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Ministerstvo životního prostředí
Odbor druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků
Vršovická 65
100 00 Praha 10

Výtisk č.

č. j. MZP/2018/630/622

PROTOKOL

o výsledku pravidelně veřejnosprávní kontroly provedené na 'místě provozování
Zoologická zahrada Ustí nad Labem, podle zákona č. 162/2003Sb., o zoologických
zahradách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 13 odst. 2 zákona o zoologických zahradách se na provádění kontroly podle
tohoto zákona vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolní orgán

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100ˇ10 Praha 10, Odbor druhové
ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MZP“)

Kontrolní skupina

Ing. Jan Šíma, ředitel Odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních Závazků, MŽP,
pověřil
vedoucí kontrolní Skupiny:
RNDr. Magdalenu Boučkovou,
členy kontrolní Skupiny Za Komisi pro Zoologické Zahrady (dále jen „Komise“) :
MVD. Davida Nejedla (předsedu Komise), Ing. Martina Těhnıka, Doc. MVDr. Pavla Nováka,
CSc., MVDr. Ivana Přikryla, MVDr. Irenu Charvátovou, Ing. Elišku Kubíkovou, Dr. Ing.
Radomír Habáně

Koııtrolovaııył subjekt

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace (dále jen „Zoo Ústí n. L.“)
Drážďanská 454/23
400 07 Ústí nad Labem
IČO 00081582

Statutární Zástupce Zoologické Zahrady:
Ing. Roman Končel, ředitel

Licence Vydaná MŽP k provozování Zoologické Zahrady:
č. j. MZP/2/04-630/5/04, nabytí právní moci dne 30. 10. 2004

Kontrolovaná období
Od dne poslední kontroly provedené dne 17. 3. 2016 do dne kontroly 12. 4. 2018.
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Oznámení o provedení kontroly
MZP oznámilo provedení pravidelné veřejnosprávní kontroly podle Zákona o Zoologických
Zahradách dopisem č. j. MZP/2018/630/622, který byl Zaslán dne 23. 3. 2018:
Ing. Romanu Končelovi, řediteli,
České inspekci Životnfiıo prostředí, ředitelství (dále jen „ČIŽP“),
Krajské veterinární Správě Státní veterinární Správy pro Ústecký kraj (dále je „KVS pro
Ústecký kraj“),
Statutárnímu městu Ústí nad Labem, _
Krajskému úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚ Olomouckého kraje“)
Státní veterinární Správě ČR, odboru ochrany Zdraví a pohody Zvířat (dále „jen „SVS“)
Ministerstvu Zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany Zvířat (dále jen
„MZe“)

Místo a čas provedení kontrol!

MŽP Zahájilo kontrolu 12. 4. 2018 v ll h na místě provozování Zoologické Zahrady předáním
pověření vedoucí kontrolní Skupiny a členů kontrolní Skupiny řediteli zoo.
MZP ukončilo kontrolu 12. 4. 2018 v 16 h na místě provozování Zoologické Zahrady.

Osobv Dřítonłıé na kontrole

Zástupci kontrolované osoby:
Ing. Roman Končel, ředitel, Ing. Lukáš Štěrba, MVDr. Požìvil, Ing. Věra Vrabcová, Ing.
Miroslav Štráchal

MŽP: RNDr. Magdalena Boučková

Komise: MVDr. David Nejedlo (předseda), Ing. Martin Těhník, MVDr. Irena Charvátová,
Dr. Ing. Radomír Habáň, Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., MVDr. Ivan Přikryl, Ing. Eliška
Kubíková

Statutární město Ústí nad Labem (Magistrát): PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.

Krajský úřad Ústeckého kraje: Ing. Soňa Burešová, Ing. Monika Nováková. Ing. Kristýna
Vyškrabvková

KVS pro Ústecký kraj: MVDr. Lenka Hanušová, MVDr. Miloš Soukup

MZe: MVDr. Jiří Kruml, Ing. Jiří Novák

Předmět kontrolv a právní předpisy
MŽP jako ústřední Správní úřad pro oblast provozování zoologických zahrad, provádí
pravidelnou veřejnosprávní kontrolu Zoologických zahrad podle ustanovení § 11 odst. 1 píSm.
c) Zákona č. `162/2003 Sb., opodmínkách provozování zoologických Zahrad a o Změně
některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 162/2003 Sb.,
o Zoologických Zahradáeh).
Podle § 13 tohoto Zákona MŽP provádí pravidelnou kontrolu Zoologických zahrad ve
spolupráci s ČIŽP a Komisí nejméně jednou za dva roky.
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Předmětem kontroly je Zjišťování, Zda jsou plněny podmínky stanovené V § 6 Odst. 2 písm. a)
bod 1 až 6 Zákona 162/2003 Sb., O Zoologických Zahradách, Za kterých byla vydána licence
k provozování Zoologické Zahrady ve Smyslu ustanovení § 3 Odst. 1 tohoto Zákona.

Komise byla v Souladu SuStanOvením §11 Odst. 1 písm. g) Zákona 162/2003 Sb,
O Zoologických Zahradách, Zřízena jako poradní orgán MŽP příkazem ministra životnflio
prostředí č 21/2003 Ze dne 20. října 2003 Členy Komise jmenoval ministr životního
prostředí na návrh SVS, ČIŽP, MZe (Ústřední komise pro Ochranu Zvířat) a Unie českých
a SlOVenSkých Zoologických Zahrad.

ČIŽP podle § 12 odst. 1 zákona 162/2003 Sb, o zooıogiokýoh zahradáoh kontroluje, jak jsou
právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení tohoto Zákona
ČIŽP podle § 12 Odst. 2 tohoto Zákona poskytuje MŽP informace O provedených kontrolách
a O uložených pokutách nebo jiných obdobných opatřeních podle tohoto Zákona nebo podle
jiných právních předpisů, tj. Zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody akrajiny, ve Znění
pozdějších předpisů, a Zákona č. 100/2004 Sb., O Obchodování s Ohroženými druhy, ve znění
pozdějších předpisů (CITES).

KVS pro Ústecký kraj je věcně a místně příslušná kdoZoru nad plněním povinností
vyplývajících Ze Zákona č. 166/1999 Sb., O veterinární péči a Změně některých Souvisejících
Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 166/ 1999 Sb., O veterinární péči“),
a Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve Znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týıání“).
KVS pro Ústecký kraj podle ustanovení § 12 odst 3 Zákona 162/2003 Sb., O Zoologických
Zahradách poskytuje ministerstvu informace o uložených pokutách nebo jiných Obdobných
opatřeních podle výše uvedených veterinárních předpisů.

KÚ Ústeckého kraje je věcně a místně příslušný kprovádění registraci exemplářů
ohrožených druhů chráněných podle Zákona č. 100/2004 Sb., o Obchodování S Ohroženými
druhy (CITES) a vydávání výjimek ze Zákazu Obchodní činnosti podle tohoto zákona. Dále
kvydávání výjimek pro zvláště chráněné druhy fauny ČR dle Zákona č.114/1992 Sb.,
O Ochraně přírody a krajiny.

MZe je věcně příslušné podle Zákona 246/ 1992 Sb., na Ochranu Zvířat proti týrání, a zákona
č. 166/1999 Sb., O veterinární péči.

Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj byly dle § 4 Odst. 7 Zákona 162/2003 Sb.,
O Zoologických Zahradách, účastnıky správnflıo řízení ve věci vydání licence k provozování
ZOO Ústí n. L., protože je na jejich území provozován.

Lr'ůbčh kontroly a kontrolní zjištění'
V průběhu místního šetření provedla kontrolní skupina spolu S dalšími výše uvedenými
osobami přítomnými na kontrole prohlídku celého areálu ZOO Ústí n. L., Zejména expozic
Zvířat, prostor pro návštěvníky, provozního Zázemí (např. ustájení Zvířat, přípravna a Sklad
krmiv). Dále byla provedena kontrola vedení evidence Zvířat, dodržování bezpečnosti práce
abeZpečnOSti návštěvnıků, opatření proti únikům Zvířat, Zajištění péče O chovaná Zvířata
Odborně Způsobilými pracovníky, realizace ekologické výchovy, vzdělávání a Osvěty
veřejnosti.
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V průběhu ústního jednání dostali přítomní zástupci provozovatele, dotčených orgánů
státní správy a samosprávy prostor k vyjádření:

Ing. Roman Končel. ředitel:
Seznámil přítomné S činnosti Zoo _ÚStí n. L. Za uplynulé dva roky a odkázal také Výroční
zprávu za rok 2016 a webové stránky. Zde jsou uvedeny veškeré informace O provozu
Zoologické Zahrady, budování nových moderních expozic, o Stavu zvířat. úspěšných
odchovech VZácných a ohrožených druhů Zvířat, zapojení do VýZkumu, ochranářských aktivit
a ekologické výchovy široké veřejnosti.

Návštěvnost
ZOO Ustí n. L. v roce 2016 navštívilo celkem 161.701návstěvníků a vroce 2017 celkem
163.994 návštěvníků.

Nová výstavba a rekonstrukce -
Nejvýznamnější Stavební aktivitou v roce 2017 a 2018 je přestavba bývalé expozice lachtanů
na novou expozici pro tučňáky brýlové, které nechová žádná jiné Zoologická Zahrada v ČR
(Magistrát Ústí n. L. poskytl 8 mil. Kč). S touto výstavbou jsou Spojeny další osvětové akce
pod Společným názvem „Tučňáci jdou do ZOO“, v rámci kterých Se mimo jiné podařilo
Shromáždit další finanční prostředky na provoz tohoto zařízení. V době kontroly bylo
vzázemí expozice umístěno 10 exemplářů tučňáků brýlových dovezených ze zoologické
zahrady ve Velké Británii připravených na vypuštění do dokončené venkovní expozice.
V Zoo Ústí n. L. jsou průběžně prováděny rekonstrukce expozic, např. oprava výběhu
orangutanů, obnova inženýrských sítí a některých cest. Byla provedena přestavba dětského
hřiště a otevřeny dvě nové naučné Stezky, tj. Stezka Stromů a Ekostezka.
V plánu je přestavba expozice Exotária a výstavba expozice pro tapíry a expozice pro vydry
malé. Návrh dalšího rozvoje Zoo Ústí n. L. bude projednán v květnu 2018.
Zoo Ústí n. L. j provozovatelem Centra pro zvířata v nouzi, kde byl vybudován sklad

vz;krmiva, vybudováno nové oplocení a provedeny dalsı upravy.

Stavy zvířat
K 1. 1. 2017 (k 31. 12. 2016) Zoo Ústí n. L. chovala celkem 226 druhů v celkovém počtu
1192 jedinců. Z toho 71 druhů Savců (298 jedinců), 52 druhů ptáků (123 jedinců) 46 druhů
plazů (163 jedinců), 15 druhů obojživelníků (89 jedinců), 36 druhů ryb (464 jedinců), 1 druh
paryb (3 jedinci).
Na Webových Stránkách Zoo Ústí n. L. jsou uvedeny aktuální Stavy chovaných zvířat a nové
přírůstky. Pro návštěvníky je velmi zajímavý Lexikon zvířat, kde jsou jednotlivé druhy
Seřazeny podle abecedy a doplněny fotografiemi. V lexikonu lze vyfiltrovat živočichy také
podle jejich Zařazení do Zoologických tříd ( Savci, ptáci, plazi, obojživelníci).
Zoo ústí n. L. každoročně odchovává řadu mláďat, napřıklad v roce 2016 Se podařil úspěšný
prvoodchov Supa himálajského a trnuchy Skvrnité, v roce 2017 odchov mláďat kajmana
malého, majny Rothschildovy a šakala čabrakového a začátkem v roku 2018 odchov mláděte
medvěda malaj ského, korovce mexického a třech hřıbat zebry Hartmanové.

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)
Zoo Ústí n. L. poskytuje informace o chovaných druzích, jejich ochraně a ochraně životního
prostředí formou popisek, naučných tabulí, komentovaných prohlídek, Zpřístupněním
aktuálních informací na Webových Stránkách.
V průběhu roku pořádá řadu osvětových akcí pro širokou veřejnost. Zde jen několik příkladů.
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Na Den Země (22. 4. 2018) bude otevřena nová Ekostezka od firmy EKONOM zaměřená
na třídění odpadu a jeho následné Zpracování. Je doplněna odpočívadly ve formě barevných
kontejnerů S možností připojení na Wi-Fi a možností nabití mobilního telefonu.
Před vchodem do zoo bude možné odevzdat staré elektrospotřebiče a Získat Za ně dětskou
volnou vstupenku.
Dne 1. 5. 2018 se uskuteční Ptačí den, který bude Zahájen pozorováním volně žijících ptáků
S ukázkami odchytu a kroužkování. V rámci této akce bude také Kampaň EAZA 2017/2019
Silent Forest, která je Zaměřena na Ochranu ohrožených ptáků Jihovýchodní Asie.
Zoo Ústí n. L. nabízí řadu výukových programů pro různé tyty škol. Například program -
Život kolem nás (Les, Ptáci, Voda) určený žákům 3.-5. tříd ZŠ. Programy zaměřené na
problematiku CITES s názvem Nekttpttjeme jejich životy a Pochybné suvenýry a na etologii
S názvem Chováme se jako zvířata.

Národní a mezinárodní spolupráce
Zoo Ústí n. L. je členem Unie českých Slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) a její
pracovníci jsou zapojeni do činnosti jednotlivých odborných komisí.
Zoo Ústí n. L. je členem Světové asociace zoo a akvárií (WAZA), Evropské asociace zoo
a akvárií (EAZA), Mezinárodní asociace zoopedagogů (IZE).
Chová ohrožené druhy zvířat, které jsou vedeny v Evropských chovných programech
(EEP), Evropských plemenných knihách (ESB) a Mezinárodních plemenných knihách.
Zoo Ústí n. L. Spolupracuje vědeckými institucemi a ochranářských organizacemi v cizině,
např. Leibnitz Institotejhr Zoo a WiltHf/è Research (IZW) v Berlíně.
Zoo Ústí n. L. vydává každoročně spolu Se Zoologiokým klubem, z. s., Sborník odborných
prací Fauna Bolıemiae Septentronalis, kde jsou , Zveřejňovány informace o zoologické
Zahradě, výsledky invetarizačnı'ch průzkumů a další vědecké články o faunč ČR i v zahraničí.

Projekt druhové ochrany in-Situ
Ochranářský projekt Pesisir Balikpapan byl vZoo Ústí n. L. Oficiálně Zahájen v květnu
2017. Navázal na již probíhající projekt RNDr. Stanislava Lhoty, Ph.D., vědeckého
pracovníka Zoologické Zahrady, a jeho indonéských spolupracovnıků v Balikpapanském
zálivu na Borneu. S. Lhota se v Indonésii věnuje především výzkumu a ochraně opic druhu
kahau nosatý. Zároveň je koordinátorem řady dalších aktivit, včetně ekologického výzkumu,
monitoringu a ekologické výchovy. Pravidelně zveřejňuje zprávy na webu a pořádá přednášky
pro odbornou a širokou veřejnost.

KVS pro Ústecký kraj:
V Zoo Ústí n. L. jsou průběžně prováděny kontroly podle Zákona č. 166/1999 Sb.,
oveterinární péči, a zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Provedenými
kontrolami Z hlediska Zajištění péče o Zdraví a pohodu Zvířat nebyly zjištěny nedostatky
v dodržování těchto předpisů. .
KVS pro Ústecký kraj Zaslal MŽP vyjádření k podmínkám provozování Zoo Ústí n. L. (č. j.
MŽP/2018/630/795 Z 11. 4.' 2018), kde uvedla, že nemá námitky k podmínkám provozu Zoo
Ústí n. L. V odůvodnění uvedla, že ve dnech 5. 4. až 11. 4. 2018 prováděla kontrolní zjištění
Za účelem kontroly podmínek stanovených udělenou licencí. Na Základě kontrolního Zjištění,
popsaného v protokole O kontroly č. POK108470500134251, toto Zařízení Splňuje veterinární
podmínky a podmínky péče o zvířata, vyplývající Ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, a ze Zákona č. 246/ 19952 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
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ČIŽP:
Kontrola podle Zákona č. 100/2004 Sb. (CITES) proběhla 16. 10. 2016.
Při kontrole 30. 10. 2017 Zjištěn nezare'gistrovaný chvostan bělolící (pokuta 1000,- Kč)

Statutární město Ústí nad Labem:
Nemá námitky k činnosti Své příspěvkové organizace Zoo Ustí n. L.

KÚ Ústeckého kraje:
Nemá námitky k činnosti Zoo Ustí n. L.

MZe: I
Nemá námitky k činnosti Zoo Ustí n. L.

V průběhu kontroly bylo postupováno podle jednotlivých ustanovení uvedených § 6
odst. 2 písm. a) bod 1 až 6 zákona o zoologických zahradách:

1.1 Chová živočichy v podmínkách, které Směřují k zajištění biologických
1.2 a ochranářských požadavků jednotlivých druhů.
ANO

1.2 Splňuje požadavky na zajištění zdraví a pohody živočichů, zejména tím, že jsou
obohacený jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky.
ANO

1.3 Udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem
veterinární péče a výživy. ›
ANO

2.1 Předchází únikům chovaných živočichů zejména s ohledem na možné ekologické
ohrožení původních druhů.
ANO

2.2 Předchází šíření mykóz, parazitů a původců nákaz z vnějšího prostředí pomocí
vhodných technických a protinákazových opatření.
ANO

3 Vede o své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému
druhu.
ANO

4.1 Účastní Se výzkumu prospěšného pro ochranu druhů nebo školení v ochranářských
dovednostech nebo výměny informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených
nebo vzácných druhů živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti
mimo jejich přirozená stanoviště (ex situ) nebo v jejich přirozeném prostředí (in situ).
ANO
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4.2 Učastní se Odborně zajištěného znovuvysazování druhů volně žijících živočichů do
původních areálů výskytu (reintrodukce).
NE

5 Provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, Zejména poskytováním informací
o vystavených druzích, jejich přírodních Stanovištích a úloze v ekosystémech.
ANO

6 Zajišťuje výkon činností Souvisejících s péčí o chované živočichy fyzickými osobami
odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů.
ANO

Kontrolní zjištění:

Kontrolou dne 12. 4. 2018 nebyly zjištěny nedostatky v plnění jednotlivých ustanovení
Zákona č. 162/2003 Sb., o Zoologických Zahradách, ve Znění pozdějších předpisů.

Místo a datum vvl_ıo_tovení protokolu: V Praze dne 17. 4. 2018 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO „051m
P t k l h 'l 100 10 PRAHMO, Vršovická 65

ro o o vy otovı a: 47
RNDr. Magdalena Boučková ..............

Kontrolní orgán vyhotovil protokol o kontrole podle § 12 Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní rad), a jeho Stejnopis Zaslal Ing. R. Končelovi, řediteli Zoo Ústí n. L.

Poučení kontrolované osoby

Statutární Zástupce kontrolované osoby byl poučen o právu podat kontrolnímu orgánu
námitky proti kontrolnímu Zjištění uvedenému v protokolu ve smyslu § 13 odst. 1 Zákona
okontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne předání a Seznámení S protokolem krukám vedoucí
kontrolní Skupiny RNDr. M. Boučkové

Statutární Zástupce kontrolované Osoby byl poučen, že podle § 13 odst. 2 Zákona o kontrole se
námitky podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí Znich být Zřejmě, proti jakému
kontrolnímu zjištění Směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu S tímto kontrolním
Zjištěním.

Kontrolní orgán postupuje při vyřizování námitek v Souladu s ustanovením § 14 odst. 1 a 2
Zákona o kontrole následujícím Způsobem:

a) Námitkám může vyhovět vedoucí kontrolní Skupiny RNDr. M. Boučková ve lhůtě do
Sedmi dnů ode dne jejich doručení.

b) Nevyhoví-li námitkám ve Stanovené lhůtě vedoucí kontrolní Skupiny, postoupí je
nadřízené osobě Ing. Janu Šímovi, řediteli odboru druhové ochran a im lementace
mezinárodních Závazků, který námitky vyřídí do 30

23. UI.. 2018

podpis a datum převzetí protokolu m [UGIC I HRADA usfl NAD MBEMIpříspěvková organizace
Drážďanská 23. 400 07 Ustl nad Labem

CZECH REPUBLIC
IČO: 000 81 582 Dıčz`c200081582

Ing. Roman Končel, ředitel Zoo Ústí n. L.



Ministerstvo životního prostředí

Protokol o výsledku kontroly Zoo Ústí n. L. má 8 Stran a byl vyhotoven ve třech
Stejnopisech.

1. Stejnopis: Zoo Ústí n. L., Ing. Roman Končel, ředitel;

2. Stejnopis: MŽP, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

3. Stejnopis: MŽP, odbor interního auditu a finanční kontroly




