
45 KUJIP01AF62QKraíVfSiícifiíi
Žšžkova 57, 587 33 Jihlava

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 002692

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu pověřen:
(dále jen “kraj”) 
bankovní spojení:

a

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: 2100402225/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. na kalendářní rok 2019, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce").

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady Kraje Vysočina

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800

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.
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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 ap.).

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci v celkové 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 2 700 000 Kč
Výše dotace v Kč 1 300 000 Kč
Výše dotace v % 48,15 % z celkových nákladů na

akci
Podíl Příjemce v Kč 1 400 000 Kč
Podíl dotace v % 51,85 % 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 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročeni 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 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 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 (Úř, věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

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 fungováni Evropské unie na podporu de minimis.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 15. března 2019.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1. 2019.

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 odst. 1 této 
smlouvy s tím, že náklady vymezené v ČI. 7 odst. 5 písm. a) je možno uhradit 
a promítnout v účetnictví do 31. 1. 2020.

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) platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na 
sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové 
pojištění,
b) nákup vody, paliv a energie,
c) ostatní nákupy včetně oprav a udržování,
d) investiční nákupy a související výdaje
e) nákupy materiálu,
f) nákup služeb.

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek 
druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 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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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržováni 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 dotací splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, 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 2 700 000 Kč (faktury, výdajové 
pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002692“,

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. 1. 2020. 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. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis činnosti,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o celkových nákladech akce a jejich 

úhradě,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 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,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 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 ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

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

ČI. 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-vvsocina.cz/Dublicita.

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat kraj a to nejméně od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019 v následujícím rozsahu:
a) logo kraje umístěné na veškerých tiskovinách souvisejících s činností Příjemce 

(pozvánky, plakáty, programy, vstupenky, atd.);
b) prezentace kraje v mediích, tiskových zprávách a na tiskových konferencích;
c) viditelné a prominentní vyvěšení informace o podpoře kraje ve vstupních prostorách 

sídla Příjemce (grafickou podobu odsouhlasí kraj);
d) označení nově zřizovaných voliér a výběhů sponzorským vzkazem „Podpořil Kraj 

Vysočina" (nálepky si příjemce vyzvedne u kraje);
f) umístění 2 ks tzv. muších křídel u vstupu do areálu v případě konání akcí pro 

veřejnost v prostorách sídla příjemce (náklady na výrobu hradí příjemce, grafický 
návrh odsouhlasí kraj);

f) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
Příjemce.

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 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

5) Kontaktní osobou v oblasti Publicity je Mgr. Ondřej Rázl, oddělení vnějších vztahů, 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, e-mail: razl.o@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 337.
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ČI. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 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) Kontaktní osobou kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Denisa Švengrová, tel: 564 602 516, 
email: Svengrova.D@kr-vysocina.cz.

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

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) 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.
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7) 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.

8) 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.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Příloha k žádosti o příspěvek na 
provoz záchranné stanice na období 2019 a další podklady.

10) 0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
6. 11. 2018 usnesením č. 0710/07/2018/ZK.

pro oblast lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství a životního prostředí

STANICE PAVLOV o.p.s. 
584 01 Pavlov 54

iC: 28771028
Kraj vysočina
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KUJIP0l0L2RG

Stanice Paviov, o.p.s
Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 287 71 028

V Pavlové dne 4.10.2018

Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

Žádost o příspěvek na provoz záchranné stanice na období 2019.

ŽADOSI

v
Žadatel: Stanice Pavlův o.p s.

Název projektu: Provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy 

Oblast: Ochrana životního prostředí 

Místo realizace projektu: Kraj Vysočina

Právní forma žadatele: Obecně prospěšná společnost

Sídlo žadatele: Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Statutární zástupce: Ing. Žbyšek Karafiát, Ph.D.

tel.: 734309798

1Č: 28771028:

číslo učtu: 2100402225/2010

e-mail: stanicepavlov@seznarn.cz wěb: www.stanicepavlov.eu

Výše zadaného daru: 1 300 000 Kč 

Celkově náklady projektu: 2 700 000 Kč



Na rok 2019 předpokládáme celkové náklady na provoz stanice ve výší 2 700 000 KLc

—
Rok 2019

Celkové náklady akce 2 700 000 Kč

Výše dotace v Kč 1 300 000 KČ

Výše dotace v % 48,15 % z celkových 
nákladů na akcí

Podíl Příjemce v Kč 1 400 000 Kč

Podíl příjemce 
dotace v %

51,85 % z celkových 
nákladů na akci

Rozpočet čerpání dotace na rok 2019, v tomto roce plánujeme v rámci investic zakoupit 
osobní automobil, jedná se o náhradu za dosluhující Peugeot Partner, rok výroby 2004. Další 
opravy tohoto automobilu jsou již pro stanici nerentabilní.
Rozpočet projektu v tis.

Náklady Celkové náklady Dotace Kraj

Mzdy + soc. a zdr, 1700 700
Energie 130 100
Opravy 100 100
Nákup DM 70 50
Krmivo 130 0
Pohonné hmoty 60 0

Ostatní služby ISO 50
Spotřeba materiálu 60 0
Investice: 300 300
Celkem 2700 1300

Přiložené dokumenty (prosím zaškrtnete):

1. Iv příloha žádosti
2. í*'* Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
3. IV Zakládací smlouva

4. & Čestné prohlášení žadatelé o podporu v režimu de minimis. y
/V y / V /v" ^ ' ' / ■

/ S /

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

STANICE PAVLOVo.p.s 
584 01 Pavlov 54

IČ: 28771028



Stanice Pavlov, o.p.s
Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 287 71 028

V Pavlově dne 4.10.2018
Kraj Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava

Příloha k žádosti o příspěvek na provoz záchranné stanice na období 2019

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 záldadních 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 114/1992 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 4.10.2018 
evidujeme 587 přijatých živočichů, odhad příjmu do konce letošního roku je přes 700 
živočichů.

Areál Stanice je unikátní ve své rozloze a v možnostech odchovu zvířat vyžadujících 
ke svému životu vodu a k jejich následnému navracení do volné přírody nejen na území ČR 
ale i ve spolupráci s dalšími státy Evropy.
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Nárůst příjmů zvířat a předpoklad viz graf č. 1.

POtlY PftlJATfCH ŽIVOČICHŮ V UPLYNULÝCH
ilTCCHt

Mi 650

Při současném trendu předpokládáme pro roky 2018 - 2020 s příjmem živočichů 
do stanice na ošetření v rozmezí 600 - 800 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 90 ježků a 110 netopýrů, kdy v případě potřeby, lze tyto možnosti operativně 
navýšit

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 norka evropského. 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.
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Spolupráce se záchrannými složkami Kraje Vysočina

Pravidelně spolupracujeme na případech s dálniční policií a hasičským záchranným 
sborem. Jak při kolizi dopravního prostředku se zvířetem tak, při preventivních činnostech, 
jako jsou snižování čapích hnízd, kde hrozí jejich pád.

Prezentace Kraje Vysočina

O naší činnosti průběžně informujeme v regionálních i celostátních mediích. Stanice 
je oblíbeným cílem turistů a svou činnost pravidelně prezentuje jak na mnoha místech 
v Kraji Vysočina, tak i v samotném areálu Stanice. Stanice se podílí na prezentaci Kraje 
Vysočina na akcích lesní pedagogiky a akcích pořádaných Krajem Vysočina.

Spolupráce se zahraničními záchrannými stanicemi

Jako jediná stanice v ČR jsme schopni připravit vydry, aby je bylo možné vrátit zpět 
do přírody. Takto odchované vydry jsou od nás velmi žádané. Aktivně spolupracujeme 
s Holandskou společností The Dutch Otterstation Foundation a námi odchované mláďata 
vyder z volné přírody tak putují do Holandska.

Stanice se dlouhodobě podílí na mezinárodním záchranném programu genofondu 
norka evropského (EAZA EEP European mink) a je také v současné době jediným zařízením 
v České republice, kde se daří odchov. V ČR je aktuálně pouze 5 jedinců norka evropského, 
na záchranném programu spolupracujeme s koordinátorem Zoo Tallinn, naše odchovy jsou 
umístěny v Polsku, Finsku, Estonsku. Dlouhodobě se podílíme na záchranném programu 
pus tíká bělavého.

Spolupráce se školami a univerzitami

Každoročně zabezpečujeme v rámci spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze a s dalšími odděleními vysokých a středních škol odbornou praxi pro studenty. 
Studenti knám přijíždějí vykonávat praxi z celé republiky. V roce 2018 bylo u nás na praxí 
celkem 42 studentů.

Dlouhodobě se podílíme na spolupráci s Karlovou Univerzitou na mezinárodním, 
projektu (cesko-brazilsko-německá spolupráce). Podílíme se na projektu: Evoluce komplexity 
a procesní kapacity mozku u ptáků: Řešení problému pomocí nových metodických přístupů.

Od roku 2017 s Polskou Univerzitou ve Štětině máme podepsanou dohodu o vědecké 
spolupráci na téma výzkumu cytogenetiky n norka evropského. Která má za cíl rozvoj 
znalostí v oblasti biologie a ochrany norka evropského.
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Posudky na synantropní druhy živočichů

Vyhotovujeme odborné zoologické posudky k výskytu synantropních druhů živočichů 
na budovách. Ty slouží jako povinná příloha k žádosti o finanční podporu v Operačním 
programu Životní prostředí. Posudky provádíme zejména pro potřeby obecních úřadů 
z Kraje Vysočina a dlouhodobě spolupracujeme s Krajským ředitelstvím hasičského 
záchranného sboru při zateplování budov v jejich správě. Touto činností se snažíme 
předcházet možným komplikacím při následném zateplování veřejných budov.

Zpracováváme posudky na škody způsobené vydrou říční
Posudky jsou 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 souvislosti s volně žijícími živočichy v praxi nastávají.

Sociální principy v zaměstnanosti ve Stanici

Od roku 2016/6 funguje Stanice Pavlov na principech sociálního podniku, aktuálně 
dává práci 11 lidem se zdravotním handicapem. Jsou to lidé většinou starší 50 let a povětšinou 
těžce uplatnitelní na trhu práce. Na Stanici tito lidé pracují na zkrácené úvazky, dle možností 
jejich zdravotního stavu.

Ekologická výchova a osvěta

Stanice Pavlov se významně podílí na rozvoji a nabídce ekologické výchovy a osvěty 
v oblasti přírody v Kraji Vysočina. Vehni nás těší zájem školských zařízení o naše programy 
a prohlídky Stanice Pavlov nejen z Kraje Vysočina, ale i zájem škol z Kraje Středočeského, 
Pardubického, Jihomoravského a z hlavního města Prahy. Počet škol a návštěvníků, kteří nás 
každoročně navštěvují, se neustále zvyšuje.

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.

Od íoku 2016 se areál Stanice Pavlov o.p.s. rozrostl o nově zrekonstruované 
bezbariérové ekocentrum podpořené ze SFŽP. Díky tomuto zařízení se ve Stanici rozvíjí další 
spolupráce s okolními spolky, zájmovými kroužky, ale i jednotlivci. Velmi dobře se rozvíjí 
spolupráce i s denními stacionáři pro lidi s handicapem (např. Medou z.s., Centrum dennich
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služeb Barborka, Charita Žďár nad Sázavou). Naše služby se tímto zařízením rozrostly 
o nové možnosti a nadále počítáme s jejich dalším rozšiřováním.

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 2019 s návštěvou přibližně 70 školních tříd a o letních prázdninách 
návštěvy oddílů 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 velmi přispívá k turistické 
atraktivnosti Kraje Vysočina a má i nepochybný kulturně sociální a populárně naučný přínos 
pro veřejnost.

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), z dotací Úřadu práce, od Lesů České republiky, s.p. a menší částky 
od jednotlivých obcí, ze sbírek a darů 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, také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné 
neplacené práci přesčas a i 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, možnému nedodržování bezpečnosti práce, nemožnosti spolehlivého 
zajištění řádné péče o živočichy a dodržování platných předpisů a zásad dobré praxe.

Pro kontrolu a řízení využití finanční 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,

V roce 2018 chceme zakoupit svozový osobní automobil. Jedná se o náhradu za již 
dosluhující automobil Peugeot Partner rok výroby 2004, který se stává na delší cesty jíž 
nespolehlivým.

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

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