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Praha dne 13. prosince 2021
Č. j.: MZP/2021/630/2814
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/630/1585
Vyřizuje: Mgr. Michaela Jeřábková
Tel.: 267 122 932
E-mail: michaela.jerabkova@mzp.cz 

Adresáti:

Dle rozdělovníku

Věc: ZOO Liberec, příspěvková organizace – rozhodnutí o vydání licence 
k provozování zoologické zahrady podle zákona o podmínkách provozování 
zoologických zahrad 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako ústřední správní orgán pro 
oblast provozování zoologických zahrad podle § 11 odst. 1 zákona 
č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti 
č. j. ENV/2021/91207-MZP/2021/630/2057 doručené dne 15. 9. 2021 MVDr. Davidem 
Nejedlem, ředitelem Zoo Liberec, příspěvková organizace, adresa Lidové sady 425/1, 460 
01 Liberec I–Staré Město, IČO 10973583 (dále jen „žadatelka“), bylo zahájeno správní 
řízení podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve věci vydání licence podle § 6 odst. 2 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických 
zahradách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pro provozování zoologické 
zahrady s názvem Zoo Liberec, p.o., Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I–Staré Město, 
vydává toto 

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí ve smyslu § 3 odst. 1, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 2 zákona 
vydává licenci k provozování 

Zoo Liberec, p.o. 
se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec I–Staré Město

Licence je vydána ve smyslu § 7 odst. 2 zákona na dobu neurčitou ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. 

ODŮVODNĚNÍ
Správní řízení ve věci vydání licence k provozování „Zoo Liberec“ bylo zahájeno dne 15. 9. 
2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), na základě žádosti 
doručené žadatelem. 

Žádost obsahovala identifikační údaje žadatele, adresu provozování zoologické zahrady, 
informace o zařízení, přehled uskutečněných i uvažovaných aktivit, výchově veřejnosti 
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k ochraně přírody, informace o výzkumu prospěšném pro ochranu druhů a zapojení do 
reintrodukce, včetně účasti ve výměně informací týkajících se ochrany druhů, informace 
o účasti na výchově veřejnosti k ochraně přírody a informace o způsobu vedení průběžných 
záznamů o kolekci volně žijících živočichů.  V přílohách žádosti byl uveden seznam 
chovaných druhů živočichů. 
Dne 27. 10. 2021 uhradil žadatel na účet ministerstva vedeného u ČNB správní poplatek 
za podání žádosti o vydání licence ve výši 10.000,- Kč.
Ministerstvo si ke dni 27. 10. 2021 zajistilo výpis žadatele z evidence rejstříku trestů 
fyzických osob dokládající jeho bezúhonnost. Tím byla splněna podmínka bezúhonnosti ve 
smyslu § 6 bod 2 písm. b) zákona.  
Ministerstvo v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámilo zahájení 
správního řízení statutárnímu městu Liberec a Libereckému kraji jako jeho 
účastníkům podle § 4 odst. 7 zákona a požádalo je o vyjádření k žádosti (č. j. 
ENV/2021/94995-MZP/2021/630/2141 ze 30. 9. 2021). 
Ministerstvo si v souladu s § 5 odst. 1 zákona vyžádalo vyjádření dotčených orgánů 
státní správy, kterými jsou Krajská veterinární správa Státní veterinární správy 
pro Liberecký kraj (dále jen „KVS pro Liberecký kraj“), Česká inspekce životního 
prostředí (dále jen „ČIŽP“), Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální 
a ekologického zemědělství (dále jen „MZe“), a požádalo je o písemné vyjádření (č. j. 
ENV/2021/95029-MZP/2021/630/2143 ze 30. 9. 2021)
Ministerstvo oznámilo termín místního šetření, které provedlo podle § 5 odst. 2 zákona ve 
spolupráci s Komisí pro zoologické zahrady (dále jen „Komise“) a dotčenými orgány 
státní správy dne 26. 10. 2021 na místě provozování „Zoo Liberec p.o.“. Na místní 
šetření byli pozváni také zástupci statutárního města Liberec a Libereckého kraje.   

Místního šetření a jednání se zúčastnili za Zoo Liberec: MVDr. David Nejedlo (ředitel), Ing. 
Lubomír Melichar, Ing. Jan Hanel, Ph.D., Ing. Aleš Kočí, Vladimíra Štrynclová, Mgr. Lenka 
Čápová, za KÚ Libereckého kraje: PhDr. René Brož, za město Liberec: Mgr. Pavel Kalous, 
za MZe: MVDr. Petra Tomanová, Ph.D., za KVS pro Liberecký kraj: MVDr. Jaroslav Jaroš, 
MVDr. Alena Česáková, MVDr. Jiří Plášil, za MŽP: Mgr. Michaela Jeřábková, za ČIŽP: Ing. 
Ester Petroušová, za Komisi pro zoologické zahrady: Mgr. Zdeněk Papoušek 
(místopředseda), Mgr. Zbyněk Maryška, Ing. Eliška Kubíková, doc. MVDr. Pavel Novák, 
CSc. A MVDr. Irena Jančová. 

Na úvod místního šetření pan ředitel Nejedlo uvedl, že dne 1. 7. 2021 byla Libereckým 
krajem zřízena nová organizace Zoo Liberec, příspěvková organizace. Stalo se tak na 
základě memoranda o výměně zřizovacích povinností mezi Statutárním městem Liberec 
(SML) a Libereckým krajem (LK). Jeho obsahem je dohoda, že od 1. 1. 2022 přejde z LK 
na SML zřizovací povinnost dvou domovů pro seniory a ze SML na LK zřizovací povinnost 
Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec, p.o. Dne 
1. 1. 2022 tedy přejdou veškeré aktivity Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové                 
organizace na nově založenou Zoo Liberec, příspěvková organizace s tím, že SML do nové 
organizace kromě stávajícího nemovitého, movitého majetku a pozemků, také kraji daruje 
nové pozemky pro rozvoj zoo a v následujících 10 letech bude přispívat na investiční rozvoj 
organizace dotací ve výši 20 - 25 milionů Kč ročně.
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Dále pan ředitel představil činnost zoologické zahrady, plán rozvoje spojený se získáním 
nových pozemků a informoval o dosavadních i budoucích chovatelských aktivitách i 
aktivitách spojených s ochranou přírody. Po prohlídce celého areálu se vyjádřili také 
přítomní zástupci účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, případně zaslali svá 
vyjádření ministerstvu písemně.  

Statutární město Liberec zaslalo vyjádření (č.j.: ENV/2021/113591, ze 3. 12. 2021), 
kde uvedlo, že podporuje udělení licence Zoo Liberec p.o., a to na dobu neurčitou. Ani 
v průběhu místního šetření nebyla ze strany města vznesena k provozu zahrady žádná 
námitka.

KÚ Libereckého kraje zaslal vyjádření (č.j.: ENV/2021/114496 ze dne 7. 12. 2021), kde 
uvedl, že nemá námitky pro udělení licence Zoo Liberec a vydání licence doporučuje. Ani 
v průběhu místního šetření nebyla ze strany kraje vznesena k provozu zahrady žádná 
námitka, ba naopak byla vyjádřena silná podpora pro další provoz zoologické zahrady.

ČIŽP zaslala dne 21. 10. 2021 vyjádření (č. j.: ENV/2021/101283), ve kterém informovala 
o tom, že dne 10. 8. 2020 provedla kontrolní úkony v zařízení Zoo Liberec, zaměřené na
držené živé exempláře savců a plazů, zařazených do přílohy CITES I/A, nebo podléhajících
povinnosti registrace, případně na jedince zvláště chráněných druhů živočichů. Bylo rovněž
kontrolováno dodržování některých ustanovení zákona o zoologických zahradách. Jelikož 
bylo třeba ověřit některé zjištěné skutečnosti, týkající se nesrovnalostí skutečného stavu 
a údajů v Registru CITES (záznamy u některých exemplářů a chybějící údaje v Registru 
CITES, neodrážející skutečný stav, zjištěný při kontrole) u příslušného registračního úřadu, 
byla kontrola ukončena až v roce 2021.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů při držení a chovu exemplářů CITES
a jedinců zvláště chráněných druhů živočichů. Rovněž kontrolou vybraných 
ustanovení zákona o zoologických zahradách nebylo zjištěno jejich porušení. Na základě 
údajů o množství vzdělávacích a ochranářských aktivit, účasti v projektech na ochranu 
přírody, včetně repatriace ohrožených druhů dravců do volné přírody a zapojení 
v záchovných programech, uvedených ve výroční zprávě a webových stránkách zoologické 
zahrady, neshledala inspekce žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že by provozovatel 
zařízení Zoo Liberec neplnil nebo porušoval podmínky, stanovené § 6 zákona č. 162/2003 
Sb.
Na základě výše uvedených zjištění inspekce konstatuje, že souhlasí s vydáním licence 
k provozování zařízení „Zoologická zahrada Liberec“, neboť v rámci své kontrolní činnosti 
neshledala žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly nesouhlas s jejím vydáním.

Mze, jako orgán příslušný podle § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zaslalo na základě výsledku místního 
šetření písemné vyjádření (č. j.: ENV/2021/107196 z 11. 11. 2021). Ve vyjádření 
konstatuje, že Žadatel o licenci předložil v rámci místního šetření kompletní dokumentaci 
potřebnou k doložení jednotlivých skutečností potřebných pro provozování licencované 
zoologické zahrady. V rámci místního šetření bylo shledáno, že chovaná zvířata jsou držena 
v adekvátním chovném prostředí, měla k dispozici odpovídající krmení i vodu k napájení, 
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možnost úkrytu před negativními vlivy počasí. Zvířata se projevovala fyziologicky, nejevila 
známky stresového chování. Je zjevné, že chovatel zvířatům zabezpečuje přiměřené 
podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a biologických potřeb tak, že nedochází 
k utrpení zvířat, jejich strádání a jejich chov probíhá v souladu s podmínkami welfare. 
Zvířata v době kontroly byla v dobrém zdravotním stavu, nevykazovala příznaky nákaz či 
jiných onemocnění. Veterinární péče je rovněž zajištěna. Tato tvrzení jsou podpořena 
i vyjádřením orgánu veterinární správy k pravidelné kontrole zoo podle § 13 zákona 
č.162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad, dle kterého všechna 
kontrolovaná kritéria vyhovovala.
Z hlediska veterinárně hygienického bylo konstatováno, že úroveň hygieny v zařízení je na
vysoké úrovni, a to jak ve vnitřních, tak ve vnějších prostorech areálu - chovných, 
technických, pomocných.
Z hlediska dobrých životních podmínek zvířat chovaných v zoologické zahradě bylo 
konstatováno dodržení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. S ohledem na výše uvedené Ministerstvo zemědělství doporučuje 
udělení licence pro provozování zoologické zahrady tomuto žadateli.

KVS pro Liberecký kraj, jako orgán věcně a místně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 166/1999 Sb.“), a podle 
§ 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 246/1992 Sb.“), provádí příslušná šetření na místě 
provozování zařízení Zoologické zahrady Liberec. KVS zaslala na základě provedené 
kontroly a výsledku místního šetření písemné vyjádření č. j.: ENV/2021/115274 doručené 
dne 9. 12. 2021. Po provedené kontrole a místním šetření nevznesla KVS žádné námitky 
a s vydání licence k provozování Zoo Liberec souhlasí. 

Komise podle § 5 odst. 5 zákona zpracovala po dokončení místního šetření zprávu 
o výsledku šetření (dále jen „Zpráva“) v rozsahu podle § 5 odst. 4 zákona, kterou předala 
společně s doporučením ministerstvu (č. j.: ENV/2021/113983 z 6. 12. 2021). Ve zprávě 
Komise doporučila vydání licence na dobu neurčitou v souladu s § 6 odst. 2 a § 7 
odst. 2 zákona.
Ministerstvo zaslalo Zprávu Komise, vyjádření KÚ Libereckého kraje, města Liberec a MZe 
žadateli (č. j.: MZP/2021/630/2780 ze dne 8. 12. 2021), a ve smyslu § 36 odst. 3 
správního řádu ji vyzvalo k vyjádření. Žadatel reagoval na zaslané dokumenty vyjádřením 
č. j.: ENV/2021/115142 ze dne 9. 12. 2021. Ve svém vyjádření žadatel uvedl, že nemá 
námitky k jednotlivým vyjádřením úřadů a Komise. 

Ministerstvo v rámci řízení o vydání licence zoo žadateli shledalo následující:

Péče o zvířata [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona]

Všechna zvířata v areálu ZOO Liberec byla v době místního šetření v dobré kondici 
a výživovém stavu. Expozice byly zabezpečeny proti jejich úniku. Prostorové parametry, 
uspořádání a vybavení většiny expozic jsou na velmi dobré úrovni, která odpovídá 
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modernímu pojetí zoologické zahrady, v rámci dalšího rozvoje by měly být postupně 
odstraněny i zbývající zařízení, které lze považovat za zastaralá, méně praktická či z jiného 
důvodu ne zcela ideální. Chovaní jedinci jsou pod průběžným chovatelským a veterinárním 
dohledem, zajišťovaným zaměstnanci ZOO s příslušnou kvalifikací a odbornou způsobilostí. 
K dispozici je odpovídající zázemí pro skladování a přípravu krmiva, prostory a vybavení 
pro případné vyšetření nebo ošetření zvířat jakož i další potřeby související s chovem zvířat 
a údržbou expozic.

Součástí ZOO Liberec je i Centrum pro zvířata v nouzi ARCHA, které prostřednictvím 
záchranné stanice zajišťuje péči o handicapované živočichy a dále funguje jako útulek pro 
opuštěná a nalezená zvířata ze zájmových chovů. Součásti činnosti je i ekovýchova 
v těchto oblastech, především komentované prohlídky pro veřejnost a tematické výukové 
programy.

Ochrana a bezpečnost [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona]
Areál stávající zoologické zahrady je velmi dobře zdokumentovaný, neboť s postupnými 
obměnami byl předmětem licenčního řízení v roce 2004 a následně i pravidelných kontrol 
zoologické zahrady v dalších 15 letech. Shodou okolností jde o nejstarší zoologickou 
zahradu na území ČR, jejíž základy byly položeny již na přelomu 19 a 20. století, za 
formálního zakladatele je považován tehdejší ornitologický spolek, který v srpnu roku 1904 
požádal městskou radu o pozemky za účelem založení zoologické zahrady. V současnosti 
se areál zoo rozkládá na cca 14 hektarech a je zde chováno přes 840 jedinců více než 160 
druhů savců, ptáků, plazů a obojživelníků. V uplynulém období probíhala v rámci velmi 
omezených finančních zdrojů postupná obnova a modernizace expozic a zázemí, tak aby 
lépe odpovídaly současným standardům a nárokům chovaných druhů. 

Ze stejných důvodů docházelo i k dílčím změnám spektra chovaných druhů, s preferencí 
vzácných a ohrožených taxonů, jejichž podpora lépe odpovídá poslání zoologických zahrad, 
případně mohou být předmětem cíleného záchovného programu nebo reintrodukce. 
Příkladem je plánované ukončení chovu bílých tygrů (barevné mutace), kteří byli po 
dlouhou dobu symbolem Zoo Liberec, se záměrem upřednostnit chov některého 
z ohrožených druhů velkých kočkovitých šelem a zařadit se do příslušného mezinárodního 
záchovného programu. Celý areál ZOO je vybaven oplocením, které je nezávislé na 
oplocení jednotlivých expozic.

Vedení záznamů chovaných živočichů [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 3 zákona]
Evidence zvířat je vedena především elektronicky, některé části duplicitně i v analogické 
podobě, v závislosti na charakteru obsahu. Evidence zohledňuje jednotlivé chované 
exempláře, včetně způsobu a doby jejich nabytí. K dispozici jsou i další související 
dokumenty, výjimky k držení a chovu zvláště chráněných druhů, registrační listy a další 
povinné doklady k drženým exemplářům CITES, osvědčení o povinné vakcinaci, doklady 
o vyšetření, pitevní protokoly a další dokumenty související s veterinárními předpisy.

Výzkumná a ochranářská činnost [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona]

Výzkum prospěšný pro ochranu druhů je nedílnou součástí novodobého fungování ZOO 
Liberec, jejíž pracovníci se aktivně věnují jak oblasti chovu volně žijících druhů v péči 
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člověka, tak výzkumu v přirozeném prostředí těchto druhů. Výsledky výzkumu přispívají 
mimo jiné k vhodnějším podmínkám chovu zvířat a také přinášejí detailnější vhled do 
problematiky ochrany zvířat ve volné přírodě, což následně napomáhá například 
k identifikaci hrozeb a stanovení strategie pro ochrany konkrétních druhů i jimi obývaných 
ekosystémů. Tuto skutečnost žadatel dokládá mj. prostřednictvím seznamu vědeckých 
publikací pracovníků zoo a dalších spolupracujících subjektů, případně bezprostředním 
uplatněním získaných poznatků při budování nových expozic pro chované druhy a v rámci 
terénních ochranářských nebo reintrodukčních programů.

Žadatel se dlouhodobě a velmi intenzivně věnuje celé řadě záchovných (ex situ) a 
reintrodukčních (in situ) programů, zaměřených na ohrožené druhy z různých částí světa. 
Významná část aktivit se týká ochranářských projektů in situ, situovaných zejména 
v oblasti JV Ásie (Indonésie, Filipíny) nebo Afriky (Kongo, Čad, Uganda). Z velké části jsou 
financovány díky návštěvníkům zoologické zahrady, neboť z každé zakoupené vstupenky 
putují 2 Kč právě na podporu in situ projektů, přičemž návštěvníci mohou v případě zájmu 
určit jimi preferovaný projekt. Tímto způsobem se v roce 2020 podařilo shromáždit částku 
455 000 Kč, která byla posléze využita na praktickou ochranu přírody v rámci konkrétních 
projektů. V rámci místního šetření proběhla velmi podrobná prezentace obsáhlých 
ochranářských aktivit ZOO Liberec, na tomto místě je uveden jen stručný výběr 
realizovaných aktivit: „Návrat orlosupa bradatého zpět do volné přírody“ - ZOO Liberec je 
již 34 let součástí tohoto repatriačního programu a za tu dobu se zde podařilo odchovat 14 
mláďat, která byla vypuštěna zpět do volné přírody, včetně zatím posledního jedince 
vypuštěného v květnu ve Francii.

Terénní aktivity ZOO Liberec v JV Asii: 

- projekt zaměřený na mapování a potírání obchodu se želvovinou z karety pravé. 
Dlouhodobý projekt zaměřený na místní populace a lidské komunity na Sumatře a 
dalších místech v Indonésii,

- mapování populací luskounů a snaha o jejich účinnější ochranu, zejména před 
pytlačením,

- spolupráce s místní organizací na ostrově Belitung, kde probíhá projekt na ochranu 
konkrétního mokřadu, za jehož vlajkový druh byla zvolena orlicie bornejská. Cílem 
projektu je zajistit harmonické soužití člověka a přírody,

- projekt na ochranu vybraných zpěvných ptáků a jejich ostrovního habitatu ve spolupráci 
s organizací Ecosystem Impact. Stejné ostrovy využívají ke svému rozmnožování i 
místní populace mořských želv,

- spolupráce s místní organizací Conservation Response Unit in Aceh, která se věnuje 
ochraně sumaterských slonů,

- podpora monitorovacích, vyšetřovacích a proti-pytláckých aktivit v Kongu a podpora 
stabilizace projektů pro řešení konfliktů člověka a přírody v Čadu – tvorba bariér 
snižujících riziko konfliktů mezi vesničany a slony, resp. hrochy, znovuoživení proti-
slonovinové kampaně, aktivity na ochranu západoafrických kapustňáků,
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- záchrana zeber bezhřívých – expedice do Ugandy spojené s monitoringem místní 
populace, komunikace s místními orgány na téma praktické ochrany zebry bezhřívé, mj. 
zde proběhla úspěšná intervence, díky které nedošlo ke zkřížení místní populace s jiným 
poddruhem zebry.

Dále se ZOO Liberec aktivně podílí na dalších ochranářských projektech:

- spolupráce s organizací Talarak Foundation – chovná centra pro ptáky a savce na 
Negrosu, zaměřené na odchov a vypouštění vybraných druhů do vybraných lokalit. 
Jedná se o první zařízení tohoto typu na Filipínách, proběhly již první repatriace 
visajánských prasat a sambarů skvrnitých,

- The Kukang Rescue Program, zaměřený na ochranu outloňů a dalších ohrožených druhů. 
Snaha zapojit místní komunitu, zejména místní farmáře (pěstitele kávy) a současně 
někdejší příležitostné lovce outloňů a luskounů do ochrany přírody, konkrétně jejich 
honorovaným zapojením do monitoringu těchto druhů,

- Česká koalice na ochranu biodiverzity – projekt zaměřený na výchovu žáků základních 
a středních skol ve smyslu zlepšení vztahu k přírodě a ochraně biodiverzity.

V neposlední řadě ZOO Liberec podporuje i další cílené ochranářské projekty:

- Zátoka nosatých opic – ochrana ekosystému v Balikpapapnském zálivu na Borneu,

- Faunus – podpora organizace Snow Leopard Trust na ochranu a výzkum sněžného 
levharta a podpora chráněných dílen dětí v táboře AMPO v Burkina Faso,

- Green – Books. Org – vzdělávání a ekovýchova dětí v Indonésii.

Vzdělávací, výchovná a osvětová činnost [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona]

Kromě již výše uvedených forem vzdělávání odborné i široké veřejnosti se žadatel 
dlouhodobě věnuje výukovým programům pro školy všech stupňů a další organizované 
skupiny, a to prostřednictvím městského střediska ekologické výchovy DIVIZNA, které se 
různým formám vzdělávání veřejnosti cíleně věnuje. Podrobněji činnost tohoto úseku ZOO 
představil Ing. Aleš Kočí. Aktivity tohoto typu byly v předchozím období významně 
ovlivněny vládními nařízeními reagujícími na epidemickou situaci, neboť po značnou část 
roku byly uzavřeny jak školy, tak i zoologické zahrady pro veřejnost. Nedílnou součástí 
běžné činnosti jsou tematické výukové programy, propagace environmentálních témat 
prostřednictvím programu EKOŠKOLA, pravidelná konference Liberecká M.R.K.E.V pro 
zájemce z řad pedagogů, exkurze s výkladem a mnoho dalších aktivit, do kterých se kromě 
SEV DIVIZNA zapojuje i centrum pro zvířata v nouzi ARCHA a samozřejmě i pracovníci 
z dalších úseků zoologické zahrady.

V prvních měsících roku se podařilo uskutečnit 5 výukových programů pro žáky prvního 
stupně ZŠ, dále proběhlo deset exkurzí s výkladem pro školy a v neposlední řadě i 
komentované prohlídky záchranné stanice pro předem přihlášené zájemce z řad veřejnosti. 
Tématu fungování útulků a záchranných stanic se věnovaly i dvě besedy se žáky ZŠ 
Vratislavice.
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Zajištění výkonu činností související s péčí o chované živočichy fyzickými 
osobami odborně způsobilými [§ 6 odst. 2 písm. a) bod 6 zákona]
Veterinární a odborná péče je zajišťována odborně způsobilými osobami dle požadavků 
zákona. Žadatel má k dispozici odchytové pomůcky a pomůcky pro manipulaci se zvířaty 
(rukavice, smyčky, odchytové sítě, klece a přepravky). 

Ministerstvo v průběhu správního řízení posuzovalo obsah žádosti, stanoviska statutárního 
města Liberec a Libereckého kraje, vyjádření dotčených orgánů státní správy, zprávy 
Komise. Pro rozhodování ministerstva byla vedle stanovisek účastníků řízení 
zásadní vyjádření dotčených orgánů státní správy, které nevznesly námitky proti 
vydání licence, a doporučení Komise, která doporučila vydat licenci na dobu 
neurčitou. 

Žadatel plní všechny podmínky pro získání licence pro provozování zoologické 
zahrady stanovené v § 6 odst. 2 zákona. 

Udělování licence se řídí zákonem č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, zejména § 6 
odst. 2, kde je uvedeno, že ministerstvo vydá licenci žadateli, který splňuje podmínky 
uvedené pod písm. a) body 1 až 6 a podmínku bezúhonnosti všech členů statutárního 
orgánu žadatele dle písm. b). 

Ministerstvo posoudilo výše uvedené skutečnosti a na základě toho konstatovalo, že 
žadatel splnil podmínky pro udělení licence k provozování Zoo Liberec p.o. uvedené v § 6 
odst. 2 písm. a) ve všech bodech zákona a podmínku bezúhonnosti podle § 6 odst. 2 písm. 
b) zákona. Proto rozhodlo tak, že vydá licenci k provozování zoologické zahrady s názvem 
„Zoo Liberec p.o.“ na dobu neurčitou ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, jak 
je uvedeno ve výroku.   

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle § 152 
správního řádu u Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10. 

Ing. Jan Šíma
ředitel odboru druhové ochrany 

   a implementace mezinárodních závazků
  podepsáno elektronicky

K dokumentu je připojen otisk červeného kulatého razítka č. 16.
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Rozdělovník: 
Originály (datovou schránkou): 

1. MVDr. David Nejedlo, ředitel, Zoo Liberec p.o., Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 
I–Staré Město

2. Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec
3. Krajský úřad pro Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Kopie (po nabytí právní moci, DS):

1. MVDr. David Nejedlo, ředitel, Zoo Liberec p.o., Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 
I–Staré Město    

2. Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 
4. Krajský úřad pro Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
3. Krajská veterinární správa SVS pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 11 Liberec
4. SVS, Slezská 7, odbor ochrany zdraví a pohody zvířat, 120 00 Praha 2 
5. MZe, odbor environmentální a ekologického zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 

1 
6. ČIŽP, ředitelství, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
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