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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 003076.0001

ČI.1 
Smluvní strany

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

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Ing. Lukáš Vlček, člen Rady Kraje Vysočina

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

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: Fio 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 realizaci projektu „Provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

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 projekt 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 kalendářních dnů ode dne, kdy kraji písemně 
sdělí, že nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, 
povinnost umožnit kontrolu ap.), a to na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

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

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší, výše dotace se úměrně sníží.

3) 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.

4) Souběh dotace z dalších dotačních titulů kraje na realizaci jednoho projektu není 
možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje.

5) 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 vest L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

6) 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, a to nejpozději 
do 15. března 2022.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a je povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem 1.1. 2022.

3) 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 v ČI. 7 odst. 
1 této smlouvy s tím, že náklady vymezené v CL 7 odst. 5 písm. a) je možno uhradit 
a promítnout v účetnictví do 31.1. 2023.
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4) Neuznatelné náklady projektu 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 projektu, 
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 projektu, 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu.

5) Uznatelné náklady projektu 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 této smlouvy a Přílohou č. 1 této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 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.

ČI. 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 vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být 
jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za rádné vedení 
a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady 

Strana 3 (celkem 7)



2f,y
*120,09

projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 003076.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 daní z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 1. 2023. 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 (závěrečnou zprávu), a to nejpozději do 
15. 2. 2023.
Přílohou závěrečné zprávy dále musí být:
- stručný popis zrealizovaného projektu,
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
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 projektu (faktury, výdajové 

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

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy.

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 projektu í 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 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 projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem Vysočina.
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2) Na výstupech projektu 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.krvysocina.cz/publicita.

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat kraj, a to po dobu realizace a udržitelnosti 
projektu dle ČI, 11 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“ (označení samolepkou);
e) 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-vysocina.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.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté 
dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy 
prodat, pronajmout, zastavit čí darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje 
Vysočina.

ČI. 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.
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ČI. 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) Kontaktní osobou kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Denisa Švengrová, e-mail: 
Svengrova.D@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 516.

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 Cl. 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 Cl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, 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 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.
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10)0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
9. 11.2021 usnesením č. 0450/07/2021/ZK.

. // { g < /7 A
V Jihlavě dne .Z. M.:..0 / •"‘v./AV20lg dne /• ' 11. Zo z /

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

STANICE PAVLOV o.p.s
584 01 Pavlov 54 

Ič: 28771028

Ing. Lukáš Vlček x .
člen Rady Kraje Vysočina 

pro oblast lesního a vodního hospodářství, 
zemědělství a životního prostředí

Kraj Vysočina
Mm 1882/57, 546 01 pHBawa
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Stanice Pavlov, o. p. s
Pavlov 54, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 287 71 028

Kraj Vysočina 
Žižkova 57
586 01 Jihlava

V Pavlově dne 11. 8. 2021

Žádost o poskytnutí dotace na provoz záchranné stanice na období pro rok 2022

Žadatel: Stanice Pavlov 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. Zbyšek Karafiát, Ph.D.

tel.: 734309798

IČ: 28771028

číslo účtu: 2100402225/2010

e-mail: stanicepavlov@seznam.cz

webová stránka: www.stanicepavlov.eu



Výše žádané dotace: 1 300 000 Kč

Kraj Vysočina i 
IU2I37,586 m pašavs ,

Rok 2022

Celkové náklady akce 1 300 000 Kč

Výše dotace v KČ 1 300 000 Kč

Výše dotace v % 100 % z celkových 
nákladů na akci

Rozpočet projektu v tis.

Náklady Dotace Kraj
Mzdy, DPP + soc. a 
zdr. * 500

Energie 100
Opravy 100
Nákup DM 100
Pohonné hmoty 30
Ostatní služby ** 100
Spotřeba materiálu 70
Investice *** 300
Celkem 1300

* V položce mzdy bude uvedeno dofinancování mezd vedoucích provozních pracovníků 

nad úroveň příspěvku od úřadu práce. Dále do mzdových prostředků budou zahrnovány osobní 

náklady, včetně dohod zaměstnanců, kteří nejsou financováni z úřadu práce.

** Jde zejména o náklady na účetnictví, audit, telekomunikační služby, pojištění apod.

*** Investice v podobě rozšíření a zpřístupnění expozičních voliér a obnova technického 
zázemí, postupná obměna vozového parku.

Přiložené dokumenty (prosím zaškrtněte):

1. 17 Příloha žádosti

2. 7 Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

3. 9 Zakládací smlouva
4. TV Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
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