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Údaje platné ke dni: 20. července 201Ř 06:3ř 1/2

Výpis
z , vedenéhorejst íku obecně prospě ných společností

Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl , vložka Ű 204

Datum vzniku a zápisu: 23. června 2009
Spisová značka: Ű 204 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Název: Stanice Pavlov, o.p.s.
Sídlo: č.p. 54, 5ř4 01 Pavlov
Identifikační číslo: 2řŘ Ř1 02ř
Právní forma: Űbecně prospě ná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

ekologická výchova, vzdělávání, poradenství a osvěta
provoz záchranné stanice - zaji tění dočasné nebo trvalé péče o handicapované 
živočichy
ochrana a podpora volně žijících živočich  a rostlin, ochrana a podpora 
p vodních ekosystém , ochrana a tvorba krajiny
realizace záchranných program  ohrožených zvlá tě chráněných druh  rostlin 
a živočich  a plán  péče o zvlá tě chráněná území
zpracování odborných studií, posudk  a koncepcí zamě ených na ochranu 
ohrožených druh
dal í činnosti v oblasti ochrany p írody a životního prost edí
výzkum, odborné vzdělávání, poradenství a spoluúčast na p ípravě legislativních 
norem v oblastech souvisejících s poskytovanými obecně prospě nými službami
pozitivní presentace regionu, jeho krajiny a p írody
ukázky provozu záchranné stanice pro ir í ve ejnost

Statutární orgán - ředitel:
  ZBY EK KARAFIÁT, dat. nar. 1ř. srpna 19ř4

Mírová Ř63, 6řŘ 62 Dolní ůěmčí
den vzniku funkce: 1. února 2013

Správní rada:
člen správní rady:

  TŰMÁ  KARYD, dat. nar. 30. června 196ř
ůa Chmelnici 159Ř, 5ř3 01 Chotěbo
Den vzniku členství: 1. dubna 2014

člen správní rady:
  PhDr. JAůA MYSLIVCŰVÁ, dat. nar. 21. srpna 1962

Mrzkovice 6, 5ř2 91 Světlá nad Sázavou
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Mgr. AůETA TŰMŰVÁ, dat. nar. 11. prosince 19řř

V Bytovkách 336, 5ř2 ř1 Habry
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  MVDr. PAVEL VRBKA, dat. nar. 29. prosince 1964

Habrecká 414, 5ř4 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Mgr. JITKA VĚTRŰVCŰVÁ, dat. nar. 3. b ezna 19ř1

Za Strahovem 464/30, B evnov, 169 00 Praha 6

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 20.7.2017 v 17:08:46.
EPVid:wtfPXJV9CBv5F2g/Jp0//Q
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Den vzniku členství: 20. července 2015
člen správní rady:

  PAVEL KALABUS, dat. nar. 1ř. května 1953
ůa Vrchu 46ř/21, 5ř6 01 Jihlava
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  ZDEůĚK CHLÁD, dat. nar. 5. b ezna 19Ř2

Havlíčkova ř42, 5ř4 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Mgr. LUKÁ  PŰLEDůÍK, Ph.D., dat. nar. 1. června 19Ř5

Lidé ovice 62, 3ř0 01 Peč
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Ing. VÁCLAV HLAVÁČ, dat. nar. 5. listopadu 1960

Kamenická 164ř, 5ř0 01 Havlíčk v Brod
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  RůDr. PETR M CKSTEIů, dat. nar. 11. února 19Řř

Družstevní 1256, 539 01 Hlinsko
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Ing. JŰSEF PAVELKA, dat. nar. 14. června 1960

č.p. 2ř, 5ř4 01 Pavlov
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen správní rady:
  Ing. RŰMAů SVŰBŰDA, dat. nar. 21. íjna 19ř3

č.p. 31, 5ř4 01 Pavlov
Den vzniku členství: 20. července 2015

Počet členů: 12
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
  JARŰMÍR VADIůSKÝ, dat. nar. 24. zá í 1964

č.p. 41, 5ř2 ř6 Le tina u Světlé
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. LEůKA ARůŰTŰVÁ, dat. nar. 6. íjna 1949

ůádražní 1000, 5ř2 91 Světlá nad Sázavou
Den vzniku členství: 20. července 2015

člen dozorčí rady:
  Ing. JAů DRÁPELA, dat. nar. 19. července 19Ř0

Pod eptouchovem 116ř, 5ř4 01 Ledeč nad Sázavou
Den vzniku členství: 20. července 2015

Počet členů: 3
Zakladatel:

Ing. VÁCLAV HLAVÁČ, dat. nar. 5. listopadu 1960
Kamenická 164ř, 5ř0 01 Havlíčk v Brod
Ing. JI Í HLADŰVEC, dat. nar. 9. května 1960
č.p. 41, 5ř4 01 Űstrov
Űbec Pavlov, IČ: 002 6ř 011
Pavlov 9, PSČ 5ř401



















 

 

Střednědobý finanční plán na roky 2018, 2019, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanice Pavlov o.p.s. 

Zpracoval: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 



Jedním ze základních úkolů záchranné Stanice Pavlov o.p.s. je trvalé zabezpečení 

péče o ohrožené a handicapované živočichy z naší přírody a o jejich návrat zpět. 

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. Spolupracujeme se 

záchrannými složkami z Kraje Vysočina.  

Další prioritou stanice je ekologické vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). Tradici 

mají zejména organizované prohlídky Stanice, při nichž se účastníci mohou 

seznámit nejen se zástupci naší fauny, ale především s tím, co je nejvíce ohrožuje  

a jak lze tyto problémy řešit. Nespornou výhodou stanice je možnost nabízet navíc 

praktické ukázky dopadu lidské činnosti na živočichy. Jedinečná možnost spojení 

přednášek s praktickými ukázkami přivádí na stanici každoročně několik tisíc 

návštěvníků, přičemž velkou většinu tvoří vždy školní mládež. 

Od roku 2016 fungujeme na principech sociálního podnikání, zaměstnáváme více 

jak 60 % pracovníků se zdravotním postižením.  

 

Rozvoj činnosti 

2018 

Během roku chceme zadat studií na rekonstrukci expoziční části a chceme začít 

s přestavbou jednotlivých voliér v expoziční části stanice. Prvním krokem bude 

přebudování venkovního držení dravých ptáků v části dvora, kdy současné držení 

pomocí sokolnických úvazků je z hlediska funkčnosti nevyhovující. Na daném místě 

chceme vybudovat expoziční výběh pro malé šelmy.  

V roce 2018 se chceme také zaměřit na úpravu zahrady ekocentra. Rádi bychom 

zde vybudovali venkovní přírodní učebnu a dále opravili oplocení ekocentra. 

V prostoru zahrady je potřebné odstranit stromy v havarijním stavu a provést 

základní sadovnické úpravy.  

 

2019 

V roce 2019 chceme pokračovat v postupné rekonstrukci expoziční části voliér a to 

šesti voliér, které jsou již za hranicí své životnosti. Také chceme vyměnit oplocení u 

vodních ptáků, současné oplocení již není vyhovující z důvodu bezpečnosti 

chovaných ptáků.  



Dále chceme pokračovat v přebudování výběhů na zahradě ekocentra, měl by se 

zde dokončit výběh pro spárkatou zvěř a výběh pro vydru říční. 

Dále chceme začít postupnou přestavbu léčebné části voliér, kdy současný 

dřevěný komplex z roku 1992 je již za svou životností. Vybudujeme zde novou 

soustavu léčebných a chovatelských voliér. Odhad stavebních prací je 700 tis. Kč. 

Chceme zde využít finance z darů a projektů, jednotlivé voliéry budou dostavovány 

postupně v následujících letech.  

 

2020 

Rádi bychom v tomto roce zrekonstruovali a otevřeli podvodní pozorovatelnu se 

zaměřením na řeku Sázavu a život kolem ní. Jedná se zatím o nevyužitou budovu 

pozorovatelny uprostřed areálu záchranné stanice. Dále bude probíhat další etapa 

dokončovacích prací soustavy léčebných voliér a opravy voliér a výběhů 

v expoziční části.  

V tomto roce bude nutné zakoupit automobil, za dosluhující Peugeot partner, 

který byl vyroben v roce 2004 a v současné době má najeto 239 tis. km. Jeho další 

opravy jsou již pro stanici nerentabilní. 

 

Lidské zdroje 
 

 

 

       

 

  

2016 
skutečnost 

2017 
finanční 

plán 

2018 
předpoklad 

2019 
předpoklad 

2020 
předpoklad 

 Mzdové náklady v tis. Kč 1188 1860 1960 1960 1960 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 

3,25 7 7,5 7,5 7,5 

 

 

   

 

  

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění 

 Mzdové náklady Prostředky na mzdové náklady nových pracovníků čerpáme 
z Úřadu práce.  

 Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců předpokládáme 
v letech 2018 až 2020 na stejné výši. Navýšení počtu 
zaměstnanců oproti roku 2016 je způsobeno rozšířením o 
činnost ekocentra a podmínkou získání dotace z Úřadu práce 
tj. zaměstnávání více jak 50 % osob se zdravotním 
postižením. Současný počet pracovníků předpokládáme ve 
stejné výši až do roku 2020. 

 



 

Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
(plán nákladů a výnosů) v tis. Kč 

 

 

       

 Hlavní činnost 2016 
skutečnost 

2017 
finanční plán 

2018 
předpoklad 

2019 
předpoklad 

2020 
předpoklad 

 Náklady 3810 4247 4330 4330 4330 

Výnosy 3954 4397 4497 4497 4497 

Výsledek hospodaření - hlavní činnost 144 150 167 167 167 
 

 
 

 Doplňková činnost 2016 
skutečnost 

2017 
finanční plán 

 Náklady 137 150 

Výnosy 168 200 

Výsledek hospodaření - doplňková činnost 31 50 

 

Zásadním zdrojem financování záchranné stanice je i nadále dotace z Kraje 

Vysočina. Stanice se i nadále každý rok uchází o získání dotací na provoz i z jiných 

zdrojů. Nárůst nákladů v posledních letech je způsoben zejména rozšířením 

činnosti záchranné stanice o provoz ekocentra. To se projevilo zvýšeným počtem 

zaměstnanců a souvisejícím růstem mzdových nákladů, na zaměstnávání osob na 

chráněných místech čerpáme dotace na mzdové výdaje od úřadu práce.  

V celkových nákladech jsou započítány i odpisy majetku. Zisk z hospodaření je 

použit na splácení dřívějších závazků vůči finančnímu úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce 

Druh Název akce Celkové 
odhadované 
vstupní 
náklady* 

Důvod 2018 2019 2020 

Ostatní 
zdroje 

Vlastní 
zdroje 
PO 

Ostatní 
zdroje 

Vlastní 
zdroje 
PO 

Ostatní 
zdroje 

Vlastní 
zdroje PO 

Služby 

Studie 
rekonstrukce 
expozice 20000 

Většina voliér a výběhů byla 
vystavěna v 90 letech. V 
současné době již přestávají 
být vyhovující, jak co se týče 
bezpečnosti zvířat, tak 
neodpovídají současným 
standardům péče o živočichy. 20000           

Investice 

Vybudování 
výběhu pro 
malé šelmy 50000 

Současná expozice sokolnicky 
vedených ptáků držených na 
úvazcích je již nevyhovující. 
Ptáci držení tímto systémem 
nemají možnost kvalitního 
života ve Stanici.  Místo toho 
chceme rozšířit expozici 
malých šelem. 50000           

Investice 

Úprava 
zahrady 
ekocentra 100000 

U nově vybudovaného 
ekocentra je potřeba 
přizpůsobit zahradu pro výuku   
-schází kryté vnější výukové 
prostory, některé stromy jsou 
v havarijním stavu, prostředí je 
bez vhodných výsadeb  100000           

Investice 
Rekonstrukce 
voliér  200000 

Stávající voliéry v léčebné i 
expoziční části areálu Stanice 
byly vybudovány z přírodního 
materiálu v první polovině 90. 
let. Nyní jsou již za hranicí 
životnosti, mnohde jsou 
nefunkční.      100000   100000   

Investice 

Oplocení 
vodních 
ptáků 50000 

Častým používáním výběhů, 
vlivem povětrnostních a 
místních podmínek a atakům 
predátorů z volné přírody je 
pletivo oplocení silně narušené 
a v mnoha místech nevratně 
poškozené.     50000       

Investice 

Úprava 
zahrady 
ekocentra - 
výběhy 100000 

Z počátků stanice v zahradě 
ekocentra zůstaly základy pro 
výběhy spárkaté zvěře a vydry 
říční. Díky narůstajícímu počtu 
svěřenců Stanici prostory pro 
odchov chybí.     100000       

Investice 

Rekonstrukce 
léčebných 
voliér 100000 

Převážná část léčebných voliér 
je vybudována z přírodních 
materiálů v počátku 90. let. 
Voliéry jsou průběžným 
využíváním a vlivem 
povětrnostních podmínek za 
hranicí životnosti.     100000 200000 200000 200000 

Investice 

Rekonstrukce 
podvodního 
světa 150000 

V rámci vylepšování služeb, 
osvěty a popularizace 
problematiky v oblasti ochrany 
přírody zaměřenou na lokalitu 
Posázaví bychom 
zrekonstruovali chátrající 
nevyužitou budovu uprostřed 
areálu Stanice.         150000   

Investice 
Nákup 
automobilu 350000 

Pro zabezpečení plynulého 
chodu Stanice a v rámci 
rentability je již potřebná 
výměna dosluhujícího Peugeot 
partner.          200000 150000 
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