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Slovo ředitele úvodem 
 
ZOO Liberec v roce 2012 navštívilo 444 834 návštěvníků. Z toho 362 485 bylo návštěvníků zoologické 
zahrady. V době, kdy obecně klesá návštěvnost  kulturně společenských zařízení v celé republice a 
ZOO Liberec si může jen nechat zdát o alespoň průměrné investiční a provozní podpoře zřizovatele, 
považuji loňský výsledek za relativní úspěch. Jednoznačnou podporou návštěvnosti bylo narození a 
odchov tří mláďat bílých tygrů. Bílý tygr je marketingovou značkou a maskotem zoologické zahrady 
a tak trochu i města pod Ještědem. Jeho popularita nám má pomoci naplňovat hlavní poslání zoo, 
tedy ochranu přírody s důrazem na ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat. Druhů často 
návštěvnicky méně atraktivních. A to se nám myslím v loňském roce podařilo naplnit. Po mnoha 
letech nelehké chovatelské práce se narodila bílé tygřici Suryi Báře tři mláďata, o která se začala 
vzorně starat a do dnešních dnů je odchovává vstříc dospělosti. Jejich narození přivedlo do zoo 
odhadem o dvacet tisíc návštěvníků víc, než by tomu bylo bez nich. 
Po mnoha letech příprav se konečně v roce 2012 začala stavět nová stanice pro handicapované 
živočichy v Centru pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec ARCHA. Několik řad hospitalizačních voliér 
pro poraněné ptáky a savce, plocha pro vodní ptáky, rozletová voliéra a domek s vyhřívanými 
ubikacemi a se zázemím pro pracovníky stanice, to vše by mělo být díky dotaci ze SFŽP dokončeno 
do konce léta 2013.  
Termíny výukových programů Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA 
byly na začátku školního roku již tradičně rozebrány během několika hodin. Tento zájem o 
poskytované služby nás těší a je velkým závazkem pro další zlepšování poskytovaných služeb pro 
pedagogy, školní kolektivy i pro veřejnost.  
Rok 2012 byl pro Kulturní a společenské centrum při ZOO Liberec LIDOVÉ SADY prvním rokem, 
jenž „Liďáky“ absolvovaly celý pod hlavičkou ZOO Liberec a v úzké spolupráci s jejími ostatními 
středisky. 
Začíná se ukazovat, že novým propojením a úzkou spoluprací všech středisek ZOO Liberec můžeme 
desítkám tisíc návštěvníků všech věkových a sociálních skupin společně nabídnout pestrou škálu 
aktivit pro rekreaci, kulturu a otevřít dveře poznání v mnoha oborech. Od kvalitního chovu zvířat v 
lidské péči, přes aktivní ochranu přírody doma i v zahraničí. Aktivními i pasivními formami můžeme 
nabídnout možnost poznání souvislostí zákonitostí života na naší planetě. Od poznání přírodních 
pravidel a zákonů, po souvislosti lidského chování. Od vědomého a racionálního, po pocitové, 
vyjádřené v mnoha podobách umělecké tvorby. Na této cestě nás čeká ještě mnoho práce.  
 
 

1.Samostatné hodnocení hlavní činnosti 
 
 
1.1. Ekonomické zhodnocení roku 2012 
 
Ekonomika ZOO byla v roce 2012 ovlivněna zejména 2 skutečnostmi. Rok 2012 byl prvním rokem, ve 
kterém bylo středisko Kulturní a společenské centrum při ZOO Liberec – Lidové sady, začleněno celý 
rok. Proto jsou níže uvedené skutečnosti za poslední roky těžko srovnatelné, středisko Lidové sady 
se významnou měrou podílí na návštěvnosti, nákladech i výnosech Zoologické zahrady. Jak je již 
uvedeno v úvodním slově pana ředitele, po úspěšném odchovu mláďat bílých tygrů se zvedla 
návštěvnost zahrady, tato skutečnost se příznivě projevila na návštěvnosti, potažmo v tržbách. 
 
 
 
1.1.1. Návštěvnost 
 
V roce 2012 navštívilo Zoologickou zahradu Liberec celkem 444 834 návštěvníků. Jak vyplývá z grafu 
č. 1, oproti návštěvnosti roku 2011 došlo k nárůstu o více než 17%.  
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Graf č.1 
 

  

   
 
Na nárůstu návštěvnosti o více než 17 % oproti roku 2011 se podílel jak zvýšený zájem o samotnou 
zoologickou zahradu způsobený mimo jiné narozením mláďat bílých tygrů, tak začleněním střediska 
Kulturní a společenské centrum při ZOO Liberec – Lidové sady v průběhu celého roku 2012. Jak je 
zřejmé z tabulky č. 1, také všem „satelitům“ (střediskům mimo areál zoo) se podařilo v rámci 
možností zvýšit počty návštěvníků, takže se v celkovém součtu Zoologické zahradě Liberec podařilo 
dosáhnout téměř 450 tisícové návštěvnosti. I přes to se jsme nedokázali překonat návštěvnický 
rekord z roku 1998, kdy zahradu navštívilo celkem 400 318 návštěvníků. Toto číslo představuje jen 
návštěvníky Zoologické zahrady. 
 
 
Tabulka č.1 

Struktura návštěvnosti 2011 x 2012 
ZOO Divizna Archa Lidové sady 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
340 148 362 485 4 440 4 664 368 446 35 038 77 239 

 
 
Počet návštěvníků zahrady se dá hodnotit pozitivně také vzhledem k návštěvnosti ostatních 
zoologických zahrad. V tomto žebříčku jsme obsadili 3.místo, když se před námi umístily zoologické 
zahrady Prahy a Zlína. 
 
 
1.1.2. Výdaje (náklady) 
 
Výdaje Zoologické zahrady Liberec dosáhly v roce 2012 výše 87 841 tis. Kč. Jak vyplývá z dále 
uvedeného grafu č. 2, náklady za roky 2007 a 2008 zachycují rozrůstání Zoologické zahrady o 
Středisko ekologické výchovy Divizna a o Centrum pro zvířata v nouzi Archa a také růst DPH na 
straně vstupů. Výše nákladů roku 2011 byla významně ovlivněna propadem návštěvnosti. Rok 2012 je 
oproti minulým letům ovlivněn rozšířením zahrady o  Kulturní a společenské centrum při ZOO 
Liberec – Lidové sady.  
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Graf č.2 
 

 

 

 
V grafu č. 3 jsou uvedeny nejvýznamnější výdajové (nákladové) skupiny a jejich vývoj za posledních 
6 let. Nárůst výdajů v roce 2012 je oproti minulým letům zapříčiněn začleněním střediska kulturních 
služeb. 
 
Graf č. 3 

 

 

 

V grafu č. 3 je vidět, že mzdové náklady jsou zdaleka nejvyšší nákladovou položkou. V roce 2012 
dosáhla v zoologické zahradě průměrná hrubá mzda částky Kč 19 904,-, což je o Kč 2 885,- méně 
než průměrná hrubá mzda v Libereckém kraji v roce 2012. (zdroj Český statistický úřad). 
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1.1.3 Příjmy (tržby) 
 
 
Příjmy Zoologické zahrady Liberec se skládají z několika zdrojů. Jak je vidět z grafu č. 4, jedná se 
především o tržby za služby (zejména vstupné), tržby za zboží (občerstvení a prodej upomínkových 
předmětů), příspěvek zřizovatele na provoz zahrady vč. odpisů, dotace a granty. 
 
 
Graf č.4 
 

 

 
Hospodaření Zoologické zahrady Liberec v roce 2012 skončilo na nule. Hlavní činnost vykázala po 
zapojení rezervního fondu ve výši Kč 2 626 tis. ztrátu Kč 2 584 tis., která byla kompenzovaná ziskem 
doplňkové činnosti ve výši Kč 2 584 tis.  
 
 
 
1.2 Chovatelské zhodnocení roku 
 
Zoologická zahrada Liberec měla ke konci roku 2012 ve stavu celkem 1 351 zvířat ve 172 druzích 
(viz. tabulka č.2) 
 
Tabulka č.2 

Stav zvířat    A = jedinci     B = druhy  

Celkem Savci Ptáci Plazi, oboj. Ryby Ostatní 

A B A B A B A B A B A B 

1 351 172 278 56 313 74 40 16 720 26 0 0 
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Z přírůstků vybíráme:   orel jestřábí (Aquila fasciata) 
    orel královský (Aquila heliaca) 
    orel mořský  (Haliaeetus albicilla) 
    čimango žlutohlavý (Milvago chimachima) 
    sambar skvrnitý (Rusa alfredi) 
    kosman zakrslý (Callithrix pygmaea) 
    zoborožec kaferský (Bucorvus leadbeateri) 
    nyala nížinná (Nyala angasii)     
  
     
Z odchovů vybíráme:  orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) 
    orel východní (Haliaeetus pelagicus) 
    orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) 
    orel křiklavý (Aquila pomarina) 
    tygr bílý (Panthera tigris) 
    osel somálský (Equus africanus somaliensis)   
    žirafa Rothschildova (Giraffa camelopardalis rothschildi) 
    buvolec běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi) 
    kozorožec dagestánský (Capra cylindricornis) 
    urial bucharský (Ovis bochariensis)    
    takin čínský (Budorcas taxicolor bedfordi)   
    antilopa koňská (Hippotragus equinus 
    tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) 
    korunáč Sclaterův (Goura sheepmakeri) 
    holub nikobarský (Caloenas nicobarica) 
 
 
 
1.3 Marketing a ekologické vzdělávání 
 
Zoologická zahrad Liberec vynaložila v roce 2012 na marketing částku 556 tis. Kč na propagační 
materiály a částku 1 376 tis. Kč na propagační služby. 
 
Z ekonomického hlediska se jeví jako významná marketingová aktivita Zážitkový vzdělávací program 
Ošetřovatelem v zoo. Tento program přinesl do rozpočtu zoologické zahrady po odečtení nákladů 
téměř 226 tis. korun.  
 
V roce 2012 byl marketingovým oddělením zahájen prodej přes internet – e-schop, tímto způsobem 
prodeje přišlo do rozpočtu zoo necelých 30 tis. Kč. 
 
Stejně jako v předchozím roce nabízelo oddělení marketingu a vzdělávání i ekologické výukové 
programy, přičemž zájem o ně zůstal stejně vysoký jako v roce předchozím. ZOO Liberec tak v roce 
2012 prošlo, nebo v rámci svých vlastních učeben absolvovalo 94 školních skupin s celkovým počtem 
2794 dětí. To je jen o 150 školáků a předškoláků méně než v roce předešlém. Vysoký zájem setrval o 
EVP Ptáčci u krmítka, který se jako jediný z nabídky prezentuje přímo v mateřských školách formou 
divadelního představení. Je zaměřen na ptáky z volné přírody, kteří u nás zimují, a je nabízen od 
listopadu do března. Přímo v areálu zoo pak byl největší zájem o program Dobrodružství z poznání. 
Lektoři EVP navíc uskutečnili i čtyři povánoční komentované prohlídky, jichž se v době od 27. do 28. 
12. zúčastnilo 174 návštěvníků. 
 
Oddělení marketingu připravilo pro návštěvníky řadu atraktivních akcí, ze kterých vybíráme: 
 
3. února Za samé jedničky do zoo zdarma 
10. března VII. Etnoples zoo – Welcome to the Jungle! 
31. března Zahájení 93. sezóny ZOO Liberec, křtiny tučňáka Humboldtova Wenzela. Kmotr: Václav 
Helšus 
21. dubna Den Země v zoo, křtiny žirafy Rothschildovy Arushy. Kmotra: Anna K. 
26. dubna ZOO bez bariér: Den pro seniory 
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10. května Den pro Fair Trade: snídaně v centru Liberce 
19. května IV. Liberecké zootrhy: JV Asie 
26. května Gorilí den – KambaTiBaAka 
7. června ZOO bez bariér: Den pro handicapované děti. Akci finančně podpořilo Konto Bariéry 
12. – 17. června Modrý slon: soutěž a přehlídka umělecké a zájmové tvorby handicapovaných 
umělců ve spolupráci se sdružením Artefaktum.cz 
29. června Za samé jedničky do zoo zdarma  
9. – 13. července Příměstský tábor v zoo 
16. – 20. července Příměstský tábor v zoo 
13. – 17. srpna Etnořez: tradiční dřevosochařské sympózium ve spolupráci se sdružením 
Artefaktum.cz 
31. srpna Večerní prohlídka zoo pro veřejnost 
8. září Den partnerů a sponzorů: křtiny mláďat bílého tygra Gaii, Liama a Sambura. Kmotři: Bára 
Špotáková, Petr Nedvěd, Michaela Ochotská a Petr Urban. 
6. října Světový den zvířat v zoo: akce pro celé rodiny s řadou zajímavostí a soutěží 
11. října ZOO bez bariér: Den pro seniory 
24. října Strašidelná zoo: večerní prohlídka pro veřejnost se strašidly, soutěžemi a lampióny 
4., 13. a 21. prosince Večerní adventní prohlídky zoo pro veřejnost 
27. – 28. prosince Komentované prohlídky pro veřejnost 
 
 
1.4. Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec ARCHA 
 
 
Středisko Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec ARCHA se skládá z 2 složek, a to Útulku pro 
psy a kočky a Záchranné stanice pro handicapované živočichy.  
 
1.4.1. Útulek pro psy a kočky 
 
Počty přijatých zvířat a jejich osud: 

psi  kočky 
ukazatel počet  ukazatel počet 
celkem přijato za rok 2012 658  celkem přijato za rok 2012 391 
zůstalo z předchozích let 28  zůstalo z předchozích let 3 
nově zaevidovaných psů 422  nově zaevidovaných koček 383 
z Liberce 345  z Liberce 321 
z ostatních obcí 77  z ostatních obcí 62 
vráceno původnímu majiteli 380  vráceno původnímu majiteli 7 
osvojeno 256  osvojeno 251 
euthanasie 12  euthanasie 96 
úhyn (autoúraz, torze) 4  úhyn (autoúraz, torze) 17 
útěk 5  útěk 0 
zůstalo do dalšího roku 29  zůstalo do dalšího roku 3 
 
 
1.4.2. Záchranná stanice pro handicapované živočichy 
 
Počty přijatých zvířat a jejich osud: 

Zvířata volně žijící  Zvířata domácí a exotická 
ukazatel počet  ukazatel počet 
přijato 780  přijato 111 
vypuštěno 363  vráceno majiteli 15 
úhyn, euthanasie 229  únik 33 
předáno jinému zařízení 24  osvojeno 25 
únik 3  Euthanasie, úhyn 7 
kadáver 137  vypuštěno  21 
nepřijat – výjezd (posouzení 
situace, nezdařený odchyt apod.) 

11  v držení do dalšího roku 3 

v držení do dalšího roku 13    
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Obě tyto složky se kromě činností zřejmých z jejich názvů také podílejí na ekologické výchově. 
V roce 2012 bylo realizováno 5 výukových programů pro žáky základních škol, kterých se zúčastnilo 
82 žáků základních škol. Proběhlo 109 exkurzí s výkladem, celkem pro 187 návštěvníků, .  
 
 
 
1.5. Středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec Divizna (SEV  Divizna) 

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA je denní specializované pracoviště na 
podporu a realizaci environmentální výchovy. V regionu působí již od roku 2000, k Zoologické 
zahradě Liberec bylo přičleněno v roce 2006. SEV DIVIZNA poskytuje v oblasti environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty tyto služby:  

 
1. ekologické výukové programy pro děti z mateřských škol, žáky základních a středních škol. 

Výukové programy vedou zkušení a odborně zdatní lektoři, 
• používáme interaktivní formy a metody, 
• preferujeme kontakt s přírodou a výchovu prožitkem, 
• reagujeme na aktuální témata, 
• pomáháme školám v realizaci průřezového tématu RVP – environmentální výchova, 
 

2. pořádání odborných seminářů, exkurzí či dílen pro studenty pedagogických fakult, 
pedagogické pracovníky, vedoucí dětských kroužků a oddílů, širokou veřejnost atp., 

 
3. zajišťování metodické pomoci koordinátorům EVVO na školách, metodické pomoci pro 

zpracovávání ŠVP, 
 

4. zpřístupnění knihovny publikací k ekologické výchově a půjčování netradičních výukových 
pomůcek, 

 
5. komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice, 

 
6. koordinace sítě škol v Libereckém kraji se zájmem o ekologickou výchovu – program 

M.R.K.E.V., 
 
7. koordinace mezinárodního programu EKOŠKOLA pro Liberecký kraj, 

 
8. koordinace grantového a asistenčního programu Škola pro udržitelný život pro Liberecký 

kraj. 
 
 
 
 
SEV DIVIZNA pro školní kolektivy – ekologické výukové programy 
 

 
Celkem proběhlo 247 programů (viz. tabulka č. 3), kterých se zúčastnilo 4440 dětí, 52,6% se 
uskutečnilo v terénu. Celkem bylo odučeno 584 hodin.  
 

 

 

Tabulka č.3 

 MŠ ZŠ SŠ VŠ 

počet programů 63 142 3 1 

počet účastníků 1173 2671 42 22 
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1.6. Kulturní a společenské centrum při ZOO Liberec- Lidové sady 
 
V průběhu roku 2012 bylo v Lidových sadech uspořádáno celkem 481 pořadů   a  akcí  pro 
77 239 návštěvníků.  
 
Přehled činnosti: 
 
Program 

 
počet akcí počet návštěvníků 

vlastní pořady a akce 258 18 785 
projekt Lidové sady dětem 64 9 780 
pronájmy a další využití prostor 144 15 620 
celkem 

 
466 44 185 

 
   Dětský koutek provozní dny počet návštěvníků 

4.6.2012 
 

79 13 230 
7.8.2012 

 
58 13 109 

9.10.2012 
 

33 2 975 
celkem 

 
170 29 314 

 
Provozní sezona areálu je 184 provozních dnů – od 15. 04. do 15. 10. Provoz Dětského koutku v 
sezóně 2012 byl zahájen 24. 03. a ukončen 21. 10. 2012. Mimo vlastní provoz se uskutečnily tyto 
akce: 
01. 04. součást akce Velikonoce v Lidových sadech 
30. 04. součást akce Čarodějnice – noční projížďka vláčkem 
22. 12. součást akce Vánoce v Lidových sadech – Polární Expres 
24. 12. Vánoční vláček – Vánoční Expres 
 
Vyhlídková věž              1 184 návštěvníků 
 
Galerie U Rytíře počet akcí  počet návštěvníků 
výstavy 

 
7 2 174 

výstavy předsálí 6 
 akce v Radničním sklípku 1 342 

přednášky – doprovodné akce 1 40 

celkem 
 

15 2 556 
 
Doprovodné akce:  
23. – 24. 11. Literární pozdravy – Malý festival autorského čtení 
06. 12. Předvánoční prodej výrobků chráněných dílen 
 
 
Lidové sady      akce  návštěvníci  
celkem      481      77 239 
 
  
Středisko Lidové sady rovněž poskytuje své prostory pro kurzovní činnost nejrůznějšího zaměření. 
Jde především o hudební kurzy (vedoucí lektor Pavel Havlík), které se v roce 2012 otevřely pro 7 
nástrojových oborů (klavír, keyboard, zobcové flétny, kytary, elektrická kytara, basová kytara, 
ukulele) a dále zajišťovaly doplňkové služby (poradna nákupu a oprav hudebních nástrojů, využití 
techniky PC v oblasti hudby, nahrávání hudebních demo snímků, příprava pro vyšší formu hudebního 
vzdělávání, zakládání hudebních těles). Hudební kurzy v aktuálním roce zajišťovalo 7 lektorů pro 
258 absolventů. V roce 2012 byly opět otevřeny kurzy společenského tance pod vedením Vlastimila 
Čermáka, účastnilo se jich celkem 52 párů. Ze specializovaných tanečních kurzů Lidové sady 
nabízely flamenco (lektorka Alexandra Dastychová), jejž navštěvovalo 50 účastníků.  
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2. Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků  
 
 
2.1. Výstavba zařízení – investiční činnost  
- ubikace pro kozy a kozorožce (část dar Preciosa)     194 748,00 Kč  
- kruhový domek, Terénní stanice pro výukové programy     338 762,00 Kč  
- rekonstrukce části budovy Lidových sadů, transfer zoo  7 337 703,00 Kč  
- projektová dokumentace k transferu do Lidových sadů     822 000,00 Kč  
- naučná stezka Slunce v ZOO  1 772 000,00 Kč  

    

    

2. 2. Investice – hmotný majetek 
- docházkový systém     176 796,00 Kč  
- intercom, elektronický vrátný       50 359,00 Kč  
- automobil Honda     165 000,00 Kč  
- automobil Peugeot Partner – Furgon     492 000,00 Kč  
- elektronická požární signalizace       47 383,00 Kč  
  

 

Z investičního fondu Zoologické zahrady bylo hrazeno celkem 2 123 823,00 Kč. Jedná se o 
projektovou dokumentaci k transferu vedení Zoo do Lidových sadů ve výši 822 000,00 Kč; Naučnou 
stezku Slunce v ZOO v částce 1 772 000,00 Kč; nákup vozu Honda v hodnotě 165 000,00 Kč; výstavby 
Kruhového domku v hodnotě 338 762,00 Kč; technické zhodnocení ubikace pro kozy v hodnotě 
194 748,00 Kč; technické zhodnocení pavilonu tropů v hodnotě 113 320,00 Kč; výstavba hracího 
prvku Černovousova věž v hodnotě 246 931,00 Kč; nákup vozu Peugeot v hodnotě 492 000,00Kč; 
nákup líhní 58 565,00 Kč a pořízení silničních poutačů v hodnotě Kč 138 735,00 Kč. 

 

 

2.3.  Opravy a udržování chovných a obslužných zařízení  

• Práce prováděné pracovníky údržby – finanční prostředky na vlastní opravy jsou 
zahrnuty v rozpočtu materiálových a mzdových nákladů 

• Opravy a práce provedené dodavatelsky – částka vynaložená na opravy a práce 
provedené dodavatelsky je celkem 2 393 tis. Kč: 

    

 

Areál ZOO: 
- oprava chovných zařízení dravců    49 000,00 Kč  
- elektronický přístup do objektu zoo    24 000,00 Kč  
- opravy betonových ploch výběh oslů    22 000,00 Kč  
- oprava komunikací    18 000,00 Kč  
- drobné stavební opravy  205 000,00 Kč  
- opravy sklenářské    45 000,00 Kč  
- natěračské práce  235 000,00 Kč  
- opravy střech, rest. Bašta, chovná zařízení, vstupní areál  185 000,00 Kč  
- opravy vozidel autoparku  211 000,00 Kč  
- revize a oprava ohradníků    39 000,00 Kč  
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- prořezy stromů a úprava lesoparku    56 000,00 Kč  
- servis a opravy herních prvků    36 000,00 Kč  
- opravy venkovních voliér dravců 3KS  116 000,00 Kč  
- malířské opravy    55 000,00 Kč  
- oprava kabelových tras kamerového systému    65 000,00 Kč  
- oprava topení kotelny    45 000,00 Kč  
- stánek u pand    39 000,00 Kč  
- revize zařízení    74 000,00 Kč  
- oprava šaten dílny    38 000,00 Kč  
- revize a oprava čistírny bazénu lachtanů    58 000,00 Kč  
- opravy čerpadel    78 000,00 Kč  
- oprava chlazení tropy    22 000,00 Kč  
- opravy WAP    15 000,00 Kč  
- oprava topení     45 000,00 Kč  
- oprava septiku stáje    24 000,00 Kč  
- znalecké posudky odpis materiálu    16 000,00 Kč  

- lesopark, kůra a frézování pařezů    52 000,00 Kč  

- elektronický přístup do objektu zoo    24 000,00 Kč  

 

Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA: 
- oprava vozidel autoparku    12 000,00 Kč  
- opravy drobných strojů a zařízení    14 000,00 Kč  
- revize zařízení      5 000,00 Kč  

 
Středisko ekologické výchovy DIVIZNA  
- oprava střechy      8 000,00 Kč  
- oprava pumpy u studny      6 000,00 Kč  
- zednické a malířské práce      9 000,00 Kč  

 
 
Kulturní a společenské centrum při ZOO Liberec – Lidové sady 
- opravy WC, vestibul    86 000,00 Kč  
- oprava zabezpečovacího zařízení      8 000,00 Kč  
- oprava komínů včetně revize    94 000,00 Kč  
- oprava střechy – experimentální studio, garáže, dobrovolníci  132 000,00 Kč  
- oprava čerpadla      5 000,00 Kč  
- oprava WC, infopult    36 000,00 Kč  
- oprava rozvodu vody    22 000,00 Kč  
- oprava elektro    24 000,00 Kč  
  

TRANSFER zoo do Lidových sadů 
- LIS, síť IT    69 000,00 Kč  
- příslušenství sociálních zařízení    41 000,00 Kč  
- transfer trezorů    40 000,00 Kč  
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3.Vyhodnocení čerpání dotací a grantů 
 
  
3.1. Ministerstvo životního prostředí 
 

Zoologická zahrada získala v roce 2012 v rámci projektu Příspěvek zoologickým zahradám 
dotaci v celkové výši 968 328 Kč, která byla využita především na pokrytí nákladů na krmiva. 
 
 

3.2. Státní fond životního prostředí 
 
 Zoologická zahrada je příjemce dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky na 

stavbu Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Liberci. V roce 2012 jsme získali celkem 
 1 244 785,98 Kč. 
 

 
3.3. Evropský sociální fond 
 
   

Zoologická zahrada čerpala v roce 2012 prostředky z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z grantu: 
 
 

  „SEV Divizna pedagogům“ – v roce 2012 čerpala částku Kč 183 742,31, jedná se o konečné 
vyúčtování grantu probíhajícího v minulých letech 

 
 
 
3.4. Agentura ochrany přírody a krajiny 
 

Zoo získala v roce 2012 částku Kč 12 090,-, která byla použita na pokrytí nákladů spojených   
s transportem žab v době jarní migrace. 
 
 

3.5. Ostatní dotace a granty 
 
 Liberecký kraj financoval zcela nebo se spolupodílel na následujících projektech: 
 

Podpora koncertů komorní hudby    15 000,00 Kč 
Péče o handicapovaná mláďata    50 000,00 Kč 
Škola pro udržitelný život a Ekoškola     198 000,00 Kč 
Kde se vzala energie    45 000,00 Kč 
Podpora pohody zvířat v útulku    50 000,00 Kč 
Investiční dotace na nákup líhně    49 500,00 Kč 
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4.Daňové povinnosti organizace 
 
 
4.1.Daň darovací   

 Zoo je od této daně osvobozena. 
 

 
4.2. Daň silniční    

 Zoo není plátce. 
 

 
4.3. Daň z přidané hodnoty   
  
  organizace je plátcem DPH, daňové přiznání podává měsíčně, v roce 

2012 odvedla na DPH částku Kč 1 435 928,-. 
 
 
4.4. Daň z příjmu právnických osob   
           

daňové přiznání na daň z příjmu právnických osob bylo podáno 
v termínu, zoologická zahrada zaplatila daň ve výši Kč 284 500,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec, 30.4. 2013      MVDr. David Nejedlo 
                   ředitel 



Tabulka č. 1Výnosy a náklady 2012
hlavní + dopl ňková činnost celkem  

 tis. Kč

Skutečnost Rozpo čet Skute čnost
2011 2012 2012

501 12344 9 675 11 700 120,9% 94,8%
502,3 6915 7 850 7 875 100,3% 113,9%
504 4803 4 000 5 258 131,5% 109,5%

24 062 21 525 24 833 115,4% 103,2%

511 2107 2 390 2 403 100,5% 114,0%
512 260 300 317 105,7% 121,9%
513 81 50 82 164,0% 101,2%
518 7881 6 796 11 732 172,6% 148,9%

10 329 9 536 14 534 152,4% 140,7%

521 23319 24 505 25 543 104,2% 109,5%
524 7804 8 330 8 583 103,0% 110,0%
525 Jiné sociální pojištění 148
527 986 1 316 1 101 83,7% 111,7%
528 126 45 26 57,8% 20,6%

32 235 34 196 35 401 103,5% 109,8%

531
538 24 12 35 291,7% 145,8%

24 12 35 291,7% 145,8%

541,2 3 0,0%
544
547 1 14 1400,0%
549 1528 1 400 1 652 118,0% 108,1%

1 532 1 400 1 666 119,0% 108,7%

551 8367 10 136 10 159 100,2% 121,4%
552-4

8 367 10 136 10 159 100,2% 121,4%

555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek
557 Náklady z odepsaných pohledávek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 878

0 0 878

562
563 5 55 1100,0%
564,9

5 0 55
591 163 280 171,8%

76 717 76 805 87 841 114,4% 114,5%

601
602 29209 34 500 33 858 98,1% 115,9%
603 1 730
604 9414 10 132 107,6%
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641-7,649 1199 1 674 139,6%
662-9 61 42 68,9%

648 244 5 000 2 626 52,5% 1076,2%

40 127 39 500 50 062 126,7% 124,8%

671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů

8367 10 136 10 136 100,0% 121,1%
23300 25 094 25 094 100,0% 107,7%
4923 2 075 2 549 122,8% 51,8%

36 590 37 305 37 779 101,3% 103,2%

V Ý N O S Y  vč. dotací celkem 76 717 76 805 87 841 114,4% 114,5%

0 0 0

1) Zoologická zahrada použila rezervní fond na pokrytí ztráty hlavní činnosti.

  

% plnění 
plánu 

Účet Název

celkem seskupení 50

celkem seskupení 51

Prodané zboží

celkem seskupení 52

Manka a škody

Zákonné sociální pojištění

celkem 551-554

N Á K L A D Y    celkem

Účelové příspěvky a dotace

Daň silniční

Výnosy vybraných 
místních vládních 
instituc z transferů

Výnosy z prodaného zboží

Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci 
Ostatní služby

Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb

Ostatní výnosy z činnosti

celkem seskupení 56
Ostatní finanční náklady

Příspěvek na odpisy

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady z činnosti

Odpisy dlouhodobého majetku
Zůstatková hodnota prodaného majetku

672

Jiné sociální náklady

Mzdové náklady

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek

Hospodá řský  výsledek       +/-

VLASTNÍ   VÝNOSY    celkem

Finanční výnosy

PŘÍSPĚVKY  a  DOTACE   celkem

Čerpání fondů 1)

celkem 555 - 557

Daň z příjmů

Příspěvek na provoz

Kursové ztráty
Uroky

skut.12/11 
(%)

Jiné daně a poplatky
celkem seskupení 53

Pokuty,penále a úroky z prodlení

celkem seskupení 54

Výnosy z pronájmu

Prodaný materiál



Tabulka č. 2

Skutečnost 2012 - Nákladové a výnosové ú čty v hlavní a dopl ňkové
činnosti

          v tis. Kč
Hlavní Dopl ňková
činnost činnost

501 Spotřeba materiálu 11 425 275 11 700
502 Spotřeba energie 6 182 930 7 112
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 759 4 763
504 Prodané zboží 5 258 5 258
511 Opravy a udržování 2 065 338 2 403
512 Cestovné 317 317
513 Náklady na reprezentaci 78 4 82
518 Ostatní služby 11 483 249 11 732
521 Mzdové náklady 21 718 3 825 25 543
524 Zákonné sociální pojištění 7 304 1 279 8 583
525 Jiné sociální pojištění 141 7 148
527 Zákonné sociální náklady 974 127 1 101
528 Jiné sociální náklady 26 26
531 Daň silniční 0
532 Daň z nemovitostí 0
538 Jiné daně a poplatky 35 35
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0
542 Jiné pokuty a penále 0
544 Prodaný materiál 0
547 Manka a škody 14 14
549 Ostatní náklady z činnosti 1 652 1 652
551 Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku 10 159 10 159
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0
554 Prodané pozemky 0
555 Tvorba a zúčtování rezerv 0
556 Tvorba zák.opravných položek 0
557 Náklady z odepsaných pohledávek 0
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 674 204 878
562 Úroky 0
563 Kurzové ztráty 55 55
569 Ostatní finanční náklady 0
591 Daň z příjmů 280 280

N Á K L A D Y    celkem 75 061 12 780 87 841

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0
602 Výnosy z prodeje služeb 30 762 3 096 33 858
603 Výnosy z  pronájmu 1 730 1 730
604 Výnosy za prodané zboží 10 132 10 132
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0
641-642 Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení 0
643 Výnosy z vyřazených pohledávek 0
644-647 Výnosy z prodeje materiálu,DHM 100 100
648 Čerpání fondů 2 626 2 626
649 Ostatní výnosy z činnosti  1 174 400 1 574
662 Úroky 3 3
663 Kurzové zisky 33 6 39
669 Ostatní finanční výnosy 0

V Ý N O S Y    celkem 34 698 15 364 50 062

CelkemÚčet Název



Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

                v  Kč

řádek 
číslo

2011 2012

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 95,00 104,00

Mzdové náklady (bez OON) celkem 2 22 625 204 24 840 335

Čerpání fondu odm ěn na mzdy 3

Ostatní osobní náklady celkem 4 693 619 730 166

v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom. 5 693 619 730 166

- odstupné 6

- příp. jiné ostatní osobní náklady * 7

Průměrná m ěsíční mzda zam ěstnance  v K č  

 - bez FO (ř.2 :  ř.1 :  12) 8 19 847 19 904

 - včetně FO ((ř.2 + ř.3) :   ř.1 :  12)) 9 19 847 19 904

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové 10 2 065 618 2 272 481

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové 11 5 738 771 6 310 249

Povinný příděl do FKSP (1 %) 12 226 252 248 403

 

* uvést podrobněji v komentáři 

           Tabulka č. 3a

Usměrňování prost ředků na platy
v  Kč

Ukazatel stanoven skutečnost

23 318 823 25 542 533

Mzdový limit byl Zoologické zahradě zrušen dne 30.11.2012 - dopis CJ MML 164773/12,odbor školství a kultury.

Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)



Tabulka č. 4

Mimorozpo čtové zdroje - finan ční fondy
        v tis. Kč

                  Fond
odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem

potřeb

Stav k 1. 1. 2012 667 137 6 123 1 426 8 353

Tvorba fondu 249 1 541 10 711 12 501

Čerpání fondu 217 2 626 11 165 14 008

Stav k 31. 12. 2012 667 169 5 038 972 6 846

Návrh přídělů fondům z HV r. 2012 0 x 0 x 0

    - z hlavní činnosti x x 0

    - z doplňkové činnosti x x 0

Předpokládaný stav po přídělu 667 169 5 038 972 6 846



Tabulka č. 5

                         Tabulka č. 5

Tvorba a čerpání investi čního fondu:

v Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2012 1 425 757
Tvorba: odpisy r. 2012 10 158 712

zůstatková cena prod. majetku
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
investiční příspěvky ze státních fondů 2 123 823
výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku
investiční dary a příspěvky od jiných subjektů
posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)
příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: na pořízení investic   2) 4 342 062
jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku   3)
odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) 8 394 557
příp. jiné čerpání   4):

Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 971 673

1)   konkrétně - doplnit
2)   rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků  v členění na projekce, stavební práce, pořízení  
       movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce
3)   rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby  na jednotlivé akce
4)   konkrétně - doplnit

                         Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu:

v Kč

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2012 6 123 029
Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2011

finanční dary 1 540 782
příp. jiný zdroj  1):

Čerpání: další rozvoj své činnosti
úhrada ztráty minulých let 2 625 966
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady
úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně
posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)
na projekty zajištované z poskytnutých grantů
příp. jiné čerpání   1):
 

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 5 037 845

1)   konkrétně - doplnit
 



Tabulka č. 5

č. 5

č. 6


