
ď,
zřuzovací LIsTINA

Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákonaě.12912000 Sb.,

o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 23 a § 27 zákona č. 25012000

Sb., o rozpočtoqich pravidlech územních rozpočtů, ve znéní pozdějších předpisŮ, schvaluje
tuto ňizovací listinu:

I.
zŘlzovl.rtl,

1.1. Název zňzovatele příspěvkové organizace: Liberecký kraj
1,.2. Sídlo zřizovatele: U Jezu 642l2a,Liberec IV-Perš|ýn,46001 Liberec
1.3. IČ zŤizovatele: 70891508
1.4. DIČ zňzovate\e: CZ70891508

dále jen ,, zřizovatel "

II.
NÁZnV A SÍDLO PŘÍSPĚVKOVE ORGANIZACE

2.1 . Název or ganízace: Zoo Liberec, příspěvková organizace
2.2. Sídlo organizace: Lidové sady 425lI, Liberec I-Staré Město,46001 Liberec 1

2.3. IČ organizace: 10973583
2.4. Právní forma: příspěvková organizace

dále jen ,,oíganizace"

ilI.
vyMEzENÍ HL,q.vNÍHo ÚčnLU A pŘnnnnĚTu čINNosTI

3.1 Organizace má poslání v souladu s právem Evropských společenství přispět k
zachováníbiologické rozmanitosti volně žijicich živočichů a jejich prostředí, a to
prostřednictvím chovu jednotliv}ch druhů v lidské péči, jakožo záložníchpopulací, se
zvláštním ďetelem na záchranu ohrožených druhů; qýzkumu divokých druhů v lidské
péči i ve volné přírodě a prostředí, ve kterém se vyskytují; účasti na projektech

spojených s ochranou volně žíjících druhů; a účastí na vzdélávání laické i odbomé
veřejnosti, jakož i vychovávaní veřejnosti k ochraně přírody, v souladu se zákonem
č. 16212003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zaltrad, ve znění pozdějších
předpisů. Příspěvkováotganizace soustřeďuje v expozicích a chovatelských zaiizeních
vybrané druhy zviíat, zejménatěch, kteqým hrozí vyhubení. Ve spolupráci s narodními
amezinárodními institucemi, jejíchžčleny se může stát, organizuje jejich chov, účastní
se výzkumu, vzděláváni a projektů na ochranu divokých druhů v místějejich
přirozeného výskytu. Touto činností se zapojuje do celosvětového úsilí o
zachovéniohrožených druhů zviíat a prostředí, ve kterém se vyskytují. Ve sqých
zaiizenich může poskytovat i péči handicapovaným či státem zabaveným zvířatttm.
Expozice slouží i k informování veřejnosti o problémech ochrany přírody a životního
prostředí a k soustavnému ekologickému vzdělávacímu a výchovnómu pŮsobení.

Příspěvkováotganízace vytvtří ve svém areálu prostředí vhodné pro oddech
návštěvníků a pro využití volného času.

3.2 Organizace chová a provádí vYzkum druhů v podmínkách, které směřují k
zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotliqich druhů a požadavků na
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zajištění populace, zdravi a pohody druhů jak v péči člověka, tak ve volné Piirodé. Za

tím účelem zejména:

- obohacuje jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doPlňkY a

udržuje,.y.okou úroveň chovu, ustájení a reprodukce živočichŮ s kvalitním Programem
veterinární péče a Ýživy a jejich předvádění návštěvníkŮm; vytváří vyvéňené a

esteticky rie-inne p.ortr.di ,ueho areálu jako celku i v jednotlivých expozicích;

zabezpěčuje qýstavbu, rekonstrukci, modernizaci a běžnou údržbu chovatelských,

expozičníóh a áalších technických, hygienických ajiných zaíizeni určených provozem

zoologické zabrady,péči o areál a služby návštěvníkům;

_ předcházi šiřeni paraziti a původců nákazzvnějšího prostředí pomocí technických

a proti nákazovychopatření; vede o své kolekci živočichůpruběžné zánnarrry zPŮsobem

piiměren;lm stedovánému druhu; provádí likvidaci odpadů zprovorut příspěvkové

orgarizace;

- provádí a účastní se qýzkumu prospěšného pro ochranu druhů a jejich biotoPŮ; Provádí
á účastní se praktická ochranl přírody za úěe\em ochrany druhů v jejich Přirozeném
prostředí; úěastní se vzdělávání formou výuky, publikací atransferem znaIostÍ;ÚČastní

i" školení v ochranářských a qizkumných dovednostech nebo qýměnY

informací ve vztahu k ochraně druhů, chovu ohrožených nebo vzácnýchdruhŮ

živočichů v lidské péči s cílem uchování biologické rozmanitosti mimo jejich Přirozená
stanoviště nebo v jejich přirozeném prostředí, nebo se účastní odbomě zajiŠtěného

znovu ,ryrurouáni druhů volně žijicích živočichů do PŮvodních

areálů výskytu/rep atiace,reintrodukce/, spolupracuje s národními a

mezinároóními irrstitucemi působícími v oblasti péče o Životní prostředí ochranY

přírody, qýzkumu a vzdélávání; v případě potřeby spolupracuje i s dalŠÍmi zaŤizenímÍ,

ltere iro Šuii; p.ono, potřebuje. Prodává, kupuje, směňuje, dáváapřijímá do dePonace

zviíatak usťuiečnění svých Óhovatelských a expozičních programŮ a plánŮ s jinými

subjekty v tuzemsku i zaluaničí;přijímá dary zviíat; dále je oprávněna darovat zviÍatav

souladu se zákonem ě. 16212003 Sb., o podmínkách provozování zoologickýchzaltrad

v platném znéni;tyto úkony provádí buď přímo, nebo zaúčastizprostředkovatelských

oiganizaci;obdobně získává avydávárostliny, chovatelská zaŤizení a prostředkY, lékY,

po-.ů.ky, stroje a další předměty a materiály k zajištění svého provozu; prodává a

vyměňuje rostiiny včetn8 pomůcek k jejich pěstování, prodává, vyměňuje a kuPuje

krmivá amižeprovádět vlastní qýrobu krmiv a vlastní zemědělskou ýrobu.

- v oblasti ochrany přírody provádí zpracováníodborných studií aporadenstvÍ.

3.3 organizace podporuje výchovu, vzdélávání a osvětu veřejnosti k ochraně PřírodY
a životního prostiedí, zejménapořádáním vzdéIávacích aktivit, které mají rŮznou formu

avyužívaji-ruzných metod. Pro tyto vzdélávaci aktivity si ňídila příspěvková

ór§anizaČemimď jiné specia\izované středisko ekologické výchovy, jehož náPlní

jeipřípravu ur"uíiruce ekologických qiukov}ch programů a vzdéIávání odbomé

veřejnósti například z Ťad pédagogů, pracovníků zoo. školních a PředŠkolních
kolektivů a podobně.

příspěvková organizace dále provádí osvětu návŠtěvníkŮ PředevŠÍm

poskytováním informací o vystavených druzích, jejich přírodních stanoviŠtích a Úloze v

ekosýstémech; Informuje o Óchranářských projektech, na kte4ých spolupracuje nebo je

sama realizuj"; spot,rprácuje s národními a mezinárodními organizacemi PŮsobícími v

oblasti envirórrrnentatni vYcrrovy, vzdélávání a osvěty nebo organizuje souČinnost Při
osvětoqfch avzdělávacích akcích pro širokou veřejnost; v případě potřeby spoluPracuje

i s dalšími zaíizenimi,které pro svůj provoz potřebuje; organizuje v oboru své Činnosti
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3.4

odborné vzdělávaci aktivity, setkání, sympozia, přednášky, výměnné burzy, qýstavy a
podobné akce, zajišťuje výrobu informačních a vzdělávacích materiálů.

Otganizace zajišt'uje provoz Centra pro zvířatav nouzi, tzn.provoz:

útulku pro nalezená a opuštěnánířataze zájmových chovů
zácllranné stanice pro handicapované živočichy fauny ČR podle § 5 odst. 9 zákona
ó.ll4ll992 sb., o ochraně příroda a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ekolo gické v zdéláv aci stanice

Podle zákona č. 16611999 Sb., o veterinární péči, ve znéni platných předpisů, a
prováděcích předpisů řidi a koordinuje qýkon veřejné správy, a tedy zajišt'uje
Itrazeni nakladů spoj ených s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, není-li
jeho chovatelznám:

v rámci ochranných a zdolávacich opatření provádí odchyt toulavých psů a koček, popř.
jiných na nebezpečnou nákazu vnímaqých zviřatv místě a době naíízeni zékaan volného
pohybu zviíat

provádí odchyt psů a koček a jejich umístění v izolaci Centra v součinnosti s Policií ČR
nebo městskou policií, je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zďraví lidí a zvířat, popř. v
jiném veřejném zájmu; vede o nich evidenci a pečuje o ně podle chovatelských a
veterinárních zásad

v souladu s platnými právními předpisy provádí programy kastrace a tlumení
populace zdivočelých zvííat

při vydávaní odchycených mířat, chovateli postupuje podle § 42 zákona o
veterinámí péči

zajišťuje sběr kadavéru ajejich následnou likvidaci

podle § 1058 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoniku, ve znění pozdějších
předpisů, zajišťuje pro města a obce nazžkladélzavíené smlouvy či objednávky qýkon
činností orgánu příslušného k přijetí nalezených zviíat; zajišťuje předání zviřat
původním vlastníkům nebo do náhradní péče noqých osvojitelům; jedná s vlastníky
zvířat o náhradě nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrovánímnalezeného zvířete,
a po uplynutí marné lhů§ od ná|ent mířete zastupuje města a obce ve věcech
majetkových v případě převodu vlastnických práv ke zvířatům

provádí regulaci toulavých a opuštěných zvířat v souladu s ustanovením § 13 b
zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti lirání , ve z.néní pozdějších předpisů.

Organizace zajišt'uje správu aprovoz Kulturně společenského centra Lidové sady.

Organizace zajišt'uje správu aprovoz Dětského koutku v Lidov/ch sadech.

Iv.
STATUTÁRNÍ oncÁN

Statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje a odvolává z funkce Rada
Libereckého kraje.

Ředitel stanoví své zástupce, kterymi je zastupován v době své nepřítomnosti v plném
rozsahu práv i povinností, včetně určení jejich pořadí.

3.5

3.6

4,I.

4.2.
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4.3. Ředitel jedná jménem organízace samostatně a podepisuje se za organizaci tak, žek
jejímu napsanému nebo vytištěnému názvtl připojí svůj podpis.

4.4. Ředitel plní úkoly vedoucího otganizace a je oprávněn ve všech věcech.jednat
jejím jméne*. Ř"dit"l odpovídá zaielkovou činnost a hospodařeni organizace. Ředitel
řidi organizaci v souladu s obecně platqými právními předpisy aňízovaci listinou.

4.5. Ředitel vydává organizaóní řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace.

4.6. Ředitel zřizuje dle potřeby své poradní orgány a pracovní komise k zajištění
plnění úkolů or ganizace

4.7. Zřizovatel může jako svůj kontrolní a poradní orgán pro výkon práv zňzovatele
zřídit komisi rady kraje, která bude plnit funkci v rozsahu statutu schváleného radou
kraje. Ředitel organizaceje povinen poskytnout komisi součinnost potřebnou k plnění
její funkce v rozsahu schváleného statutu.

4.8. Ředitel mtňe ve 1ýjimečných případech rozhodnout o bezplatném vstupu veřejnosti
do areálu ZOO abezúplatném poskytnutí služeb.

v.
VYMEZENÍ Nr.q..IErxu

5.1. Organizaci se při jejím založením nepředává k hospodaření žádný nemoviQý ani
movitý majetek.

5.2. Svěřený majetek a majetek, ktery organizace pořídila z příspěvků a dotací
od zíizovatele, je ve vlastnictvi zíizotatele.

5. 3 . Organizace nabyv á do vlastnictv í zšzov atele maj etek:

a) darem nebo bezúplatn;im převodem s předchozím písemným souhlasemz}izovatele
b) děděním s předchozím souhlasemzíizovatele
c) pořízený jiným způsobem (např. z penéžnich prostředků státních dotací, z

rozpočtů měst a obcí, zprostředků evropských fondů atd.).

5.4. Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt v souladu s

příslušnými právními předpisy pouze majetek potřebný k qýkonu činnosti, pro kterou
bylaňízena, ato vždy s předchozím písemným souhlasem zíizovatele, ve kterém bude
jednoznačně vedeno, že se jedná o nabytí majetku do vlastnictvi organizace.

5.5. Veškerá oběžnáaktiva ziskáváorganizace do svého vlastnictví nazákladě:

a) ročního plánu qýnosů a nákladů, kterym se rozumí schválený plán při
projednávání určení neinvestičního příspěvku na činnost a úpravy plánu a příspěvku
(včetně snížení píi naíizení odvodů) schválený z}lzovatelem v pruběhu roku a na
základé ťrnančního vyp ořádání,

b) tvorby a použití fondů dle § 30, 32 a 33 zákona 25012000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na
základé schválení přídělů do fondů při vypořádaní qýsledku hospodaření minulého
roku,

c) roáodnutí m zjizov atele k ťrnančnímu hospodaření organizace.

5.6. Majetek nabytý organizaci do vlastnicfuíňizovatele se považuje ode dne jeho
nabytí za svěřený majetek.
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vI.
vyMEzENí vrlrprrornfcn pnÁv A povlNNosrí

6.1. Otganizace má při hospodaření se svěřeným majetkem tato práva:

a) Majetek spravovat a efektivně využívatzejménak zajištění hlavního účelu činnosti,

b) Nakládat s majetkem v rámci předmětu činnosti a v rámci povolené
doplňkové činnosti,

c) Nakládat se svěřeným movit}m majetkem vždy jen se souhlasem
zšzovate\e, přesáhne-li pořizovací cena tohoto majetku 100.000,- Kč.

d) Svěřený nemoviý majetek, kteď se stane pro organizaci nepotřebným a
nebude využit pro vymezený účel a předmět činnosti, vráti organizace po
předcho zím proj ednání ziizov ateli.

e) Svěřený movitý a nemovit} majetek lze pronajimat bez souhlasu zíizovatele
nejdéle na dobu jednoho roku.

6.2. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:

a) Majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictvÍ.

b) Pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy, včetně
periodickýchrevizi.

c) Chránitmajetekpřed odcizením, poškozením, zničením,ňtátounebo zneuživáním.

d) Yyuživat právní prostředky k ochraně majetku, v případě vzniku škody
včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteíi za škodu odpovídají.

e) Pojistit svěřený majetek, pokud jóho pojištění nezajistí zňzovatel.

0 Provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku, na základé provedených
inventur předávat zÁzovatelí soupis přírustků a úbytků svěřeného majetku

6.3. Svěřený majetek organizace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o

účetnictví účetně odepisuje podle zňzovatelem schváleného odpisového plánu.

6.4. Organízace odpovídá za škodu na majetku a zdravi třetích osob vzniklou
porušením právních předpisů.

6.5. Při nakládání s majetkem ve vlastnic&í organizace se organizace řídí obecně
záv aznými právními předpisy a příslušnými vnitřními předpisy otganizace.

6.6. Při správě svěřeného majetku postupuje organizace podle platných právních
, předpisů, předpisizíizovatele, této zíizovaci listiny a pokynů zňzovatele.

6.7. Organízace je oprávněna odepsat pohledávku v jednotliv/ch případech do qiše
25.000 Kč, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, anebo je zřejmé, že další
vymahání pohledávky by bylo spojeno s náklady převyšujícími v}ši pohledávky.

6.8. Příspěvková organizace poskytuje Krajskému úřadu Libereckého kraje nezbytnou
součinnost nutnou pro plnění povinností podle platného znénízákonao střetu zájmi.

vII.
FINANčNÍ rrospooaŘnNÍ

7.I. Finanční hospodařeni organízace je upraveno obecně závaznými právními
předpisy, vnitřními předpi sy zňzov atele a or ganizace.
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8.1.

8.2.

vIII.
nopr,ŇrovÁ črNNosr

Organizace provozuje se souhlasem zňzovatele doplňkovou činnost v souladu s

obecně platnými předpisy, které ji upravují. Výkony, služby a práce produkované v
rámci doplňkové činnosti se realiruji podle platných cenových předpisů. Zisk
dosažený z hospodářské činnosti, po zdanéní, použije organízace ke zkvalitnění své
hlavní činnosti, pokud zňzovatel nestanoví jinak.

Doplňkovou činnost povoluje zňzovatel provozovat v těchto okruzích:

a) hostinská činnost,

b) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,

c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až3 živnostenského zákona:

_ vydavatelské činnosti, polygraťrcká výroba, knihařské a kopírovací práce
- qýroba,rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-

obrazoqých zánnam.ů a výroba nenahraných nosičů údajů azáunami,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- velkoobchod a maloobchod,
- ubytovací služby,
- pronájem a půjčovaní movi!ých věcí,
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchov a a v zdéláv ání, poíádání kurzů, školení, včetně lektorské

činnosti
- provozování kulturních,. kultumě-vzdělávacích a záhavnich zaŤizeni,

pořádaní kultumích produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních
a obdobných akcí

d) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace a je vedena
odděleně.

Ix.
VYMEZENÍ OOBY ZŘÍZBNÍ

9.1. Organizacevznikla dne 01 . 07. 202I aje zíizenana dobu neurčitou.

x.
zÁvĚnnčNÁ usTANovENí

10.1. Tato zŤizovací listina byla přijata usnesením ě. 522l2IlZK Zastupitelstva Libereckého
Wajeze dne 30. |1.202I s účinností ode dne 1.I.2022.

v Liberci dne -g,-12- 20Il

8.3.

Ur&*k,L
za Liberecký kraj

Martin Půta
hejtman
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