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

Výtisk č. 4
č. j. MZP/2020/ó30/ /ČĹ/ŰĹ/

PROTOKOL

0 výsledku pravidelné veřejnosprávní kontroly provedené na místě provozování
Zoologické zahrady Ustí nad Labem podle zákona č.162/2003Sb., ozoologických
zahradách, ve znění pozdějších předpisů.

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

Kontrolní orgán

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 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:
Mgr. Michaelu Jeřábkovou,
členy kontrolní Skupiny Za Komisi pro Zoologické Zahrady (dále jen „Komise“):
MVDr. Davida Nejedlo (předsedu Komise), Mgr. Zbyňka Maryšku, doc. MVDr. Pavla Nováka,
CSc., Ing. Elišku Kubíkovou, Dr. Ing. Radomíra Habáně.

Kontrolovanył subjekt

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

Kontrolované Období

Od dne poslední kontroly provedené dne 12. 4. 2018 do dne kontroly 16. 9. 2020.

Ozˇnámení 0 provedení kontroly
MZP oznámilo provedení pravidelné veřejnosprávní kontroly podle Zákona O Zoologických
Zahradách dopisem č. j. MZP/2020/63 0/1916, který byl dne 14. Srpna 2020 Zaslán:
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Ing. Romanovi Končelovi, řediteli Zoo,
České inspekci životního prostředí, ředitelství (dále jen „ČIŽP“),
Krajské veterinární Správě SVS pro Ústecký kraj (dále je „KVS pro Ústecký kraj“),
Statutámímu městu Ústí nad Labem, p
Krajskému úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚ Ústeckého kraje“)
Státní Veterinární Správě ČR, odboru ochrany Zdraví a pohody Zvířat (dále „jen „SVS“)
Ministerstvu Zemědělství, odbor environmentálního a ekologického Zemědělství, oddělení
ochrany Zvířat (dále jen „MZe“)

Místo a čas nrovedenikoııtrołv
MŽP Zahájilo kontrolu 16.9. 2020 v 11:00 hod. na místě provozování Zoologické Zahrady
předáním pověření Vedoucí kontrolní skupiny a členů kontrolní Skupiny Romanovi Končelovi,
řediteli Zoo.
MŽP ukončilo kontrolu 16. 9. 2020 v 16:00 hod. na místě provozování Zoologické Zahrady.

Osoby přítonmé na kontrole

Zástupce kontrolované osoby: Ing. Roman Končel, Ing. Lukáš Štěrba, MVDr. Dušan Usvald

MŽP: Mgr. Michaela Jeřábková

Komise: MVDr. David Nejedlo (předseda), Mgr. Zbyněk Maryška, Ing. Eliška Kubíková, Dr.
Ing. Radomír Habáň, doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

Krajský úřad Ústeckého kraje: Ing. Jarmila Jandová, Ph.D.

Město Ústí nad Labem: Ing. Věra Nechybová, Mgr. Lenka Černá, Bc. Martina Žirovnická

ČIŽP: Mgr. Lenka Lachmanová, Ing. Alžběta Křížová

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

MZe: Ing. Jiří Novák

Předmět l§o_rıtı-0lv a orální předpisy
MŽP jako ústřední správní úřad pro Oblast provozování zoologických Zahrad, provádí
pravidelnou veřejnosprávní kontrolu Zoologických Zahrad podle ustanovení § 11 odst. l písm.
c) Zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování Zoologických Zahrad a o změně
některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 162/2003 Sb.,
o Zoologických Zahradách).
Podle § 13 tohoto zákona MŽP provádí pravidelnou kontrolu zoologických Zahrad ve
spolupráci s ČIŽP a Komisí nejméně jednou za dva roky.
Předmětem kontroly je Zjišťování, Zda jsou plněny podmínky Stanovené v § 6 odst. 2 písm. a)
bod l 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 MZP příkazem ministra životního
prostředí č. 21/2003 ze dne 20. října 2003. Cleny Komise jmenoval ministr Životního prostředí
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na návrh SVS, ČIŽP, MZe (Ústřední komise pro ochranu Zvířat) a Unie českých a slovenských
zoologických zahrad (UCSZOO).

ČIŽP podle § 12 odst. 1 Zákona 162/2003 Sb., o zoologických Zahradách 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 (dále jen „Zákon 166/ 1999 Sb., o veterinární péči“) azákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu Zvířat proti týrání, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 246/1992 Sb., na
ochranu Zvířat proti týrání“).
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.

Statutární město Ústí nad Labem 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 k vydávání 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 Veterinámí péči.

Hlavní město Praha bylo dle § 4 Odst. 7 Zákona 162/2003 Sb., O Zoologickýeh Zahradách,
účastníkem Správního řízení ve Věci Vydání licence kprovozování ZOO Praha, protože je
provozována na jejím území.

Průběh kontroly a kontrolní zjištěn!

Kontrola byla zahájena V Zoo Ústí nad Labem dne 16. 9. 2020 v 11:00 hod. za přítomnosti Výše
uvedených osob.

V průběhu ústního jednání dostali přítomní zástupci provozovatele, dotčených orgánů
státní správy a samosprávy prostor k vyjádření:

Na úvod kontroly vystoupil ředitel zoo Ing. Roman Končel a představil detailně plán
rozvoje zoo na období 2018 - 2035.

Ing. Roman Končel, ředitel z0_0:
Již V lednu 2019 byl zastupitelstvu města představen návrh plánu rozvoje Zoo na Období 2018
- 2035. K tomuto návrhu nebyly Vzneseny zásadní připomínky, ale jen Věcné a technické.
V rámci plánu rozvoje byly navrženy tři typy projektů Z hlediska období realizace:

l. Krátkodobé (období let 2018 - 2025)
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2. Střednědobé (Období let 2026 - 2030)

3. Dlouhodobé (Období let 2031 _ 2035)

Vlastní návrh rozvoje Se týká areálu Zoologické Zahrady, expozic, budov, Zázemí, inženýrských
Sítí, návštěvnického Servisu, okolních lokalit, Centra pro Zvířata V nouzi, Stanice pro
handicapovaná Zvířata Vrstevnice.

V prosinci 2019 byl návrh odsouhlasen Zastupitelstvem města a současně byl Schválen finanční
fond pro zoo. Byl předložen návrh na úvěr V hodnotě 350,- mil. Kč pro nejnutněj ší výstavbu
expozice primátů a přípravu expozice Slonů, Včetně přípravných prací.

Rada i zastupitelstvo města také odsouhlasily Výběr dvou korun ze vstupu na podporu
ochranářských projektů in-situ. V Současné době jsou již připravovány smlouvy S jednotlivými
Subjekty a převod finančních prostředků. Jedná Se o tyto projekty: Pesisir Balikpapan - Dr.
Stanislav Lhota - finanční podpora 282 250,- Kč, projekt monitoringu Velkých šelem, zejména
Vlka obecného (Canis lupus) NP Šumava - 41 520,- Kč, projekt EEP Red Panda Forest
Guardians Initiative - 6 400,- Kč, projekt Anoulak v Laosu „Distribuce gibona bělolícího
(Nomascus leucogenys) nebo gibona Siky (Nomascus sikí) “ na území chráněné oblasti Nakai
Nam Theum - 6 400,- Kč.

V roce 2019 proběhla V zoo V termínu 5. - 6. 2. 2019 akreditační kontrola Ze strany Evropské
asociace Zoologických zahrad a akvárií (dále jen „EAZA“). V průběhu května 2019 přišly
Výsledky kontroly k připomínkám. Zoo reagovala na připomínky v Srpnu 2019. Dne 15. 10.
2019 obdržela zoo konečné rozhodnutí EAZA o dočasném členství Zoo na dva roky. Kontrola
jasně ukázala, Že je potřeba začít S přestavbou zoo i Se Změnami v chovu Zvířat.

Od poslední licenční kontroly Zoo, která proběhla V dubnu roku 2018, Se podařilo v červenci
2018 dokončit Stavby terárií Ve Spodní části exotária. V roce 2019 Se otevřela nová expozice
pro Vydry malé, renovovala se expozice pro tapíry čabrakové a ve spolupráci s Magistrátem
Ústí nad Labem se otevřela Včelí Stezka. V květnu 2019 Se otevřela expozice ptáků Austrálie.
Ve Výstavbě je projekt rekonstrukce expozice vodních ptáků, který by měl být hotový do konce
září 2020. V rámci projektu Se ale ukázalo, že bude nutne' přestavět i budovu, z toho důvodu
Zoo obdržela finanční částku 5 mil. Kč. Hotová je také studie expozice asijských ptáků. Dále
byla postavena Vyhlídka a bazén u Vodních ptáků, zábradlí na exotáriu, nová lávka u zooškoly,
byly doplněny bezpečnostní prvky, filtrace a nová elektroinstalace v pavilonu šelem, byl
upraven a odkanalizován objekt v horní expozici gepardů, byla Vytvořena nová expozice
kuskusů medvědích na pavilonu exotária, nakoupen Smykový nakladač a štěpkovač a devět
kusů kontejnerů, nainstalovaná nová elektroinstalace a kamerový Systém v zimovišti, upraveny
Stáje pro oSly somálské, opraven příkop u Slonů, byly nakoupeny a instalovány nové
protipožární hydranty, opraveno krmiště u velbloudů a provedeny další menší opravy a úpravy.

V roce 2020 Se postavila nová Voliéra pro kystráčky modrolící a dytíky velké v Sekci ptáků
Austrálie, rekonstruovalo Se oplocení u venkovní expozice aligátorů, udělalo Se nové Oplocení
u anoa nížinných, byla provedena rekonstrukce expozic exotária, nákup nových klecí do Zázemí
exotária, nákup dvou Skladů do úseku údržby, tunýlek a nové venkovní ustájení nosálů
bělohubých, Zasíťování a generální oprava chovné voliéry pro supy himálajské
(spolufinancováno Společností ČEZ), provedena kompletní rekonstrukce Střechy stáji zeber a
Vybudována Stanice kol na půjčování Ve Spolupráci S Městskými SIužbami Ústi nad Labem p.
o.

Záměry na další období pro oblast infrastruktury a Stavby jsou: dobudovat rozdělení Vedení
elektřiny na dvě trafostanice, a Současně V rámci Výkopových prací řešit rozvedení optických
kabelů po zoo, dokončit geodetické zaměření zoo jako základ pro další Stavební práce, pracovat
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na studii proveditelnosti a následně na projektech nových expozic u druhů, jejichž chovné
podmínky jsou kritizované EAZA a na studii pro expozici Slonů.
V Současné době Zoo jedná O projektu „Udržení Vody v Zoo“, na který je potřeba cca 250 000,-
Kč na průzkumné vrty. Celkově má Zoo na tento projekt Vyčleněný rozpočet l 200 000,- Kč

Návštěvnost byla v roce 2019 celkem 168 265 návštěvníků a jednalo se o čtvrtou nejvyšší
návštěvnost od roku 1955.

Chovatelství: Ing. Lukáš Štěrba, hlavní zoolog
Ke konci roku 2019 chovala Zoo celkem 234 druhů a Z tohoto počtu byl pro 53 druhů Veden
Evropský Záchranný program (EEP) nebo Evropská plemenná kniha (ESB).
V roce 2018 Získala zoo ocenění Bílý Slon Za odchov kajmánka malého (Paleosuchus
trigonatus) a korovce mexickěho (Heloderma horrídum). V roce 2019 Získala Zoo ocenění Bílý
Slon Za přestavbu expozice tučňáků.
V roce 2019 byl v Zoo ukončen chov tří druhů, konkrétně levhartů obláčkových (Neofelis
nebulosa), dikobrazů Srstnatonosých (Hystrix indica) a nosorožců tuponosých (Ceratotherium
simum Simum). Poslední chovaná Samice nosorožce uhynula ve Věku nedožitých 49 let. Výběh
nosorožců byl kritizován při EAZA screeningu, a proto bude kompletně přestavěn. Koordinátor
chovu nosorožců by měl do budoucna pro zoo Zajistit dva mladé Samce.
Smutnou událostí pro zoo bylo utrácení slona indického, slonice Kaly (Elephas maximus)
v únoru 2019.
Zoo připravuje přesun Stávajících dvou Samic orangutanů, které jsou geneticky cenné a jsou
Stále plodná, do zoo na Nový Zéland. Po dostavbě pavilonu pı'imátů by zoo Ústí Získala nový
pár těchto Zvířat.
K novinkám patří otevření nové expozice pro kuskusy medvědí (Ailurops urSı'nuS). Tito Savci
byli dosud chování pouze v zázemí, ale od roku 2019 jsou umístění v expozici v pavilonu
exotária. Úspěšně Se daří množit zoborožce vrásčité (Rhabdotorrhinus (Aceros) corrugatus) a
letos se dokonce podařil Odchov tří mláďat. Mláďata odchoval také v roce 2019 nově sestavený
pár velemyší obláčkových (Phloemys pallidus).
V roce 2020 byl Sestaven nový pár anoa nížinných (Bubalus depressı'cornis), kdy byla obě
Zvířata dovezena z jiných zoo.
V roce 2019 byly také úspěšně napářeny klisny OSla Somálského (Equus africanus somalı'erısis)
a v době kontroly již bylo jedno mládě narozené (Samec) a narození druhého se očekávalo
v brzké době. Otcem těchto mláďat je hřebec Ze Zoo Liberec.
Odchovy se podařily i u tučňáků brýlových (Spheniscus demersus) v přestavěné expozici.
Další informace o úspěšných Odchovech vzácných a Ohrožených druhů Zvířat je možné zjistit
na webových stránkách Zoo v lexikonu Zvířat.

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)
V roce 2019 měla Zoo V nabídce 18 různých vzdělávacích programů pro žáky všech typů škol.
Probíhá také bližší spolupráce s domovy Seniorů. Pro příměstské tábory nabízí zoo možnost
využití celého areálu Zoo a nabízí Zajištění celodenního programu. Zoo poskytuje informace o
chovaných druzích, jejich Ochraně a ochraně životního prostředí formou popisek, naučných
tabulí, komentovaných prohlídek S možností využití Zoovláčku, Zpřístupněním aktuálních
informací na Webových Stránkách.

V průběhu roku zoo pořádá řadu osvětových akcí pro širokou veřejnost, jako např. Velikonoce
v Zoo, ptačí den V Zoo, Světový den želv, mezinárodní den orangutanů a Supů, den přátel Zoo
a mnoho dalších.
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KVS pro Ústecký' kraj:
V Zoo Ústí n. L. jsou průběžně prováděny kontroly podle Zákona č. 166/ 1 999 Sb., o Veterinární
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 zaslala MŽP vyjádření k podmínkám provozování Zoo Ústí n. Labem
(SVS/2020/106169-U Z 15. 9. 2020), kde uvedla, že nemá námitky k podmínkám provozu Zoo
Ústí n. L. V odůvodnění uvedla, že Ve dnech 7. 9. až 15. 9. 2020 prováděla kontrolní Zjištění Za
účelem kontroly podmínek stanovených udělenou licencí. Na Základě kontrolního Zjištění 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.

Výiádření ČIŽP:
ČIŽP OI Ústí nad Labem provádí kontroly zařízení Zoologická Zahrada Ústí nad Labem
(příspěvková Organizace), Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí n. L., IČO 00081582 (dále také jen
„ZOO“), v pravidelných intervalech
13.2.2019 byla provedena kontrola Zoologické Zahrady Ústí nad Labem dle ust. § 80 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. a ust. § 12 Zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování
Zoologických Zahrad a Změně některých Zákonů (Zákon o zoologických zahradách), v platném
a účinném Znění. Předmět kontroly:
1/ Plnění povinností vyplývajících z ust. § 3 a ust. § 7 odst. 4 zákona č. 162/2003 Sb.
2/ Plnění povinností - dodržování podmínek stanovených ve vydaných rozhodnutích
Výjimkách, vydávaných podle ustanovení § 56 zákona č. 114/ 1992 Sb. ze Zákazů stanovených
§ 50 Zákona č. 114/1992 Sb. k držení a chovu živočichů, kteří jsou dle ustanovení § 48 Zákona
č. 114/1992 Sb. ve Spojení S ust. § 14 odst. 2 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení Zákona (dále jen „vyhláška“), zařazeni dle přílohy č. III vyhlášky
mezi Zvláště chráněné druhy ve Stupni ohrožení: „kriticky Ohrožený druh“, „Silně ohrožený
dru “ a „ohrožený dru “ chovaných a držených V kontrolovaném Zařízení a prokázání jejich
zákonného původu.
3/Prokázání zákonného původu dle ust. § 54 Zákona č. 114/1992 Sb. živočichů odchovaných
v lidské péči ve smyslu ust. § 54 odst. 10 Zákona č. 114/1992 Sb, kontrola vydaných osvědčení
živočichů odchovaných v lidské péči.
4/Kontrola kácení dřevin rostoucích mimo les ve Smyslu ust. § 8 a kontrola Ořezů stromů.
Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušování ustanovení Zákona č. 162/2003 Sb. ani
Zákona č. 114/1992 Sb.
Žádné správní či přestupkové řízení nebylo v průběhu kontrolovaného Období Se Zoologickou
zahradou Ústí nad Labem ze strany ČIŽP vedeno.

Statutární město Ústí nad Labem:
Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora města Ústí nad Labem a členka zastupitelstva
uvedla k plánu rozvoje zoo následující: již V roce 2018 předávala jako primátorka plán rozvoje
Zoo novému vedení města Ústí nad Labem. Návrh byl předložen zastupitelstvu V prosinci 2019.
Zastupitelstvo plán Schválilo. Byly zpracovány i oponentní posudky, které byly předloženy.
Vznikla pracovní Skupina k posouzení návrhu rozvoje Zoo. Skupina vznikla na základě
oponentního posudku ředitele Zoo Praha. Zájem je, aby na pracovní Skupinu byl ZVán i pan
ředitel Končel. Město postupuje podle plánu. Nový pavilon primátů a udržení jejich chovu V
zoo jsou prioritou města. Připravuje se zadání pro zpracování projektové dokumentace pro
pavilon primátů. Na konci volebního období by chtělo mít zastupitelstvo připravenou
projektovou dokumentaci.
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Paní náměstkyně primátora na jednání vyjádřila Zájem města, aby pan ředitel Končel Zůstal
i nadále Ve funkci ředitele a poděkovala panu řediteli Za dosud odvedenou práci.

KÚ Ústeckého kraje:
Zoo v oblasti CITES Spolupracuje zcela bez problémů.

MZe:
Nebylo zjištěno Žádné porušení Veterinárního Zákona a ani Zákona na ochranu Zvířat proti
týrání.

V průběhu místního šetření provedla kontrolní skupina spolu s dalšími Výše uvedenými
osobami přítomnými na kontrole prohlídku areálu Zoo Ústí, Zejména expozic Zvířat, prostor
pro návštěvníky, provozního Zázemí (např. přípravna a Sklad krmiv). Dále byla provedena
kontrola Vedení evidence zvířat, dodržování bezpečnosti práce abezpečnosti návštěvníků,
opatření proti únikům Zvířat, zajištění péče o chovaná zvířata odborně Způsobilými pracovníky,
realizace ekologické výchovy, Vzdělávání aosvěty veřejnosti. Komise kontrolou nezjistila
žádné nedostatky.

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 směřuj' k zajištění biologických
a ochranářských požadavků jednotlivých druhů.
ANO/N-E
Poznámka:

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

1.3 Udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů skvalitním programem
veterinární péče a výživy.
ANO/NE
Poznámka:

2.1 Předchází únikům chovaných živočichů zejména s ohledem na možné ekologické
ohrožení původních druhů.
ANO/N-E
Poznámka:

2.2 Předchází šíření mykóz, parazitů a původců nákaz zvnějšího prostředí pomocí
Vhodných technických a protinákazových opatření.
ANO/N-E

3 Vede 0 Své kolekci živočichů průběžné záznamy způsobem přiměřeným sledovanému
druhu.
ANO/N-E
Poznámka:
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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/N-E
Poznámka:

4.2 Účastní se odborně zajíštěného znovu vysazování druhů volně žijících živočichů do
původních areálů výskytu (reintrodukce).
ANO/NE
Poznámka:

5 Provádí výchovu veřejnosti k ochraně přírody, zejména poskytováním informací
o vystavených druzích, jejich přírodních stanovištích a úloze v ekosystémech.
ANO/NE
Poznámka:

6 Zajišťuje výkon činností souvisejících s péčí 0 chované živočichy fyzickými osobami
odborně způsobilýmí, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů.
ANO/NE
Poznámka:

Závěr kontrolního zjištění:

Kontrolou dne 16. 9. 2020 nebyly zjištěny nedostatky vplnění jednotlivých ustanovení
Zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických Zahradách, ve Znění pozdějších předpisů.

Misto a datum flhotoveni protokolu

V Praze dne 12. 10. 2020
Protokol vyhotovila:
Mgr. Michaela Jeřábková..............._.....

Kontrolní Orgán Vyhotovil protokol O kontro podle § 12 Zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), a jeho Stejnopis předal Ing. Romanovi Končelovi, řediteli zoo.

Poučegj kontrolované osobv

Statutární Zástupce kontrolované osoby byl poučen o právu podat kontrolnímu orgánu námitky
proti kontrolnímu Zjištění uvedenému v protokolu ve Smyslu § 13 odSt. 1 Zákona o kontrole Ve
lhůtě 15 dnů ode dne předání a Seznámení S protokolem k rukám vedoucí kontrolní Skupiny
Mgr. Michaele Jeřábkové.

Statutární Zástupce kontrolované osoby byl poučen, že podle § 13 odSt. 2 Zákona o kontrole se
námitky podávají kontrolnímu orgánu písemně, musí Z nich být Zřejmé, proti jakému
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kontrolnímu Zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlaSu S tímto kontrolním
Zjištěním.

Kontrolní orgán postupuje při Vyřizování námitek V Souladu S ustanovením § 14 odst. l a 2
Zákona o kontrole následujícím Způsobem:

a) Námitkám může Vyhovět Vedoucí kontrolní Skupiny Mgr. Michaela Jeřábková 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 ochrany aimplementace
mezinárodních závazků, který námitky vyřídí do 30 dnů ode dne jejich doručení.

podpis a datum převzetí protokolu
Ing. Roman Končel, ředitel zoo

Protokol o výsledku kontroly Zoologické zahrady Ústí nad Labem má 10 stran a byl
vyhotoven ve dvou stejnopisech.

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

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




