Výroční zpráva Stanice Pavlov, o.p.s. za rok 2010
ve smyslu zákona
Zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále Zákon).
Pro vyhotovení a zveřejnění této zprávy je použit Zákon ve znění novely č. 227/2009 Sb. vzhledem k ustanovení
čl. II odst. 4. aktuálního znění Zákona.

A. Úvod
Stanice Pavlov, o.p.s. (dále jen Stanice) vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných
společností dne 23. června 2009.
Společnost byla založena především za účelem dalšího provozu Stanice ochrany fauny
Pavlov (dále jen SOF Pavlov) po ukončení provozu ze strany Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR s koncem roku 2009. Předmětem činnosti zařízení jsou především aktivity v
oblasti ochrany životního prostředí a ekologické výchovy a vzdělávání. Základním úkolem je
provoz stanice pro handicapované živočichy (dále jen záchranná stanice) obsluhující kraj
Vysočina a zapojené v Národní síti záchranných stanic v intencích smlouvy uzavřené s
ČSOP.
Činnost v roce 2009 byla zajišťována pouze dobrovolnicky, od 1.ledna 2010 převzala o.p.s.
provoz SOF a v platnost vstoupily zaměstnanecké smlouvy. Všechny pracovní smlouvy byly
uzavřeny na dobu určitou . Jednalo se o pracovní poměr ředitele (smlouva na rok 2010), třech
ošetřovatelů zvířat a čtvrtého ošetřovatele jehož náplní práce je i práce údržbáře. Tito
pracovníci měli pracovní smlouvy na I. pololetí. V červnu byl pracovní poměr prodloužen na
II. pololetí pouze dvěma ošetřovatelům a pracovníkovi s kombinovanou pracovní náplní.
Vedle provozních úkolů uložilo vedení o.p.s. pro rok 2010 i přípravu a zahájení realizace
investiční akce Rekonstrukce stanice ochrany fauny Pavlov s podporou Operačního programu
Životní prostředí (dále OPŽP). Cílem této investiční akce je rekonstrukce části provozních
objektů, výstavba některých nových chovatelských objektů, výkup nemovitostí a pořízení
části vybavení potřebného pro provoz záchranné stanice.
V průběhu roku došlo ke změně v Zakládací smlouvě a doplnění Správní rady o zástupce
kraje Vysočina.
B. Vlastní zpráva
Obsah (dle § 21 Zákona, ve znění platném v roce 2010) :
a) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení
obecně prospěšné společnosti (dále o.p.s.)
b) roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
c) výrok auditora k roční účetní závěrce
d) přehled o peněžních příjmech a výdajích
e)přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle příjmů
f) vývoj a konečný stav fondů o.p.s.
g) stav a pohyb majetku a závazků o.p.s.
h) úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně
prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) o.p.s.
i) změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
j) další údaje stanovené správní radou
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a) Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu
založení o.p.s..
1. Činnost záchranné stanice
Činnost záchranné stanice spočívala v trvalém zajištění dočasné nebo trvalé péče
o handicapované živočichy v rozsahu působnosti kraje Vysočina. Zajištění činnosti záchranné
stanice je obecně prospěšnou činností Stanice, jak to vyplývá ze zakládací smlouvy. Přehled
zásahů vyplývá z přílohy - příl. č.1 Evidence 2010.
2. Ekologická výchova vzdělávání a osvěta (dále EVVO).
Poskytování služeb v oblasti EVVO je obecně prospěšnou činností Stanice , jak to vyplývá ze
Zakládací smlouvy.
EVVO bylo prováděnou formou komentovaných prohlídek SOF s důrazem na vysvětlení
příčin ohrožení populací jednotlivých druhů živočichů a možnosti jejich ochrany.
Ve sledovaném období stanici navštívilo zhruba 2500 návštěvníků. V měsících květnu a
červnu ve stanici a jejím bezprostředním okolí probíhaly půldenní programy pro školy v rámci
vzdělávacího programu "Poznej a chraň" (celkem asi 10 akcí). Tyto programy v letních
měsících pokračovaly i pro děti z letních táborů. Před prázdninami proběhly 4x půldenní
programy pro školy "Lesní pedagogika " ve spolupráci s pracovníky LČR s.p. (Lesní správa
Ledeč nad Sázavou) a KÚ kraje Vysočina (Odbor lesa, vodního hospodářství a zemědělství),
desítky školních prohlídek stanice s výkladem doplněných kratším vzdělávacím programem
formou vědomostních soutěží, program ve stanici pro děti v rámci Nocování v knihovně ve
spolupráci s příspěvkovou organizací Kytice, program v přírodě pro maminky s dětmi ve
spolupráci s organizacemi Rolnička a Ledňáček z Ledče nad Sázavou. Mimo stanici v rámci
programu Buď moudrý jako sova beseda v ZŠ Wolkerova v Havl. Brodě. Mimo stanici jsme
se rovněž podíleli na řadě akcí pro veřejnost organizovaných jinými organizacemi např. Den
Země v Jihlavě ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy, Pohádkový les Josefodol
(občanské sdružení Pohádkový les Josefodol), Rodinná neděle - Sázava (Sbor evangelické
církve v Sázavě), Den dětí v Nové Vsi , Dětský den v obci Sázavka, Dětský den v Kališti,
program pro dětský tábor ve Sluneční zátoce, slavnostní otevření dokončených expozic
Muzea Světelska s programem v zámeckém parku (Vlastivědný spolek Světelsko),
Společenská neděle v Kamenné Lhotě, program v přírodě ZŠ Ledeč n.s., Nádr. ul., program
pro děti v Leštině u Světlé nad Sázavou (obec), Staročeský jarmark na hradě v Ledeči nad
Sázavou (občanské sdružení Molekul), Plovárna mnoha tváří (Českobratrská církev Havl.
Brod), Vítání ptačího zpěvu v Havlíčkově Brodě ( MO ČSO). Počet všech účastníků těchto
akcí neznáme, jistě ale přesahuje 10 tisíc.
V červnu proběhla ve stanici akce Soví den, v září přednáška Mgr. Evy Kozubíkové o
původních a nepůvodních druzích raků a problematice račího moru (projekce fotografii, živý
rak pruhovaný, beseda, účast 25 návštěvníků. Během přednášky byl díky spolupráci s ČNFV
zajištěn i překlad pro účastníky přednášky z Lotyšska, kteří se také zúčastnili terénní
pochůzky při monitoringu blízkého Žebrákovského potoka na kterém proběhl před 3 lety račí
mor.
Činnost zahájil Ornitologický kroužek (společná účast na Grantu města Havlíčkův Brod Budky pro ptáky a netopýry v parku budoucnost a lesoparku Vlkovsko). Probíhala spolupráce
i s přírodovědným kroužkem při ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou vedeným učitelem Mgr.
M. Simandlem (občasné schůzky a návštěvy dětí na stanici, chovatelství, konzervátorství).
Na základě smlouvy s Českou zemědělskou akademií v Humpolci probíhaly od počátku
dubna do poloviny června týdenní stáže dvojic studentů ve stanici. Studenti se zapojovali do
většiny aktivit a činností stanice a o stáži zpracovávali písemné zprávy. Někteří studenti pak
dobrovolně ve stanici pomáhali ve volném čase o prázdninách.

Strana 2 (celkem 5)

Od 7. do 13. srpna ve stanici pomáhala 15 členná skupina brigádníků z Hnutí Brontosaurus
z Jihomoravského kraje. Týdenní pobyt na stanici byl spojen nejen prací pro stanici, ale i s
ekologickým vzděláváním.
Ve stanici byly rovněž realizovány dvě brigády v rámci spolupráce s Vodafone -první byla
jedna dvojice, druhá brigáda byla dvoudenní a zúčastnilo se jí 14 pracovníků. Brigády vedle
přínosu pro stanici byli jistě i přínosné pro brigádníky po stránce poznávací a posilování
vztahu k ochraně přírody.
Se stanicí začal spolupracovat i Fotokroužek ze Světlé nad Sázavou.

3. Další aktivity v oblasti ochrany přírody.
Tato činnost je v zakládací smlouvě popsána jako podpora volně žijících živočichů a činnost v
ochraně přírody, případně jako odborná a poradenská činnost v této oblasti a je tedy také
obecně prospěšnou činností, ke které je organizace zřízena.
Stanice zpracovávala odborné posudků k žádostem o náhradu škod způsobených vydrou říční.
Zapojila se také do projektu AOPK ČR Mapování obojživelníků a plazů a zajistila mapování
ve dvou mapových čtvercích. Pokračovali jsme v participaci na mezinárodním projektu
záchrany genofondu norka evropského (koordinace EAZA). Mláďata v záchranném chovu
puštíka bělavého (jsou sestaveny tři páry) se v tomto roce odchovat nepodařilo. Zapojili jsme
se rovněž do projektu AOPK ČR k modelování populace vydry říční, naše účast spočívala ve
svozu, evidenci a skladování jedinců uhynulých v přírodě a dále v odchovu opuštěných
mláďat. V tomto roce jsme také spolupracovali na testování nových typů konzolí pro vzdušná
vedení elektřiny z hlediska bezpečnosti ptáků (typ Delta).
V rámci grantu města Havlíčkův Brod "Vyvěšování a kontrola ptačích a netopýřích budek"
jsme v parku Budoucnost vyvěsili několik desítek ptačích a netopýřích budek. V obci
Křižanov jsme zajistili preventivní snížení čapího hnízda. Ze záchranných transferů šlo
například o transfery plazů - užovka obojkové z výrobního objektu nedaleko Zruče nad
Sázavou a užovka hladká z rodinného domku v Hněvkovicích.
4. Pozitivní prezentace regionu, jeho krajiny a přírody.
Tato činnost je rovněž činností vyjmenovanou zakládací smlouvou jako obecně prospěšná
činnost ke které je Stanice zřízena.
Společnost se účastnila Konference ekologické výchovy a vzdělávání organizované
společností Chaloupky, o.p.s. ve Velké Bíteši a bylo určeno pro zainteresovanou veřejnost.
Stanice Pavlov, o.p.s. se aktivně účastnila přednáškou ve vymezeném čase doplněnou
promítanou prezentací a zájemcům byly poskytnuty tištěné informační materiály. Předmětem
prezentace byla nejen vlastní nabídka ekologického vzdělávání, ale zároveň byl prezentován i
kraj Vysočina jako region, se zachovalou přírodou umožňující setkávání s volně žijícími
živočichy a to jak v přírodě, tak ve stanici ochrany fauny během připravených výukových
programů.
b) Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
Roční účetní uzávěrku obsahuje příloha č. 2. - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k
31.12. 2010
Účetní závěrka obsahuje:
1. Rozvahu v plném rozsahu
2. Výkaz zisku a ztráty s členěním činností na Hlavní (ve smyslu Zákona a Zakládací
smlouvy "obecně prospěšná činnost"), Hospodářskou (ve smyslu Zákona a Zakládací
smlouvy "doplňková činnost") a celkové náklady.
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3.

Přílohu účetní uzávěrky podle § 30 vyhlášky 504/2002 Sb. uvádějící předepsané
charakteristiky o sledované organizaci, údaje o použité legislativě podle které bylo
při zpracování závěrky postupováno a uvádějící další předepsané informace včetně
přehledu přijatých provozních a investičních dotací a přijatých příspěvků a darů.

Hodnocení údajů obsažených v účetní závěrce: uvedené údaje charakterizují organizaci jako
neziskovou organizaci jejíž činnost spočívá především v realizaci Hlavní (obecně prospěšné
činnosti). Doplňková (hospodářská) činnost slouží k podpoře hlavní činnosti a obrat
doplňkové činnosti je relativně nevýznamný. Provoz organizace je jednoznačně závislý na
dotacích a grantech.
c) Výrok auditora k účetní uzávěrce
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12. 2010, str. 2 -Výrok auditora (v příl. č. 2):
"Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktivit a pasiv
společnosti Stanice Pavlov, o.p.s. k 31.12. 2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12. 2010 v souladu s českými účetními předpisy."
d) Přehled o peněžních příjmech a výdajích
v příloze č. 2 - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, část: Výkaz zisků a ztrát
e) Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle příjmů
příloha č. 2 - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, část Příloha k účetní závěrce, písmeno
t), u)
f) Vývoj a konečný stav fondů o.p.s.
Stanice žádné fondy nevytváří.
g) Stav a pohyb majetku a závazků o.p.s.
1.

2.

Se vstupem do sledovaného období vlastnila společnost osobní vozidlo Škoda Felicia
kombi - zdvihový objem 1289cm3, rok výroby 2001. Toto vozidlo bylo prodáno dne
6.12. 2010 za částku 19 900,- Kč prostřednictvím Autobazaru "Na Pražské", Lukáš
Vaňkát.
Osobní vozidlo Škoda Fabia 1.9 D, rok výroby 2003 zakoupila společnost dne 12.3.
2010 od Jaroslava Ulricha, obchod a zprostředkování, Světlá nad Sázavou za 41 501
Kč.

Ostatní movité vybavení bylo zapůjčeno na základě Smlouvy o zápůjče od Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR.
Nemovitosti byly užívány na základě nájemní smlouvy s L. Císařem, skupinou vlastníků a
smlouvy o zápůjčce uzavřené s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Závazky vyplývaly z pracovních smluv (včetně závazků k České správě sociálního
zabezpečení a zdravotním pojišťovnám) byly plněny v řádných termínech. Další závazky
spočívaly ve věcném plnění (realizace služeb) a vyplývaly z uzavřených smluv. Všechny
nasmlouvané služby byly společností ve sledovaném období splněny.
Žádné nesplacené pohledávky k 31.12.2011 nebyly.
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h) Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění
obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost
(správu) o.p.s.
V příloze č. 3 -Výsledkovka po střediscích

i) Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku
Po schválení návrhu Zakladatele na změnu Zakládací smlouvy a podpisu nového znění všemi
zakladateli dne 10.12.2009 byla Rejstříkovému soudu v Hradci Králové zaslána žádost o
změnu v Rejstříku obecně zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností. Změna
spočívala v ustanovení týkajícím se počtu a jmenování členů Správní rady a to v tom smyslu,
že počet členů se zvyšuje o 3 na celkový počet 12 (včetně předsedy SR) a tyto 3 členy
Správní rady jmenuje a případně odvolává kraj Vysočina.
Usnesením F 3900/2010, O 204/2 Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25.2.2010 došlo
k zápisu MVDr. Pavla Vrbky jako předsedy správní rady (statutární orgán) a dále k doplnění
tří členů správní rady nově jmenovaných krajem Vysočina - pana Milana Plodíka, pana
Zdeňka Ryšavého a pana Stanislava Šípa v souvislosti se založením nového znění zakládací
smlouvy rejstříkovým soudem. Vzhledem k datu Usnesení Krajského soudu byla změna
zakládací smlouvy a doplnění členů SR zahrnuto do zprávy roku 2010.
j) Další údaje stanovené správní radou
Správní rada požadavek na uvedení dalších údajů v závěrečné zprávě nestanovila.

V květnu 2011 zpracoval ing. Jiří Hladovec,
účetní podklady zpracoval ing. Jiří Fanta

Přílohy:
č.1 - Evidence 2010
č.2 - Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k 31.12. 2010
č.3 - Výsledkovka po střediscích
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