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Statutární město Ústí nad Labem, 
400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, IČ 00081531 

 

 
     Č.j.  

 

 

 

Zřizovací listina 

 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 
Znění zřizovací listiny vychází ze skutečnosti, že počátky Zoologické zahrady spadají, dle 
archivních podkladů, do roku 1908. Tehdy ústecký obchodník, ornitolog Heinrich Lumpe 
zřídil na místě zaniklé cihelny na pozemku u vlastní vily, na rozhraní Ústí nad Labem  
a Krásného Března ptačí rezervaci. V prostorách parku se nacházely vzácné dřeviny,  
na pozemcích byly umístěny dovezené zkameněliny kmenů stromů a terakotové plastiky. 
Lumpeho park se stal vzorovým pro další podobná zařízení ve střední Evropě a jeho aktivity  
v oblasti ochrany přírody byly vyznamenány mnohými oceněními evropského dosahu. Park 
udržoval z vlastních prostředků. O vývoji zahrady nás informují pravidelně vydávané roční 
zprávy a od roku 1925 zachovaný časopis (Montschrift fur Natur udn Vogelschutz).  
V městském muzeu je dochována pamětní kniha vytvořená z novinových výstřižků a drobných 
publikací, věnovaných Lumpeparku od roku 1912. Jsou zde články i ze zahraničního tisku. 
Po válce byla původně ptačí rezervace rozšiřována o klece a výběhy se zvířaty. Původně byla 
spravována Sdruženým komunálním podnikem. Od roku 1957 přešla z působnosti 
Ministerstva místního hospodářství do působnosti Ministerstva školství a kultury a do správy 
a přímého řízení odboru kultury Městského národního výboru Ústí nad Labem. 

S účinností od 1. 1. 1957 se plenárním zasedáním Národního výboru Ústí nad Labem zřizuje 

zoologická zahrada jako státní socialistická příspěvková organizace s názvem Zoologická 

zahrada Centrální park Ústí nad Labem. Jako příspěvková organizace Národního výboru Ústí 

nad Labem byla převzata a zřízena usnesením 1. ustanovujícího plenárního zasedání 

Národního výboru Ústí nad Labem ze dne 23. 6. 1986. 

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 41/92 ze dne 13. 2. 1992 byl upraven název na 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem a schválen statut s účinností od 1. 3. 1992. Současně byl 

tímto statutem zrušen statut Zoologické zahrady Centrálního parku Ústí nad Labem ze dne 

22. 12. 1988. 

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 155/94 ze dne 2. 6. 1994 byl s účinností 

od 21. 6. 1994 schválen statut Zoologické zahrady v Ústí nad Labem, kterým byl zrušen statut 

ze dne 1. 3. 1992.  

Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 115/98 ze dne 9. 4. 1998 byl schválen statut 

Zoologické zahrady v Ústí nad Labem s účinností od 9. 4. 1998, kterým byl zrušen statut ze 

dne 21. 6. 1994. Statut schválený dne 9. 4. 1998 byl zrušen usnesením Rady města č. 677/04 

ze dne 18. 11. 2004. 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 519/02 ze dne 19. 9. 2002 byla schválena 

zřizovací listina Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Statutární město Ústí nad Labem 

vydalo dne 1. 10. 2002 úplné znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem. 
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Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 321/04 ze dne 16. 12. 2004 byl s účinností 

od 1. 1. 2005 upraven název organizace na Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace a schválena zřizovací listina, kterou Statutární město Ústí nad Labem vydalo 

dne 28. 12. 2004. Touto zřizovací listinou bylo zrušeno úplné znění zřizovací listiny ze dne 

1. 10. 2002. 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 578/10 ze dne 16. 9. 2010 byla schválena 

zřizovací listina Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Statutární město Ústí nad Labem 

vydalo dne 29. 9. 2010 úplné znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

kterou byla zrušena zřizovací listina ze dne 28. 12. 2004. 

Usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 144/15 ze dne 2. 12. 2015 byla schválena 

zřizovací listina Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Statutární město Ústí nad Labem 

vydalo dne 22. 12. 2015 úplné znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

kterým bylo zrušeno úplné znění zřizovací listiny ze dne 29. 9. 2010. 

 

Usnesením Zastupitelstva města č………../19 bod ………. ze dne ………. Statutární město 

Ústí nad Labem  

 

vydává s účinností od 1. 4. 2019 

 

podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu v tomto znění: 

 

 

Čl. I. 

Úplný název zřizovatele 

 

Zřizovatel:   Statutární město Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem 

 

Sídlo:    Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

 

Identifikační číslo: 00081531 

 

(dále jen „zřizovatel“) 

 

 

Čl. II. 

Příspěvková organizace 

 

Název:   Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem 

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

Identifikační číslo: 00081582 

 

(dále jen „organizace“) 
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Čl. III. 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace 

 

Hlavním účelem a posláním organizace je přispět k zachování biologické rozmanitosti volně 

žijících živočichů jejich chovem v lidské péči, se zvláštním zřetelem na záchranu ohrožených 

druhů, jakož i výchova veřejnosti k ochraně přírody a vytváření prostředí vhodného pro 

odpočinek, rekreaci a vzdělání návštěvníků. 

 

Organizace je držitelem licence k provozování zoologické zahrady vydané Ministerstvem 

životního prostředí č.j. MŽP/2/04-630/5/04 ze dne 8.10.2004 podle zákona č. 162/2003 Sb., 

(zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

K naplnění hlavního účelu vykonává organizace tyto hlavní činnosti : 
 
1. Chová zvířata především vzácných a ohrožených druhů s cílem podílet se na uchování 

genové diverzity živočišných druhů. K chovu zvířat vytváří podmínky, odpovídající 
soudobým vědeckým, zejména ekologickým, zoologickým a veterinárním poznatkům 
a požadavkům. Respektuje při veškeré své činnosti mezinárodní konvence na ochranu 
vzácných druhů zvířat a rostlin, řídí se platnými právními normami na ochranu živočišných 
i rostlinných druhů, přírody a zvířat. 

 
2. Chová a rozmnožuje zvířata pro účely posilování volně žijících populací, reintrodukce 

i  pro účely expoziční. V souladu se zákonnými normami a v součinnosti s orgány 
a organizacemi státní ochrany přírody řeší tuto problematiku po stránce teoretické 
i praktické. 

 
3. Zajišťuje zkvalitňování a rozšiřování biologického materiálu výměnou, nákupem, 

prodejem, vlastním odchovem a sběrem ve volné přírodě v souladu s mezinárodními 
konvencemi a platnými zákonnými normami. Podílí se na vytváření a realizaci 
mezinárodních chovných programů vzácných a ohrožených zvířat. 

 
4. Pěstuje různé druhy planě rostoucích i kulturních rostlin domácích i cizokrajných 

k dotváření areálu ZOO pro účely expoziční a sbírkové, tím současně přispívá k ochraně 
rostlinného genofondu. 

 

5. Vede podrobnou a úplnou evidenci chovných zvířat a pěstovaných vzácných rostlin, 
z pověření příslušných orgánů vede celostátní a mezinárodní plemenné knihy určených 
druhů, popřípadě plní další úkoly v oblasti péče o genofond. 

 
6. V souladu s potřebami svého rozvoje provádí vědeckou a výzkumnou činnost, především 

v oborech zoologických, diagnostiky a reprodukce, ochrany přírody a ekologie. V rámci 
svých úkolů plní servisní služby pro potřeby teoretické i praktické ochrany genofondu 
volně žijících živočichů. 

 
7. Realizuje, spolurealizuje a koordinuje projekty, směřující k ochraně přírody a ochraně 

biologické rozmanitosti in-situ, a to na národní i mezinárodní úrovni. Poskytuje prostor 
a podmínky pro vědeckou a výzkumnou práci studentů všech typů škol, odborných 
pracovníků vysokých škol a univerzit i odborných pracovníků vědeckých institucí, a to jak 
z české republiky, tak i ze zahraničí 
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8. Zajišťuje ošetření a rekonvalescenci nemocných a poškozených zástupců tuzemské fauny. 
Umísťuje jedince s ireverzibilními změnami ve svých zařízeních nebo v zařízeních 
ochranářských institucí. O této své činnosti vede dokumentaci. 

 
9. Provádí karanténní činnost pro dovoz a vývoz zvířat a rostlin.  
 

10. Provádí transport zvířat pro české a zahraniční partnery. 
 
11. Zajišťuje výchovu návštěvníků, mládeže i dospělých k ochraně přírody a životního 

prostředí a vede je k ekologickému myšlení. Organizuje a realizuje kulturní a vzdělávací, 

osvětové a podobné akce spojené s pořádáním koncertů a výstav a dalších způsobů 

sdělování autorských děl veřejnosti ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Dále pořádá 

výchovně-vzdělávací zážitkové programy, výchovně-vzdělávací výukové programy 

a výchovně-vzdělávací propagační programy. 
 
12. Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace k tématu odborné činnosti, 

audio a video nahrávky, CD – ROM. 
 
13. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti a to včetně zpřístupňování 

informací prostřednictvím počítačových a jiných sítí. Pořizování, vytěžování a zužitkování 
databází.  

 
14. Prodává vlastní i nakoupené předměty a další zboží podporující vztah člověka k přírodě, 

čímž výrazně napomáhá plnit poslání organizace. 
 
15. Je místem krátkodobého oddechu a rekreace obyvatel města a dalších návštěvníků, kterým 

jsou poskytovány bezúplatně i za úplatu další služby, vyplývající z předmětu činnosti. 
 
16. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. Při zajišťování 

úkolů, uvedených v tomto článku spolupracuje s českými a zahraničními fyzickými 

osobami a právními subjekty, jejichž činnost a cíle jsou v souladu s posláním a prací 

organizace. 

 

17. Provozuje „centrum pro zvířata v nouzi“ (dále jen „centrum“). V rámci činnosti centra 

zajišťuje ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy komplexní péči o psy, kočky 

a další druhy zvířat, jejichž statut vyžaduje z legislativních, bezpečnostních, veterinárních 

či jiných důvodů umístění v centru. Tuto činnost zajišťuje s cílem navrácení zvířat 

původním či novým majitelům, v případě zástupců volně žijící tuzemské fauny s cílem 

jejich navrácení do přírody. Realizuje projekt kastrace koček s cílem omezení jejich 

reprodukce a neování populací divoce žijící kočky domácí v katastru Statutárního města 

Ústí nad Labem. Zástupce tuzemské fauny s ireverzibilními změnami dle možností 

umísťuje ve svých chovatelských zařízeních nebo ve schválených zařízeních 

ochranářských institucí. O činnosti centra vede odpovídající dokumentaci. 
 
 

Čl. IV.  

Statutární orgán 
 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 
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Čl. V. 

Vymezení majetku zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření 

 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL 

 

 

Čl. VI. 

Vymezení majetkových práv a povinností organizace 

 

Text shodný se zřizovací listinou KSmÚL s výjimkou viz níže. 

 

V článku VI. se doplňuje bod 11., 12. a 13 v tomto znění: 

11. je oprávněna prodávat zvířata bez souhlasu zřizovatele. Výnosy z prodeje zvířat jsou 

příjmem organizace. Ekonomický přínos z takovéhoto prodeje nesmí být nadřazen 

zájmům ochrany přírody, zachování biologické rozmanitosti a záchranných programů, 

12. v souladu s mezinárodními chovnými programy deponuje v jiných zoologických 

zahradách svá zvířata pro využití k chovu a přijímá zvířata k deponaci z jiných 

zoologických zařízení. Pro zabezpečení chovu rovněž deponuje a přijímá k deponaci 

chovná zvířata jiných zařízení právnických nebo fyzických osob, 

13. je oprávněna darovat a přijímat darem zvířata v rámci mezinárodní spolupráce podle 

zákona č. 162/2003 Sb., (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Čl. VII. 

Okruhy doplňkové činnosti 

 

1. Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel 

organizace. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a v účetnictví 

se sleduje odděleně od hlavní činnosti organizace. Zisk vytvořený v doplňkové činnosti 

může organizace použít jen ve prospěch své hlavní činnosti, pokud zřizovatel nepovolí 

jiné využití tohoto zdroje. 

 

2. Organizaci se povoluje následující doplňková činnost: 

 pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

 hostinská činnost 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více 

než 9 osob včetně řidiče 

 silniční motorová doprava – nákladní  

 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: 

- velkoobchod a maloobchod 

- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

- pronájem a půjčování věcí movitých  

- reklamní činnost a marketing, mediální zastoupení 

- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
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Čl.VIII. 

Doba, na kterou se organizace zřizuje 

 

Organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. IX. 

Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence 
 

Text shodný se zřizovací listinou ČSmÚL s výjimkou viz níže. 

 

Bod 9.1. písmeno a) až d) zní takto:  

a) Dozorčí rada příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem je odborný 

orgán organizace, který vykonává činnost iniciativní, kontrolní a poradní v souvislosti 

s výkonem činnosti příspěvkové organizace.  

b) Dozorčí rada je zřizována na dobu neurčitou a ze své činnosti je odpovědná Radě 

města Ústí nad Labem. 

c) Dozorčí rada má 5 členů.  

d) Členy dozorčí jmenuje Rada města Ústí nad Labem.  

 

Bod 9.4. písmeno b) zní takto:  

b) vyhodnocuje plnění koncepce ředitele, výsledky oblasti v zoologie, veterinární a jiné 

péče o chovaná zvířata, plnění podmínek udělené licence k provozování zoologických 

zahrad vyplývající ze zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách a výsledky 

hospodaření příspěvkové organizace 

 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Vydáním této zřizovací listiny se ruší úplné znění zřizovací listiny vydané Statutárním 

městem Ústí nad Labem dne 22. 12. 2015 včetně všech dodatků. 

 

2. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího podpisu primátorem Statutárního města 

Ústí nad Labem po jejím schválení Zastupitelstvem města Ústí nad Labem.  

 

3. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této zřizovací 

listině, se řídí příslušnými platnými právními předpisy. 

 

4. Tato zřizovací listina je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, které mají stejnou platnost 

originálu. Dvě vyhotovení obdrží organizace a dvě vyhotovení zřizovatel. 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

 

       Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

             primátor města Ústí nad Labem 


