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FOND VYSOČINY
PROGRAM „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2022“

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“)

FV02858.0003

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing, Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28580003

a

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. - okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod
adresa / se sídlem: Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 67777147
zastoupen: Ing. Ervinem Hausvaterem, předseda
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8935521/0100

. ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Chovatelská přehlídka trofejí, Všestranné zkoušky Pohár 
hejtmana KV“, blíže 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 oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
odst 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj 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 80 000 Kč (slovy: osmdesáttisíc 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 108 000 Kč
Výše dotace v Kč 80 000 Kč
Výše dotace v % 74,07 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 25,93 % z celkových nákladů na 

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 28 000 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
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v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
H vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
íí k předkládání projektů (tj. 20 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně

snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 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.

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 ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1.1. 2022, nejpozději do 31. 12. 2022. 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 v ČI. 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 ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
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f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky),
j) mzdové náklady a platy,

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nájemné (pronájem ploch a objektů)
b) nákup materiálu jinde nezařazený (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 dlouhodobý hmotný 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 placené zaměstnavatelem.

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

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

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 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
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(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID 02858.0003",

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 
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 v ČI. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní bankovní 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 28. 02. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.“

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čí. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) je povinen do 15 
kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak 
pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnost! projektu stanovené dle ČI. 11 
této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

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 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 ČI. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činností dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČL 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 

který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s projektem, pokud 
jsou k této příležitosti vytvářeny,

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,

- v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou včl. 13 bodu 3) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje,

- viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě realizace 
projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 bodu 
3) této smlouvy,

- distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,

- v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-vysocina.cz/publicita),

- prezentovat Kraj moderátorem projektu,
- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 

stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Či. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnost! stanovené v Čl. 11.

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), ve 
znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.
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to
Čl. 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 či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Mgr. Marcela Rosická, tel: 564 602 577, email: 
rosicka.m@kr-vysocina.cz, Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, email: hejda.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 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 stím, 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

7
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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) 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,

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č, 1 - Žádost o poskytnutí dotace

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 31. 5. 2022 
usnesením č. 0917/18/2022/RK,

V Az.&cl.. dne MAE
Českomoravský myslvetka .jed

M2,, cta/ove onnieL

V Jihlavě dne
26 07. 2022

... 1.4-C-ý......
Ing. Eivin Hausvater 

předseda

7j f KrajVysoana 
• ■ ,4.....
řhg. Pavel Hájek 
člen rady kraje
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY (

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) Fv 0 259 0003
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

-0/11 
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Název programu ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2022

Název projektu Chovatelská přehlídka trofejí. Všestranné 
zkoušky Pohár hejtmana KV

IČO: 67777147

Přesný název; Českomoravská myslivecká jednota, 
z.s., okresní myslivecký spolek 
Havlíčkův Brod

Identifikační údaje žadatele

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace (církevní organizace, 
nadace a nadační fond, 
o.p.s.,zapsaný spolek, ústav, ...)

Ulice, čp: Dobrovského 2366

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Sídlo pošty: Havlíčkův Brod

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8935521

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Ing.

Jméno: Ervín
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Hausvater

Funkce: předseda



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Lubomír

Příjmení: Stejskal

Email: havlickuvbrod@cmmj.cz

Tel: 739222895

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 vice obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

ORP Havlíčkův Brod, ORP Chotěboř, ORP Světlá nad 
Sázavu



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

ChPT
Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí je odůvodněno 
zákonem o myslivosti. OMS HavL Brod byl 
uspořádáním pověřen ORP Havl. Brod, Chotěboř a 
Světlá n. Sázavou.
Přehlídka se v minulých dvou letech vzhledem k 
nákazové situaci C-19 nekonala. Cílem chovatelské 
přehlídky trofejí je poskytnutí kompélexního, uceleného 
přehledu o vývoji a počtu volně žijící zvěře v regionu 
Havlíčkův Brod, edukace o ochraně zvěře při 
senosečich a v okolí dopravní infrastruktury, ochraně 
mláďat v přírodě a zkušenosti s ochranou mláďat 
prostřednictvím pachových zrad idei, za pomoci dronů, 
práce s mládeží a veřejností komplexně v této oblastí 
(jak se zachovávat pří nálezu mláďat v přírodě) a 
propagace ochrany přírody. Primárně má přehlídka za 
cíl prohloubení, zkvalitnění spolupráce nejen se 
zemědělci, ale zároveň osvětu u nemyslivecké 
veřejnosti, hlavně v oblasti ochrany mláďat před 
neodbornými zásahy (nálezy ’’opuštěných" mláďat).

vz
Všestranné zkoušky ohařů jsou vrcholovými zkouškami 
již lovecky upotřebitelných psů. Jedná se o zkoušky, 
které jsou náročné jak na přípravu samotných psů, tak 
hlavně na organizační stránku, kde je velice důležité 
zvládnutí logistiky, materiálového, ekonomického a 
kádrového zabezpečení (výběr a ustanovení přípravné 
skupiny, delegace rozhodčích s oprávněním k 
posuzování, zajištění pronájmu lukrativních honiteb a 
spolupráce s nimi, zajištění požadovaného zazvěřeni 
lokality konání zkoušek, nákup cen a zajištění 
zákonných certifikátů pro úspěšné psy a vůdce a další) 
Vizí je navýšení početních stavů loveckých psů, kteří by 
složením těchto zkoušek naplnili zákonem stanovené 
podmínky pro práci na dohledávkách a dosledech zvěře 
nejen na loveckých akcích, ale hlavně při plnění úkoiů 
při ochraně přírody, kdy jsou psi využívání pro 
vyhledávání zvěře, zejména mláďat při senosečich a 
sklizních zemědělských kultur. Jejich využití je pak 
patrné i pří naplňování ustanovení zákona na ochranu 
zvěře proti týrání, kdy se zvěř stává oběťmi střetu s 
dopravními prostředky a díky tomu mnohdy dochází k 
útrpnému hynutí. Zde pak lovecky upotřebitelný pes 
napomáhá zkrácení doby utrpení zvěře díky svému 
výcviku a schopnostem po absolvování všestranného 
výcviku. Dosažením vyšších kvalifikací a vycvičenosti 
loveckých psů vidíme zlepšení naší práce pro 
společnost, myslivost a pro ochranu přírodního 
bohatství. Kvalitnější je pak i přístup ke spolupráci a 
požadavkům moderního zemědělství._______________



! ....... ChPT
V období let 2020 a 2021 se nám i vzhledem k 
nepříznivé pandemické situaci a plošnýám nařízením 
vlády podakilo zrganizovat a uskutečnit přednášky, 
výstavy a besedy týkající se spolupráce zemědělců a 
myslivců se zaměřením na senoseče a ochranu zvěře 
při komunikacích. Součástí těchto projektů měla být 
každoročně i chovatelská přehlídka trofejí. Vzhledem ke 
zdravotní a nákazové situaci a nařízením vlády se však 
v posledních dvou letech přehlídky nekonali, nemohlo 
tedy dojít k informovanosti veřejnosti o spolupráci 
zemědělců, myslivců a dalších dotčených subjektů. V 
předchozím období se jak chovatelská přehlídka, tak i 
odborné přednášky setkali s pozitivním ohlasem a rádi 
bychom v tomtoduchu opětovně, po dvou letech, 
navázali na jejich pořádání a konání. Cílem chovatelské 
přehlídky trofejí je poskytnutí kompélexního, uceleného 
přehledu o vývoji a počtu volně žijící zvěře v regionu 
Havlíčkův Brod, edukace o ochraně zvěre při 
senosečich a v okolí dopravní infrastruktury, ochraně 
mláďat v přírodě a zkušenosti s ochranou mláďat 
prostřednictvím pachových zradidel, za pomocí dronů, 
práce s mládeží a veřejností komplexně v této oblasti 
(jak se zachovávat při nálezu mláďat v přírodě) a

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 

: pořizovat, budovat, vylepšovat, 
: organizovat atp,; v jakém 
: množství a rozsahu - uveďte 
J základní parametry projektu (kolik, 
j Čeho)

propagace ochrany přírody.
Chovatelská přehlídka v našem regionu je 
navštěvována nejen mysliveckou veřejností. Zde se 
snažíme o zajištění edukačních programů pro žáky 
základních a středních škol. Exponáty chovatelské 
přehlídky jsou předložené trofeje zvěře, ty jsou nejprve 
hodnoceny. Hodnocení provádí odborná komise, ve i
které pracují proškolení hodnotitelé s patřičnými 
certifikáty na daný druh zvěře. Pro zkvalitnění práce 
bychom hodnotitelům rádi zakoupili vzornik chrupu I
dančí zvěře, který usnadní práci pří odhadu věku. í
Komise pak vybere medailové ohodnocené trofeje. 
které budou mít na výstavě čestné místo a budou 
ohodnoceny příslušnou medailí.
Výsledkem hodnocení je zpracovaný katalog "Přehled 
lovu zvěře a předložených trofejív okrese Havlíčkův 
Brod za rok 2021. Na zpracování katalogu se podílí 
hodnotitelská komise ve spolupráci s pracovníky státní 
správy myslivosti jednotlivých pověřených obcí. Katalog 
e graficky upraven a doplněn barevnými fotografiemi 
některých trofejí, přebážně význačných. Jelikož se v 
posledních dvou letech přehlídka nekonala, bude 
výstava rozšířena o exponáty význačných trofejí z 
těchto období, 
i v letošním roce trvá praktická aplikace pachových 
zradidel s přípravky Hagopur, kdy závěry z nich budou 
někteří spolky prezentovat na samotné přehlídce. 
Instalace výstavy proběhne v čtvrtek 19.5.2022 v sále 
Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Exponáty sem
budou doručeny ze sběrného místa. Vzhledem k počtu 
rozrůstajícího se počtu trofejí a přiřazení význačných 
trofejí za dvě minulá období, kdy se výstava nekonala, 
necháváme pro letošní rok do vyrobit dva panely pro
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ChPT
Chovatelská přehlídka trofejí je určena zejména 
uživatelům honiteb, ale bude koncipována tak, aby 
oslovila i laickou, nemysliveckou veřejnost, mládež a 
Žáky základních škol z okolí. Pro tuto skupinu lidí se 
plánuje uspořádání osvětového programu. Vzhledem k 
prezentacím o ochaně nejen mláďat, ale i ohrožených 
druhů ptactva při senosečich očekáváme návštěvnost i 
z řad emědělců a ochránců přírody z celého okresu. 
Díky plánovanému zařazeni programů o lovecké 
hudbě, vábení zvěře, sokolnictví a výchově mládeže ve 
vztahu k přírodě očekáváme účast širší veřejnosti. V 
minulostgi byla tato část přehlídky hojně navštěvována.

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

VZ
Dobrá připravenost a vycvičenost loveckého psa. 
kterou mu zaručuje účast a zdárné zakončení 
všestranných zkoušek, spolu se schopnostmi vůdce 
takového psa zajišťují, že bude v dostatečné a 
zodpovědné míře možno plnit zákonná ustanovení pro 
výkon práva myslivosti. Dalším a neméně důležitým 
aspektem je skutečnost, že naše jediné národní 
plemeno loveckého psa - ohaře. Český fousek, má ve 
svém statutu a podmínkách pro chovnost a rozvíjení 
plemene přímo dáno absolvováni a splnění norem 
všestranných zkoušek. Je tedy důležité, abychom v 
tomto duchu nabídli posty na startovní listině právě 
majitelům tohoto plemene. Přínosem by pak mohlo být 
rozšiřováním okruhu majitelů a chovatelů národního 
plemene, a to se bude dařit právě díky pořádání 
takových vrcholových zkoušek. Celá akce je pak 
primárně zaměřena na rozvoj české myslivosti a 
loveckou kynologii.Zaměřuje se i na dodržování 
platných norem a zákonů s odkazem na myslivecké 
tradice a opodstatnění a nutnosti výkonu práva 
myslivosti v naší společnosti.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (naph výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace 
apod.j; v případě organizace 
kuiturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání: pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

ChPT
Duben - hodnocení trofeji (20.4.), zakoupeni pomůcek 
pro určování odhadu o stáří zvěře, příprava katalogu, 
příprava podkladů, praktická část - ochrana mláďat při 
senosečich vybraných mysliveckých subjektů, 
zpracování hodnocení, tisk materiálů, výroba stojanů a 
vitrín pro trofeje
Květen - příprava exponátů, instalace výstavy, ukončení 
výstavy, předání exponátů.
19.5. instalace v sále Staré radnice v Havlíčkově 
Brodě, 20.5. zahájená výstavy, 21.5. slavnostní 
zahájení (účast představitelů obci a pozvaných hostů) 
21.-23.5. výstava s doprovodnými programy - semináře 
o vábení zvěře, lovecké hudbě, sokolnictví, o práci s 
mládeží. 24.5. demontáž výstvy, navrácení exponátů

VZ
Zkoušky jsou schváleny okresní mysliveckou radou 
OMS Havl. Brod. Počátkem roku 2022 došlo k 
oznámení rozhodnuti OMS o konání a organizaci 
zkoušek na Ministrstvo zemědělství ČR a ČMMJ Praha. 
V současné době OMS Havl. Brod již jedná se 
statutárními zástupci dotčených honiteb o podmínkách 
pronájmu jejich honiteb, o jejich kvalitě a stupni 
zazvěřeni vybraných lokalit, typováni vhodných míst 
pro jednotlivé disciplíny a další právní a partnerské 
kroky ve směru organizace a uspořádání zkoušek. 
Leden - Červenec 2022 - zveřejnění konání akce, 
přijímání přihlášek na zkoušky, výběr vhodných 
partnerů zkoušek a možných sponzorů. Únor 2022 - 
zajištění ubytování a zázemí pro zkoušky (jednání s 
majiteli zámku v Rozsochatci) - došlo k dohodě Červen 
2022 - delegace rozhodčích dle Statusu zkoušek 
minimálně ze zástupců členů ČMMJ okresů Kraje 
Vysočina, příprava tisku propagačních a výroba 
pamětních materiálů, zajištění veterinárního dohledu 
Červenec 2022 - pracovní schůzka s oběma zástupci 
honiteb, zahájení stavebních prací a přípravy stopních 
drah, vytváření podmínek pro disciplíny pole, voda a 
les. Jednáni s majiteli pozemků o možnosti vybudování 
trvalých i dočasných zařízení, uzavírka přihlášek, 
sponzoři, dárci, patroni akce. Srpen 2022 - příprava 
tisku katalogu, nákup a výroba cen a věcných darů, 
oznámení konání zkoušek (vystoupení zvířat) dotčeným 
obecním úřadům a krajské veterinární stanici. Září 2022 
- příprava zkoušek - za podpory členů obou 
mysliveckých spolků, zahájení prací v terénu, značení 
stopních drah, příprava stanovišť pro jednotlivé 
disciplíny, zázemí pro diváky, hosty a pro psovody, 
vytvoření podmínek pro vhodné ustájení psů, 9.9.2022 - 
příprava, organizace zkoušek, porada přítomných 
rozhodčích, ubytování 10.9.2022 - prezentace, 
veterinární přejímka loveckých psů, rozlosování, 
slavnostní zahájení (trubači, ČMMJ, obce), rozjezd do 
honiteb, výkon disciplín - odpolední a večerní program 
(seminář a koncert lovecké hudby - Trubači z Liščího 
vršku) 11.9.2022 - druhý den zkoušek - pokračování,



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

ChPT
Chovatelskou přehlídku trofejí spojenou se zaměřením 
na prevenci a ochranu přírody a ohrožených 
živočišných druhů při zemědělských sklizních a 
senosečich bychom chtěli navázat na předešlé ročníky, 
kterých bylo v historii uspořádáno již čtyřicet. S 
pořádáním chovatelských přehlídek mamě letitou 
zkušenost. Po dvou letech nekonání se přehlídek 
bychom rádi na tuto tradici navázali a opětovně 
poukázali na vhodnost a nutnost spolupráce mezi 
zemědělci a myslivci.
Samotné hodnocení trofeji provádí vyškolení 
hodnotitelé s platnými certifikáty pro hodnocení daného 
druhu zvěře (hodnotitelé jsou již zajištěni) 
Program odborných seminářů zajišťují kvalifikovaní 
odborníci (od všech potvrzena účast)
Máme rezervovány výstavní a přilehlé prostory Staré 
radnice v Havlíčkově Brodě, roněž prostory AZ Centra, 
kde proběhne shromažďování a hodnocení 
předložených trofejí. Rovněž tak je zajištěna a 
zabezpečena doprava.
Jsou vytypovány myslivecké subjekty, ve kterých 
proběhne aplikace využití pachových zradidel při 
ochraně mláďat v období senoseče. K tomu vhodné 
přípravky jsou zajištěny u firmy Myslivost s.r.o.

vz
Jako spolek jsme každoročně organizátory nejméně 
jedné desítky zkoušek pro lovecké psy. Všestranné 
zkoušky však organizujeme pouze v rámci Putovního 
poháru hejtmana Kraje Vysočina, poslední rok 
organizování byl rok 2020. Vzhledem k odborné 
způsobilosti členů kynologické komise při OMS se nám 
tyto akce daří po stránce organizační zvládat na vysoké 
úrovni. OMS Havl. Brod je organizátorem těchto 
všestranných zkoušek, Myslivecký spolek Chotěboř a 
Honební společenstvo Rozsochtec jsou pořadatelem 
Podmínkou pro organizování je souhlas obou 
mysliveckých subjektů, rovněž tak i majitelů zájmových 
lokalit. Zajištění veterinárního dohledu. Delegace 
rozhodčích z řad členů ČMMJ, kteří mají oprávnění k 
{posuzování vyšších zkoušek, všestranných zkoušek 
ipro plemena ohařů. ..



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

Celkové náklady na 
projekt 108 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 80 000 Kč 74,07 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 80 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 28 000 Kč 25,93 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 28 000 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 g

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst 3, písm, f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č, 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve zněni pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se



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

11. 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 považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
Životního prostředí. Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

12. Prohlášení 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. do 31.12. do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a očíslujte 
J^)

1) Stručný popis naplnění specifických kritérií
2) Výpis z veřejného rejstříku
3) Doložení náležitostí dle zákona
4) Čestné prohlášení
5) Podrobný položkový rozpis

V Havlíčkově Brodě dne 14.3.2022
' —

Razítko, jméno/a a podpis/y 
- statutárního

zástupce/zástupců žadatele


