
FOND VYSOČINY
PROGRAM „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“

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")

FV02774.0013

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabiin? symbol: 2774QQ13

a

Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Třebíč
adresa se sídlem: Bažantnice 462, 674 01 Třebíč 
IČO: 67777864
zastoupen: Ing. TOMÁŠEM SEDLÁČKEM, předsedou myslivecké rady
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Fio Banka, a. s.
číslo účtu: 2601502742/2010

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

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen, Memoriál Josefa 
Venhodyblíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").
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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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, 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 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun 
českých).

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

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 45 000 Kč
Výše dotace v Kč 25 000 Kč
Výše dotace v % 55,56 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 44,44 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 20 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 10 %) v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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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 několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

6) Dotace je poskytována ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1-75), zejména čl. 21 a čl. 24.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 12. 2020. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví. Příjemce nejpozději do dne uvedeného včl. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 
uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním 
fondům,
b) alkohol a tabákově výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) dotace a dary
g) náklady na pohoštění,
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h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky, ...)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nájemné (pronájem ploch a objektů),
b) nákup materiálu (tiskové a propagační materiály, spotřební materiál),
c) věcné dary (ceny poskytnuté v rámci soutěží),
d) cestovné (přednášejících, při dopravě exponátů, komodit a předmětů),
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
f) nákup ostatních služeb (organizační zajištění, propagace, doprava vystavovaných 

exponátů, komodit a předmětů, honoráře přednášejících a hodnotitelů)
g) ostatní osobní výdaje (dohody konané mimo pracovní poměr - dohody o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti - vč. honorářů přednášejících a hodnotitelů) vč. 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 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 projekt 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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým 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 chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci 
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02774.0013",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být
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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 data 
ukončení realizace projektu uvedeného včl. 7 odst. 1 této smlouvy). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondwsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 28. 2. 2021.
Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- seznam dokladů finančního vyúčtování, viz samostatná příloha na 
www.fondvvsocinv.cz
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu 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 projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

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

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) 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 
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 projektu i po jeho 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.
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Čl. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že 
projekt byl podpořen 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
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) Publicita dle Čl. 10 odst. 3) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu.

5) „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), ve 
znění pozdějších předpisů.

Čl. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

Cl. 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, 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.
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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. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, email: 
vondrova.l@kr-vysocina.cz, Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577, email: rosicka.m@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 s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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 celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

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 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 05. 2020 
usnesením č. 0977/17/2020/RK.

fftí>icSi 42.,C-lo'Lo
V ..../.........................dne..........................

0 2. 07. 11
V Jihlavě dne..........................

Okresní myslivecky spolek Třebíč 
Bažantnice 462 
674 01 Třebíč 

tČO: 67777864

Ing. TOMÁŠ SEDLÁČEK 
předseda myslivecké rady

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) j V 0 ‘L YTM . 00 fi-J>
Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020Název programu

Název projektu
Všestranné zkoušky ohařů a ostatních piemen 
Memoriál Josefa Venhody

identifikační údaje žadatele

IČO: 67777664

Přesný název: Českomoravská myslivecká jednota, 
z.s., Okresní myslivecký spolek
Třebíč

Právní forma: Právnická osoba - ostatní

Ulice, čp: Bažantnice 462, 674 01 Třebíč

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Sídlo pošty: Třebíč

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601502742/2010

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: Ing,

Jméno: Tomáš

Příjmení: Sedláček

Funkce: předseda myslivecké rady

Statutami zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutně vice osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno;

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Eva

Příjmení: lilová

Email: evaIllova@seznam.cz

Tel.: 602788769

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě cřopadu na větší 
území uvecfte vyšší adminrsřraffwv 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Kraj Vysočina (rozlohou téměř 6 800 km2) se řadí mezi 
regiony nadprůměrné velikosti. Podle bilanci půdy 
Českého statistického úřadu je 60 % zemědělská půda 
a ze zbývajících 40 % nezemědělské půdy tvoří 77 % 
lesní plochy, cca 4 % vodní plochy. Tyto plochy z velké 
části tvoří honební pozemky, na kterých je vykonáváno 
právo myslivosti.
Předložený projekt bude realizován na území Kraje 
Vysočina ve dnech 24.-25 října 2020 v honitbách 
okresu Třebíč, ORP Moravské Budějovice, obci
Jemnice (práce budou probíhat v KU Jemnice), ve 
prospěch Kraje Vysočina a uživatelů zemědělských 
pozemků i chovatelů hospodářských zvířat



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podán/ žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

-listoricky se na okrese Třebíč i dalších okresech kraje 
Vysočina koná pravidelně značné množství zkoušek 
psCs včetně všestranných zkoušek ohařů a ostatních 
Dlemen, které klasifikuji loveckého psa pro využiti pro 
aráci na poli, v lese a ve vodě.
Z důvodu zkvalitňováni práce uživatelů honiteb v kraji 
Vysočina bude v roce 2020 Všestranné zkoušky mimo 
iné organizovat také Českomoravská myslivecká 
ednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč (dále 
„QMS Třebíč1'). Zkoušky se budou konat v měsíci říjnu 
ako dvoudenní.
V rámci Kraje Vysočina chceme dosáhnout
1} Zvyšování odborné úrovně subjektů. Pořádáním 
zkoušek se vytvoří podmínky pro uspořádání 
nejvyšších zkoušek loveckých psů z výkonu, kde psi 
získávají loveckou upotřebiteinost pro drobnou a 
spárkatou zvěř předepsanou zákonem č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti (v platném znění) a vyhláškou IVtZe č. 
244/2002 Sb. (v platném zněni). Umožněni uživatelům 
loniteb držet, používat a navýšit potřebný počet 
lovecky upotřebitelných psu s odpovídající kvalifikací 
pro řádný výkon myslivosti a zemědělskou prvovýrobu.
Psí se mj. zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté a 
předem usmrcené drobné zvěři srstnaté, pernaté a 
lišce.
2) Využíváním většího počtu loveckých psů bude 
možné snižovat ztráty na mladé a hnízdící zvěři a volně 
žijících zvířatech při zemědělských pracích, např. 
vyhledáváním miácřat, hnízdících koroptvi a bažantů 
Domoci lovecky upotřebitelných psů. Současně se 
chrání i v přírodě volně žijící zvířata před zemědělskou 
technikou.
3) Využíváním většího počtu loveckých psů, které bude 
možné použít na dohledáni a dosled zvěře bude možné 
snižovat ztráty na zvěřině, tedy ztrátě masných 
produktů z prvovýroby, nutričně jedné z nejvhodnějších 
potravin.
4} Využíváním většího počtu loveckých psů bude 
možné účinněji snižovat počty černé zvěře (prasete 
divokého). Černá zvěř působí nemalé škody na 
zemědělsky využívané orné půdě a způsobuje Škody 
na polních plodinách. Současně je prase přenašečem 
afrického moru prasat, tj. vysoce nakažlivého 
onemocnění prasat, které se přenáší přímým 
kontaktem, nebo nepřímo produkty živočišného 
původu. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100 % 
ietaiitou.
5) Využíváním většího počtu loveckých psů mohou být 
snižovány í počty další fczv. škodné zvěře, jako např. 
liška obecná, která je přenašečem dalších chorob a 
z veterinárně bezpečnostního hlediska je potřebné 
udržovat její početnost na přijatelné úrovni.
0) V neposlední řadě se jedná o uspořádáni 
zemědělsky a společensky významné kulturní a 
odborné akce na úrovni Kraje Vysočina s možností 
účasti bez omezeni do naplnění kapacity, kterou
Dořadatel organizačně zajisti. Informace a prezentace



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšoval, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uvadle 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Všestranné zkoušky ohařů jsou pořádány vzhledem ke 
svému rozsahu jako dvoudenní. Posuzováni výkonu 
psů na zkouškách je prováděno podie ustanovení 
platného Zkušebního řádu ČMMJ. Jedná se o praktický 
výcvik a zkoušky dle nejnovějších poznatků výzkumu a 
vývoje zanesených do pravidel ve zkušebním řádu. 
Zkoušky v sobě zahrnuji celkem 28 disciplin, kdy 11 
disciplín proběhne na poli, 10 disciplín v tese, 4 
disciplíny ve vodě a 3 společné discipliny přinášeni. 
Výkony psů posuzuje sbor rozhodčích, který deleguje 
pořadatelský OMS ze seznamu rozhodčích QMSú 
především z Kraje Vysočina.
Předmětem zkoušek je vyhledáváni a vystavováni 
zvěře, dohiedávky střeleně, postřelené či jiným 
způsobem poraněné zvěře a přinášeni dohledané 
zvěře. Vyhledáváni a vystavování se zkouší na zvěři 
živé, dohiedávky pak na zvěři předem usmrcené, Ohaři 
[sou 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 upotřebiteinost pro všestrannou práci na 
povrchu. Vlastnost ohařů vystavovat zvěř je v praxi 
využívána pň prohledávání porostů picnín před sklizni, 
k vyhledáváni hnízdících koroptví a bažantů a 
k vyhledávání mláďat zajíců a srnčí zvěře. Tato ochrana 
zvěře před kosením pícnin má značný 
národohospodářský význam v záchraně zvěře před 
vysečením a usmrcením a tlm ztrátám na populaci 
zvěře při skllznových 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 fenfárami v 
provedení mysliveckých trubačů.
Vůdcům, jejichž psi úspěšně absolvovali 2koušku, je 
předáván diplom, průkaz původu psa se záznamem o 
vykonané zkoušce, potvrzení o lovecké upotřebítelnosti 
a jsou odměněni pohárem a věcnou cenou.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Těchto všestranných zkoušek se každoročně účastni 
ak vůdci z celého Kraje Vysočina, tak i vůdci 
zahraniční, např. ze Slovenska.
Každodenní návštěvnost se bude pohybovat cca okolo
SO návštěvníků.
Cílové skupiny:
- chovatelé a vůdci loveckých psů, kteří ke zkoušce 
nastoupí,
- kynologové, příznivci myslivosti a lovecké kynologie, a 
jejich rodinní příslušnici,
- 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.
Přínos ie podrobně popsán v bodě 2 žádosti.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteWukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

- zahájení přípravy projektu: podzim 2019 - březen
2020
- pronájem a zajištění honiteb: podzim 2019
- rozpočet a finanční kryti projektu: březen 2020
- podání žádosti o poskytnuti příspěvku Kraji Vysočina: 
duben 2020
- zajištěni logistiky a propagace zkoušek: duben - září 
2020
- zkoušky: 24,-25. října 2020
- vyhodnocení akce, závěrečná zpráva: říjen - listopad 
2020

Program zkoušek:
1. den zkoušek (24. 10.2020)
07,00 - porada rozhodčích
07.30 - presence účastníků, veterinární prohlídka
08.15 ~ slavnostní zahájení, rozlosování psů do skupin 
08,45 - odjezd po skupinách do bonitby
17.00 - ukončeni prvního dne zkoušek
20.00 - slavnostní společenský večer účastníků a 
veřejnosti

2. den zkoušek (25.10. 2020)
08.00 - zahájení druhého dne zkoušek
08.15-odjezd po skupinách do honitby
17.00-slavnostní vyhlášení výsledků, ukončeni 
zkoušek.



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podávání žádosti); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byt zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Okresní myslivecký spolek Třebíč je zkušeným 
pořadatelem kynologických zkoušek. Každým rokem 
pořádá cca 15 různých typů zkoušek loveckých psu v 
nonitbách v rámci okresu Třebíč. Všestranné zkoušky 
ohařů - Memoriál Josefa Venhody pořádá QMS Třebíč 
od roku 1995. Všechny ročníky byly vždy obsazeny a 
zajištěny spolupracovníky OMSu.
Na OMSu Třebíč působí přibližně 80 aktivních 
kynologů, QMS má odbornou kynologickou komici ve 
které pracuje 12 členů. Dále má pro organizaci 
zajištěny další odborné komise (komisi ekonomickou, 
organizačně právní atd.). Jejich složeni je dostupné na 
http://omstrebic.cz/oms/.
Jednotlivé discipliny budou probíhat v souladu s 
ustanoveními platného Zkušebního řádu ČMMJ na poli, 
v iese a ve vodě. Pro posuzování výkonu 
předváděných psů pořádající OMS Třebíč deleguje 
sbor rozhodčích ze seznamu rozhodčích OMSú 
působících na Kraji Vysočina. Po celou dobu zkoušek 
bude zajištěn veterinární dozor a budou vytvořeny 
podmínky vyplývající z dalších platných právních 
oředpisů.
Nad organizaci zkoušek dohlíží Českomoravská 
myslivecká jednota, z.s. a Českomoravská kynologická 
ednota, z.s.
K možnosti uspořádat zkoušky je nezbytné zejména 
ohlášení akce na Českomoravskou mysliveckou 
jednotu v termínu do 31,8.2019, které se již uskutečnilo. 
Dále bylo třeba zajistit honitbu s vhodnými podmínkami 
pro pořádání zkoušek (domluveno s Mysliveckým 
spolkem Vrbová bažantnice Jemnice) a veterinární 
dohled přímo na zkoušky.
Celkově náklady na 
projekt 45 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 25 000 Kč 55,56 %

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
dotace Kč ,oo %

- z toho neinvestiční 
dotace 25 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 20 000 Kč 44,44 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,0® %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 20 000 Kč 100,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty O



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl m spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí pódii na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny,

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1.2020 do
31.12.2020.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Doklad 6 právní subjektivitě - výpis z registru osob
2. Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
3. Čestné prohlášení žadatele
4. Podrobný položkový rozpočet s . /

Okresní niywWaý & polek Třebič 
áatanmice 462

V Třebíči dne 22.4.2020
Razítko, jméno/a a podpís/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele:
Před podáním projektu sí ověňe, zda:

- je (b/mt/Zář žádost/ kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.



Příloha č. 1
Stručný popis naplnění specifických kritérií

Specifická kritéria:
a) Tradice/historie aktivit (bodové rozpětí 1-10)
□ historie aktivit je méně než 3 roky (I bod)
□ historie je 3-5 tetá (4 body)
U historie je 5-10 létá (8 bodů)
Sťhistorie je 10 a více Set (10 bodů)

Všestranné zkoušky ohařů - Memoriál Josefa Venhody pořádá OMS Třebíč nepřetržitě od roku
1995,

b) Dopad projektu (bodové rozpětí 1-10)
C místní (lokální) (1 bod)
□ regionální (4 body) 
n celostátní (8 bodů)
B mezinárodní (10 bodu)

Zkoušek se mohou účastnit vůdci z celé České republiky i ze zahraničí. Každoročně převažují vůdci
* Kraje Vysočina, ale přítomni bývají i jednotliví vůdci z jiných krajů ČR, popř. ze Slovenska,

c) Zaměření projektu na oblast zemědělství (bodové rozpětí 1-10)
51 ostatní (1 bod)
□ výroční akce, které přispějí ke zvýšení odborné úrovně subjektu v oblasti rostlinné a živočišné výroby 
(5 bodů)
□ okopaniny (10 bodů)
□ skot (10 bodů)

Zkoušky patří do ostatních akcí.



Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

Číslo položky, -
w ^'vj jxí ‘@1- jiStípSVí? 5íí^:;^iiJ j^^í|^&Sš*^í;?^ísy;f ■

|^:1||^^IÍ|np^||||;|;8

V%i, :LÍ^:Vfí >^:l* :>-:C'.->^
ů%i£'? "$■^^!

45 000 Kč
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. . 2. 5 000 Kč

•Si.*' .'- V řl ■ x - e

věcné daiy , (ceny poskytnuté v rájna soutěži) 10 000 Kč

] 4 ' . 8 500 Kč

5

. ^; s {ofg/piiltéhf, p/0j2^é|écc á&rgw
nákup ost služeb - vystévóváfiýcft exponátů, komodit
Bli5<i!S8iiSIB£!lSii®iiftii8WSfililBSlBI

3 500 Kč
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>' . - ^ - pojištěni)' — ' -

12 000 Kč


