda myslivecké 
rady 

Kontaktní osoba Marie Deržmíšková, jednatelka 

Velikost podniku11 
malý střední velký(2) 

Celkový rozpočet projektu 60 000,-Kč 

Požadovaná výše finančního příspěvku 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

40 000,- Kč (66,7%) 

Finanční prostředky žadatele 
(% ze způsobilých výdajů projektu) 

20 000,-Kč (33,3%) 

(1) Uvede se podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 
(2) V případě velkého podniku je nutno uvést popis situace, která nastane bez poskytnutí podpory 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Projekt bude realizován na území Kraje Vysočina a ve prospěch Kraje Vysočina 

15. a 16. září 2-018 v honitbách okresu Jihlava 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás vede k podání žádosti) 

Od roku 2005 se pravidelně konaly v Kraji Vysočina všestranné zkoušky ohařů O putovní pohár 

hejtmana Kraje Vysočina střídavě v Kraji Vysočina podle působnosti jednotlivých okresních 

mysliveckých spolků. 

Všestranné zkoušky o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina uspořádá v roce 2018 OMS Jihlava. 

Zkoušky se budou konat v měsíci září v duchu platného Statutu dvoudenní. Zodpovědnost za 

organizaci a průběh zkoušek přísluší pořádajícímu OMS a to za úzké součinnosti a spolupráce 

ostatních OMS působících v Kraji Vysočina. Jednotlivé discipliny budou probíhat v souladu s 

ustanoveními platného Zkušebního řádu ČMMJ na poli, v lese a ve vodě. Pro posuzování výkonu 

předváděných psů pořádající OMS deleguje sbor rozhodčích ,ze seznamu rozhodčích OMS-ů Kraje 

Vysočina. Po celou dobu zkoušek bude zajištěn veterinární dozor a budou vytvořeny podmínky 

vyplývající z dalších platných legislativních předpisů. 

Náklady na organizaci, přípravu a samotný průběh zkoušek však přesahují ekonomické možnosti 

OMS a proto je předkládána tato žádost na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Kraje 
Vysočina. 

3. Cíle projektu 

(Stručný výčet cílů, jichž má být projektem dosaženo) 

V rámci Kraje Vysočina: 

1)Uspořádání společensky významné, kulturní a odborné akce na úrovni Kraje Vysočina a s 
republikovým povědomím. 

2) Vytvoření podmínek pro uspořádání nejvyšších zkoušek loveckých psů z výkonu, kde psi 

získávají loveckou upotřebitelnost pro drobnou a spárkatou zvěř předepsanou Zákonem č.449/2001 

Sb. o myslivosti a Vyhláškou MZe č.244/2002 Sb. v platném znění. 

3) Umožnění uživatelům honiteb držet a používat potřebný počet loveckých psů s odpovídající 

kvalifikací pro řádný výkon myslivosti a zemědělskou prvovýrobu. 

4) Využíváním loveckých psů snižovat ztráty na mladé a hnízdící zvěři a volně žijících zvířatech při 

zemědělských pracích, tzn. vyhledávání mláďat, hnízdících koroptví a bažantů pomocí lovecky 

upotřebitelných psů. 

5) Ochrana v přírodě volně žijících zvířat před zemědělskou technikou. 

6) Propagace myslivosti v rámci regionu i republiky u laické veřejnosti a to pod záštitou hejtmana 
Kraje Vysočina. 

4. Cílové skupiny 

(Popište cílové skupiny, na něž je navrhovaný projekt zaměřen a jejich 

potřeby, které navrhovaný projekt řeší) 

Každodenní návštěvnost cca 100 návštěvníků: 

- majitelé a vůdci loveckých psů, kteří ke zkoušce nastoupí 

- kynologové, příznivci myslivosti a lovecké kynologie a jejich rodinní příslušníci 

- členové mysliveckých spolků z regionu i jiných míst republiky 

- rodiny s dětmi 

- nejširší veřejnost bez rozdílu věku 

- osobnosti z myslivosti, společenského, kulturního a politického života 

- představitelé firem, zástupci státní správy a samosprávy. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji rozepište v příloze žádosti) 

Všestranné zkoušky ohařů jsou pořádány vzhledem ke svému rozsahu jako dvoudenní. Posuzování 

výkonu psů na zkouškách je-prováděno podle ustanovení platného Zkušebního řádu-ČMMJ. Zkoušky 

v sobě zahrnují celkem 28 disciplín, kdy 11 disciplín proběhne na poli, 10 disciplín v lese, 4 

disciplíny ve vodě a 3 společné disciplíny přinášení. Výkony psů posuzuje sbor rozhodčích, který 

deleguje pořadatelský OMS ze seznamu rozhodčích OMS-ů Kraje Vysočina. Předmětem zkoušek je 

vyhledávání a vystavování zvěře, dohledávky střelené, postřelené či jiným způsobem poraněné zvěře 

a přinášení dohledané zvěře. Vyhledávání a vystavování se zkouší na zvěři živé, dohledávky pak na 

zvěři předem usmrcené. Ohaři jsou jedinou skupinou loveckých psů s vrozenou vlastností zvěř 

vystavovat. To znamená, že pes musí zvěř vyhledat a zůstat bez pohybu absolutně klidný až do 

příchodu vůdce. 

Úspěšným absolvováním všestranných zkoušek získá pes loveckou upotřebitelnost pro všestrannou 

práci na povrchu. Vlastnost ohařů vystavovat zvěř je v praxi využívána při prohledávání porostů 

pícnin před sklizní, k vyhledávání hnízdících koroptví a bažantů a k vyhledávání mláďat zajíců a srnčí 

zvěře. 

Ochrana zvěře před kosením pícnin má značný národohospodářský význam v záchraně zvěře před 

vysečením a ztrátám na populaci zvěře při sklizňových pracích. 

Ke zkouškám mohou být připuštěni jen psi zdraví a v dobré kondici. Před zahájením zkoušek (při 

nástupu) je provedena veterinární prohlídka a přejímka psů. 

Zahájení a Ukončení zkoušek, stejně tak jako úspěšný dosled spárkaté zvěře, jsou podle tradic české 

myslivosti doprovázeny loveckými signály a fanfárami v provedení mysliveckých trubačů. 

Vůdcům, jejichž psi úspěšně absolvovali zkoušku, je předáván diplom, průkaz původu psa se 

záznamem o vykonané zkoušce, potvrzení o lovecké upotřebitelnosti a jsou odměněni pohárem a 

věcnou cenou. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) 

1) získání všestranné lovecké upotřebitelnosti psů na drobnou a spárkatou zvěř 

2) upřednostnění psů z Kraje Vysočina 

3) možnost nominace vítězů zkoušek na vrcholné kynologické soutěže ČR - Memoriál Richarda 

Knolla, Memoriál Karla Podhajského 

4) propagace záměrů a cílů myslivosti a lovecké kynologie pro zemědělskou prvovýrobu 

5) propagace významu přínosu loveckých psů pro ochranu volně žijící zvěře a zvířat 

6) podpora veřejnosti ke vztahu k přírodě, zvěři a ochraně jejich života a životního prostředí 

7) podpora a rozvoj spolkové činnosti v regionu Krajem Vysočina. 

7. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu 

- zahájení organizace projektu leden 

- pronájem nemovitostí leden 

- rozpočet a finanční krytí projektu únor 

- podání žádosti o poskytnutí příspěvku Kraji Vysočina únor 

- zajištění logistiky a propagace zkoušek červenec, srpen 

-zkoušky 15. a 16. září 

Program zkoušek: 

1. den zkoušek - 07.00 - porada rozhodčích 

( 15. 9. 2018 ) 07.30 - prezence účastníků, veterinární prohlídka 

08.15 - slavnostní zahájení, rozlosování psů do skupin 

08.45 - odjezd po skupinách do honitby 



17.00 - ukončení prvního dne zkoušek 

20.00 - společenský večer 

2. den zkoušek - 08.00 - zahájení druhého dne zkoušek 

(16.9.2018) • 08.15 - odjezd po skupinách do honitby 

17.00 - slavnostní vyhlášení výsledků, ukončení zkoušek. 

8. Organizační a odborné zabezpečení projektu 
(Popište Vaše odborné a organizační schopnosti včetně předešlých zkušeností s realizací 

projektů) 

Okresní myslivecký spolek Jihlava je zkušeným pořadatelem kynologických zkoušek. Každým rokem 

pořádá minimálně 10 různých typů zkoušek loveckých psů v honitbách v rámci svých působností. 

Všestranné zkoušky ohařů o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina pořádal OMS Jihlava v roce 

2005,2009 a 2014. 

Všechny ročníky byly vždy velice dobře hodnoceny jak po stránce přípravy, technického zázemí, 

organizace a vlastního průběhu. Tím jsou vytvořeny veškeré podmínky k pokračování tradice 

všestranných zkoušek o putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina. 

9. Rozpočet projektu 

9A. Struktura rozpočtových zdrojů 
(Uveďte podrobné členění očekávaných zdrojů) 

Finanční příspěvek 40 000,00 Kč 

Vlastní prostředky 20 000,00 Kč 

Celkem 60 000,00 Kč 

9B. Struktura rozpočtových nákladů 

(U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 

žadatelé uvádějí náklady včetně DPH). 

Druh nákladu Celkem 
Finanční 

prostředky 
žadatele 

Finanční podpora (v 
rámci uznatelných 

výdajů) 

Propagační, informační a tiskové materiály, 

propozice, inzerce v médiích propagující a 

prezentující projekt, letáky 
10 000 5 000 5 000 

Doprava materiálu a předmětů souvisejících s 

projektem, cestovné rozhodčích 
5 000 0 5 000 

Pronájem honiteb, ploch a nemovitostí 10 000 0 10 000 

Ceny a poháry pro účastníky projektu 10 000 0 10 000 

Zvěř 10 000 5 000 5 000 

Honoráře pro posuzovatele a vedoucí projektu 10 000 5 000 5 000 

Služby související s projektem ( organizační 

zajištění, logistika, výsledkový servis) 
5 000 5 000 0 

VÝDAJE CELKEM 60 000 20 000 40 000 



10. Stručná charakteristika činnosti žadatele 

Okresní myslivecký spolek Jihlava je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty, 

z.s., a je pověřen mimo jiné i organizováním a vykonáváním zkoušek loveckých psu z výkonu. 

OMS pořádá každoročně zkoušky z myslivosti, kulturní a společenské akce pro veřejnost a děti. 

Hlavním posláním je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, 

která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o 

trvalý rozvoj těchto hodnot. Okresní myslivecký spolek sdružuje své členy (nejen myslivce) 

v okrese Jihlava a jedná na základě platných Stanov ČMMJ. 

Žadatel je plátcem DPH (zakroužkujte) ANO NE 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu 

Žadatel (úplný název) 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava prohlašuje, 
že zajistí podíl na spolufinancování projektu. 

12. Žádost zpracoval 
(Jméno, název instituce) 

Ing. Josef Prokeš, ČMMJ,z.s. - okresní myslivecký spolek Jihlava 

13. Seznam příloh 
(Uveďte seznam všech příloh, které k žádosti přikládáte. Přílohy očíslujte) 

Příloha č. I Registrační list - lx 

Příloha č. 2 Čestné prohlášení - lx 

Příloha č. 3 Doklad o statutárním zástupci žadatele dle Zákona č. 250/2000 Sb., lx 

Příloha č. 4 Členská základna dle Zákona č. 250/2000 Sb., lx 

14. Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
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Příloha č. 1 

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních 

příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 - 2021" 

Je-li žadatelem právnická osoba: 
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé. 

Prohlašuji, že mám k datu podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči 

finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům veřejné 

správy, tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném 

a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných 

projektů financovaných z fondů EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují. 

Prohlašuji, že nedisponuji dřívější podporou, která byla Evropskou komisí prohlášena za 

protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 

Prohlašuji že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU, 

ani z jiných národních veřejných zdrojů. 

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci 

a na její majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl 

zrušen pro nedostatek majetku, a že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14 

nařízení Komise (EU) č. 702/2014. 

Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá 

v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela 

s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti 

majetku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti čestného prohlášení. 

Jméno žadatele: Ing. Josef Prokeš 

V Jihlavě, dne 26. 2. 2018 


