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Zápis z 8. zasedání Dozorčí rady
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Termín konání:

16. 6. 2020, 9.00 hod.

Místo konání:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., 1. patro správní budovy, kancelář
ředitele (č. dveří 110)

Přítomni:

Ing. Roman Končel, PaedDr. Petr Brázda, PaedDr. Jan Eichler, František Šubík,
Roman Řehák, Lukáš Konečný

Zapisovatel:

Bc. Michaela Šestáková

EAZA – další postup:
8. ledna 2020 - Proběhla návštěva mentora a prohlídka zoo, při které byly zjištěny napravené
nedostatky z kontroly EAZA a byly řešeny další skutečnosti týkající se zápisu EAZA.
4. března 2020 - Schůzka s vedením Krajského ředitelství PČR ohledně další spolupráce a
uspořádání cvičení jako plnění nařízení EAZA. Byl domluven termín duben 2020, ale kvůli Covid-19
byl přeložen na zatím neurčený termín po návštěvnické sezoně.
Již bylo projednáno se zásahovou jednotkou PČR.
16. dubna 2020 - Byl mentorem ve spolupráci s vedením zoo zpracován a odeslán na EAZA zápis
z kontroly zoo, která proběhla v lednu 2020.
30. dubna 2020 - Proběhla první schůzka na Odboru investic a územního plánování Magistrátu
města Ústí nad Labem ke stavbě nového pavilonu primátů.
 Připomínka DR (pan Řehák): Proběhla EAZA on-line, proč se jí zoo nezúčastnila?
 Ing. Roman Končel: O konání jsme se dozvěděli pozdě.
Do budoucna je potřeba si to hlídat a aktivně zjišťovat.
Co je nového v zoo od října 2019:
•

Dokončení rekuperace ve stáji žiraf.

•

Zasklívání rozbitých skel u orangutanů včetně opravy fasády.

•

Zasklívání rozbitých skel u tučňáků brýlových.

•

Nákup nových napájecích žlabů.
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•

V realizaci je nákup 9 nových kontejnerů.

•

Řešení havárie a celkové rekonstrukce koupelny v jednom z bytů pracovníků zoo.

Co je nového v zoo od počátku roku 2020:
 Provedeno geodetické zaměření terénu pro zamýšlený pavilon primátů a pro stavbu
expozice vodních ptáků.
 Jsou podepsány smlouvy na zhotovení projektu expozic vodních ptáků a ptáků JV Asie.
 Probíhá tvorba zadávací dokumentace veřejné zakázky na sanaci a obnovu expozice
nosorožců.
 Postavena nová voliéra pro kystráčky a dytíky ve spodní části zoo věnované ptákům
Austrálie.
 Provedena údržba a modernizace expozic v horním patře exotária.
 Nainstalován tunýlek do bývalé voliéry papoušků pro nosály bělohubé u exotária.
 Zrekonstruováno oplocení u anoa nížinných a přestavěna část expozice pro nový pár těchto
zvířat.
 Opraveno oplocení u letního výběhu aligátorů včetně osazení skel pro lepší pozorování
těchto plazů.
 Provedena výměna krytiny zapříčiněná havarijním stavem na střeše stáje zeber.
 Provedena oprava a údržba posezení u expozice tuleňů obecných.
 Provedena oprava části střechy u expozice žiraf a nosorožců.
 Nakoupeny nové klece do zázemí pavilonu exotária pro odchovy zvířat.
 Provedena rekonstrukce a údržba obou pokladen.
 Provedeny úpravy ve výbězích šelem a lemurů.
 Zakoupeny dvě skladové ocelové kolny pro úschovu kovového a stavebního materiálu
v souvislosti se skladovým hospodářstvím.
DR vzala tento bod na vědomí.
Soudní jednání:
1. Zoologická zahrada Ústí nad Labem dala dne 27. února 2018 výpověď zaměstnanci z
důvodu nadbytečnosti. Zaměstnanec nepovažoval výpověď z pracovního poměru za
oprávněnou a požádal soud o určení její neplatnosti.
Žalobu odůvodnil tím, že si organizační změnu zoo vymyslela, aby se zbavila nepohodlného
zaměstnance. Po rozhodnutí této věci u okresního soudu navázala na žalobu dehonestující
kampaň proti zoo (například článek Muž upozorňoval, že se v ústecké zoo krade, sám dostal
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výpověď. Teď se ho zastal soud publikovaný na www.hlidacipes.org). Zoo byla vyzývána
k odpovědnosti a trvale čelila dotazům, kdo nahradí škodu způsobenou touto neplatnou
výpovědí. Zoo po celou dobu hájila svůj postup a vyzývala kritiky k trpělivosti, aby vyčkali
rozhodnutí odvolacího soudu a nepoškozovali zoo předčasnými závěry.
Krajský soud v Ústí nad Labem dne 13. prosince 2019 pravomocně rozhodl tak, že žalobu
zaměstnance zamítl, a to v plném rozsahu. Soud konstatoval, že zoo splnila veškeré
podmínky pro platnou výpověď z pracovního poměru. Zoo totiž řádně přijala rozhodnutí o
organizační změně, bylo zrušeno pracovní místo zaměstnance, a to za jediným účelem –
zvýšení efektivnosti zoo a odstranění nadbytečného stupně řízení ve vedení zoo. To vše
bylo v soudním řízení beze zbytku prokázáno. Naopak tvrzení žalobce o účelové výpovědi
se nepotvrdilo. Soudní náklady v hodnotě 33 781 Kč uhradil zaměstnanec, který
nepovažoval výpověď za oprávněnou.
2. Zoologická zahrada Ústí nad Labem dala dne 29. srpna 2019 zaměstnanci odvolání
z funkce a výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec nepovažoval odvolání z funkce a
následnou výpověď z pracovního poměru za oprávněnou a podal na Zoologickou zahradu
Ústí nad Labem žalobu.
I v tomto případě čelila zoo dehonestující kampani a byla vyzývána k odpovědnosti a opět
čelila dotazům, kdo nahradí škodu způsobenou soudními výlohami. Zaměstnanec stáhl dne
10. února 2020 žalobu proti Zoologické zahradě v Ústí nad Labem, p. o. Okresní soud v Ústí
nad Labem dne 24. února 2020 následně svým usnesením rozhodl o zastavení řízení a uložil
žalobci povinnost zaplatit žalované náhradu nákladů řízení v částce 10 164 Kč.
3. Proběhlo prvoinstanční soudní řízení se zaměstnankyní, která podala na zoologickou
zahradu žalobu. Zoo byla v tomto sporu, zatím nepravomocně úspěšná.
DR vyslechla zprávu o tomto bodu a kvitovala výsledky soudních sporů.
Přírůstky zvířat do zoo realizované:
•

Tuleň obecný (samec), Holandsko

•

Dytík velký (samice), ČR

•

Gepard štíhlý (samice), Varšava

•

Leguán nosorohý (skupina), ČR

•

Trnuchy mřížkované (pár), ČR

Přírůstky zvířat očekávané:
•

Kaloni pobřežní (skupina), Lipsko

•

Anoa horský (nejprve samec, následně samice), Amsterdam a Maďarsko
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•

Zoborožec vrásčitý (samec), Amsterdam

•

Tapír čabrakový (samice), Singapur

Stěhování aligátora:
 připomínka DR (PaedDr. Petr Brázda): Každoroční stěhování aligátora ze zázemí do letní
ubikace a zpět má hodně odpůrců.
 Do budoucna se počítá s přestavbou exotária – za současnou expoziční částí jsou prostory,
které by mohly být využity jako celoroční ubikace pro aligátory.
 Vše závisí na finančních prostředcích.
Soutěž Sdružení česká zoo „Bílý slon“
 Zoo Ústí nad Labem, p. o. obsadila první místo v kategorii „Přestavba roku“ za expozici
tučňáků brýlových.
DR vzala na vědomí.
Oponentský posudek:
 Zadán OMOŠ – Zoo Praha
 V posudku – jiný názor na rozvoj zoo
 Stanovisko zoo:
 Návrh rozvoje byl vytvořen na zadání města ohledně velkých druhů savců (a to
v obou volebních obdobích).
 Oponentský posudek měl být zadán po prezentaci v květnu 2018 nebo lednu 2019.
 Byl nízký rozpočet na vypracování 70 000 Kč, v jiných zoo několik milionů.
 Zpracovatel měl méně času na vypracování, než oponent na vypracování posudku.
 Předsedou DR PaedDr. Janem Eichlerem vysloveno stanovisko, že oponentský posudek ze
Zoo Praha není objektivní, hrozí zde střet zájmů → poškození (likvidace) konkurence. Navíc
Zoo Praha pracuje s jiným finančním rozpočtem a problematiku Zoo Ústí nad Labem
dostatečně nezná.
DR se s tímto stanoviskem ztotožnila.
Dvě koruny ze vstupného na podporu ochranářských projektů zoo:
 Rozpracováno zoo
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 Dopracováno OMOŠ – předloženo RM k doporučení projednávání na zastupitelstvu.
 Na programu zastupitelstva 25. 6. 2020.
 Ing. Roman Končel podpora projektů:


in-situ projekt Pesisir Balikpapan (Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D.)



monitoring velkých šelem na Šumavě



ochrana pandy červené v jejich domovině



ochrana gibonů v Laosu

Mapa zoo:
 Pan Žejdlík zdarma zpracoval mapu zoo.
 24. 6. 2020 proběhne závod orientačních běžců.
 Náklad 1 000 ks je již v tisku, 750 ks nám nechají.
Kontrola z Magistrátu:
 Byla ukončena kontrola probíhající od září 2019
 Právník studuje veškeré dokumenty k uvedené kontrole, na jejichž základě se zoo ke
kontrole vyjádří.
Vytápění zoo a nových expozic:
 PaedDr. Jan Eichler: Vytápění zoo geotermou je dimenzováno na již postavené pavilony.
V nových pavilonech se musí již zajišťovat alternativní topení.
Finanční ztráta zoo:
 Aktuálně činí cca 2 500 000 Kč.
 Po znovuotevření po koronaviru je vysoká návštěvnost, část ztrát tak bude kompenzovaná.
Hospodaření s dešťovou vodou v zoo:
 PaedDr. Petr Brázda: dotační program Dešťovka
 Nové expozice již budou mít zabudované nádrže na zachytávání dešťové vody, která bude
dále využívána jako tzv. „šedá voda“
 Dobře fungují i zelené (zatravněné) střechy.

