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Zápis ze 8. zasedání 

Dozorčí rady  

Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

Termín konání:  7.2.2017 

Místo konání:  zasedací místnost Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o., 1. patro správní 

budovy 

Přítomni:  Ing. Bořek Voráč, Mgr. Tomáš Kraus, Ing. Lubomír Moudrý, MVDr. Václav 

Poživil 

Hosté:    Ing. M. Štráchal 

Zapisovatel:   MVDr. Václav Poživil 

 

 

Program: 

 
1. Schválení programu 

 

2. Volba ověřovatele zápisu 
 

3. Výsledek hospodaření Zoo za rok 2016  
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý 
 

4. Záchranné centrum Vrstevnice 
Předkladatel: Ing. Lubomír Moudrý 
 

5. Stížnosti zaměstnanců – p. Šetáková, p. Ibermajer 
Předkladatel: MVDr. Václav Poživil 
 

6. Různé 
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Zasedání dozorčí rady bylo zahájeno v 11:30 hodin 

 
Ad 1. Schválení programu. 

 

 Ing. B. Voráč podal návrh na doplnění  programu o bod 6. – Investiční akce „Opravy expozic 
pro orangutany a tapíry v Zoo Ústí nad Labem“ 

 schválení programu dle pozměňovacího návrhu 
Usnesení: 
DR Zoo po projednání schvaluje pozměněný program. 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
 

Ad 2. Volba ověřovatele zápisu. - Mgr. Kraus 

 

Usnesení: 
DR Zoo po projednání volí ověřovatelem zápisu Mgr. T. Krause 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
 
 

Ad 3. Výsledek hospodaření Zoo za rok 2016 

 členové DR seznámeni s výsledkem 

 členové seznámeni s problémem účtování v roce 2016 – hlavní důvod personální změny na 
pozici vedoucího ekonomického oddělení Zoo 

 rozbory hospodaření budou zaslány emailem členům DR, stejně jako výsledek kontroly 
příslušným odborem MMÚ 

Usnesení: 
DR Zoo bere na vědomí výsledek hospodaření Zoo za rok 2016 
Hlasování: 3 0 – 0 
 

Ad 4. Záchranné centrum Vrstevnice 

 

 obecně prospěšná studie řešící problematiku naší fauny 

 nutno dořešit infrastrukturu – voda 

 pro pokračování v projektu vhodný předběžný souhlas s financováním města UL a 
Krajského úřadu 

 pokud bude projekt financovaný pouze ZOO UL -jedná se o ekonomicky riskantní projekt 

 předkladatel doplní informace a bude průběžně informovat DR 
Usnesení: 
DR Zoo bere na vědomí informaci o přípravě projektu „Záchranné centrum Vrstevnice“ 
Hlasování: 3 – 0 – 0 
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Ad 5. Stížnost zaměstnanců - p. Šestáková, p. Ibermajer 

 

 DR přijala stížnost paní Šestákové a pana Ibermajera na základě doporučení ředitele ing. L. 
Moudrého, jako jedno z řešení pracovněprávních vztahů; 

 DR konstatuje, že není oprávněna řešit pracovněprávní vztahy, pouze může doporučit 
postupy jednání zúčastněným stranám; 

 DR doporučuje změnit směrnici o Smírčí komisi – je nepřípustné, aby členem komise byla 
osoba proti které přímo, či nepřímo je vedena stížnost; 

 DR doporučuje řešit problémy v pracovně-právních vztazích včas a důkladně tak, aby 
nedocházelo k podávání trestních oznámení a oznámení inspektorátu práce – DR toto 
považuje za manažerské selhání; 

 DR doporučuje provést revizi zápisů a dokladů, tak aby se minimalizovala odpovědnost ZOO 
jako instituce a za případné protiprávní úkony či porušení pracovních povinností (tj. např. 
včasné nedodání docházky a následným neproplacením dovolené a přesčasů, atd.) byly 
potrestány zodpovědné osoby; 

 DR bude nadále sledovat průběh šetření stížností Inspektorátem práce a Policií ČR a bude 
nápomocna k odstranění případných nedostatků a dodržování zákonných norem ze strany 
Zoo. 

Usnesení: 
DR Zoo po projednání bere na vědomí informaci ředitele o stížnostech zaměstnanců a řediteli 
Zoo doporučuje učinit kroky dle zápisu.   
Hlasování: 3-0-0 
 

Ad 6.  Investiční akce „Opravy expozic pro orangutany a tapíry v Zoo Ústí nad Labem“ 

 

 na základě informací od ředitele ing. L. Moudrého k této akci DR konstatuje, že: 
 

- průběh realizace veřejné zakázky byl zavádějící, (i přes  následnou změnu termínu 
realizace zakázky k 31.1.2017) kdy dopředu mělo být zřejmé, že nelze akci tohoto 
rozsahu během 14 dní realizovat; 

- v termínu jednání DR 7.2.2017 nebyla zakázka předána a byly „svévolně“ provedeny 
vícepráce (realizace podlah) v hodnotě cca 150 tis. Kč, které dle informací ředitele 
nebyly „kompetentními“ osobami  (ředitel Zoo, vedoucí tech.odd.) požadovány a navíc 
nebyly předmětem VŘ ani dodatku smlouvy; 

- DR spatřuje selhání vnitřních mechanizmů řízení a vzájemných kompetencí uvnitř Zoo                
a doporučuje řediteli Zoo rychle sjednat nápravu a nastavit procesy řízení tak, aby 
k podobným excesům nemohlo docházet. 

Usnesení: 
DR Zoo bere na vědomí informaci ředitele Zoo k investiční akci „Opravy expozic pro orangutany 
a tapíry v Zoo Ústí nad Labem“. 
DR Zoo navrhuje provedení mimořádné kontroly na staveništi v pavilonu orangutanů, a to v 
nejbližším možném termínu a za účasti členů DR ing. B. Voráče a Mgr. T. Krause, za účasti TDI 
ing. J. Vichra, za účasti členů vedení Zoo ing. L. Moudrého, ing. R. Končela a  ing. P. Padalíkové a 
za účasti zástupců dodavatelské firmy. 
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DR Zoo žádá ředitele Zoo o detailní vysvětlení příčin vzniklého stavu a jeho rychlou nápravu. 
DR Zoo doporučuje řediteli Zoo přijmout taková systémová opatření, aby k podobným 
pochybením nemohlo nadále docházet. 
Hlasování: 3-0-0 
 

Ad 7.  Různé 
 

 přesun slonů v majetku ZOO UL ze ZOO Praha, řešení chovatelských problémů regulace 
chovů zvířat ZOO v rámci členství v EAZA – DR Zoo navrhuje zpracovat podklady a 
seznámení DR Zoo s návrhy řešení zoologickým oddělením do konce února 2017 tak, aby 
mohl být tento problém řešen na následném jednání DR 

 téma bude projednáno na dalších jednáních DR. 
 

 

Zasedání dozorčí rady bylo ukončeno v 14:25 hodin. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání DR – 7.3.2016 v 13:00 hodin 

v  zasedací místnosti Zoologické zahrady Ústí nad Labem 
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