Pravidla pro poskytování příspěvku
obč. sdružení Česká Zoo
pro období po r. 2008

1.

Sdružení poskytne příspěvek na základě žádosti zoologické zahrady na tyto účely :
a) podpora akcí a programů navržených zoologickou zahradou
b) ocenění vybraného největšího konkrétního chovatelského úspěchu (Soutěž o
"Odchovek roku")
c) ocenění vybraného nejlepšího nového chovatelského stavebního objektu (Soutěž
o"Expozici roku")
d) úhrada nákladů vybraných zahraničních stáží pracovníků zoo

2.

Na účely dle bodu 1. budou použity finanční prostředky podle výše získaného obnosu a
rozděleny podle tohoto klíče a pořadí priorit :
účel dle písmene
b) nejvýše do 100 % rozdělované sumy (nejméně však 25 %)
c) nejvýše do 30 % rozdělované sumy (nejméně však 15 %)
a) nejvýše do 20 % rozdělované sumy (nejméně 0 %)
d) nejvýše do 20 % rozdělované sumy (nejméně 0 %)

3.

Prostředky dle písm. a) a d) mohou být rozdělovány v průběhu celého roku. Odměny dle
bodů b)a c) budou uděleny jen jedenkrát ročně, na začátku roku (za rok minulý)

4.

Zásady pro poskytování příspěvku dle jednotlivých účelů :

4.1. Podpora akcí a programů navržených zoologickou zahradou :
4.1.1. Pro účely těchto pravidel se akcí rozumí jakákoliv aktivita zaměřená na způsobení trvalé
změny v materiální sféře (např. stavební a konstrukční činnost, přeprava, pořízení
materiálních hodnot, vzhledová úprava stávajících objektů a pod.), programem pak
jakékoliv působení v nemateriální sféře (např. výuka, přednáška, plánovité ovlivňování
chovatelských metod, chovu samotného, vzdělávání pracovníků, ovlivňování veřejného
mínění a pod.). Čistě za účelem zestručnění je v dalším textu používán pouze výraz
"akce", i když jsou tím míněny jak akce, tak i programy.
4.1.2. Podíl příspěvku sdružení na ročních nákladech celé akce, stejně jako počet akcí a
zoozahrad nejsou limitovány. Každá zoo však může v kalendářním roce přihlásit pouze
jednu akci.
4.1.3. Výbor sdružení bude rozhodovat o financování jednotlivých akcí v pořadí, v jakém mu
budou doručeny. Projedná každou došlou žádost na své nejbližší řádné schůzi a příslušná
zoo obdrží jeho písemné rozhodnutí
4.1.4. V písemné žádosti pak musí být vyčísleny a rozepsány celkové náklady akce, její
rozpočet, časový harmonogram, vysvětlení přínosu akce a důvod, proč nemůže být
financována z běžných prostředků zoo, ať již zcela, nebo jen zčásti.

4.1.5. Akce, na něž byl poskytnut příspěvek, budou namátkově kontrolovány. Zoo je povinna
podat písemnou zprávu o průběhu, ukončení a výsledcích takové akce, a to nejpozději do
2 měsíců od jejího ukončení.
4.1.6. V případě, že při uskutečnění akce dojde ke změnám oproti původnímu plánu, je příslušná
zoo povinna toto neprodleně oznámit a zdůvodnit sdružení, které rozhodne o dalším
postupu (např. o krácení nebo odejmutí příspěvku).
4.2. Ocenění v soutěži o "Odchovek roku" :
4.2.1. Písemnou přihlášku musí za chovatelské kolektivy podávat vždy jen jejich
zaměstnavatelská zoo, a to nejpozději do 31. 12. hodnoceného roku. Počet přihlášených
odchovků jednotlivé zahrady není nijak omezen.
4.2.2. Přihláška musí být podána ve standardizované podobě, jejíž vzor obdrží každá zoo spolu s
těmito pravidly (případně na vyžádání). Musí obsahovat základní údaje o odchovu, včetně
všech dostupných dat o rodičích, průběhu odchovu, počtu a pracovním zařazení členů
chovatelského kolektivu, a včetně celého jména vedoucího tohoto kolektivu. Výsledky
dosažené jednotlivcem nebudou přijímány.
4.2.3. K ocenění je možno přihlašovat pouze ukončené odchovy, t.j. při dosažení věku mláďat 4
měsíce. Do výběru budou zařazeny pouze odchovy, u nichž toto datum ukončení odchovu
spadá do období od 16. 11. předešlého roku do 15. 11. hodnoceného roku. Pro účely
těchto pravidel je za jeden odchov považováno veškeré potomstvo jediné samice (samce např. u pštrosů) a v jediné rozmnožovací sezóně daného druhu, živě a v dobrém
zdravotním stavu dochované do stáří 4 měsíců, ať již přirozeným způsobem, nebo uměle.
(Pozor! Polyestrické druhy mohou zaznamenat v jediném kalendářním roce i několik
odchovů. Náhradní snůšky vzniklé po odběru vajec první snůšky, mohou být uvažovány v
rámci jednoho odchovu jen pokud časový interval mezi oběma snůškami nepřekročí dobu
jednoho měsíce).
4.2.4. K ocenění budou výborem sdružení vybrány 3 odchovy v každé z těchto 3 kategorií :
A - Savci
B - Ptáci
C - Ostatní
Pracovníci oceněných chovatelských kolektivů budou pozváni k slavnostnímu vyhlášení
výsledků (vždy koncem dubna následujícího roku, na hradu Štramberk), spojenému s
besedou a pohoštěním. Finanční ceny jim budou předány pouze tehdy, když se na kontě
sdružení podaří shromáždit potřebnou částku. V takovém případě rozhodne o podílech
odměny uvnitř oceněného kolektivu vedené mateřské zoo. V případě možnosti poskytnout
věcné odměny, musí být odměna všech členů jednoho kolektivu naprosto stejná, nebo
půjde o dar určený k využití celým kolektivem. Různé kolektivy mohou být odměněny
různými věcnými cenami, při čemž však musí být zachována zásada odstupňování
hodnoty věcného daru v souladu s pořadím umístění kolektivu a naopak alespoň přibližné
shody hodnot darů pro stejné pořadí v různých kategoriích soutěže. V závislosti na
konkrétních finančních možnostech sdružení (či případných sponzorů) mohou být
finanční, věcné i "jen" čestné odměny různě kombinovány, vždy však shodně pro všechny
kategorie soutěže.
4.2.5. Mateřská zahrada oceněného kolektivu nebude po dobu trvání současné finanční tísně
odměněna nijak. Případná změna situace bude včas všem zahradám písemně oznámena.
Po oznámení výsledků soutěže sdělí mateřské zahrady oceněných kolektivů, pokud k
tomu budou písemně vyzvány, jména a adresy všech členů oceněných kolektivů a
případně i jejich jednotlivé procentické podíly na finanční odměně. V těchto případech je
nezbytné i následné vybavení delegace plnými mocemi za nepřítomné.

4.2.6. Rozhodnutí výboru sdružení o odměnách, spolu s uvedením všech údajů a informací o
celé akci bude rozesláno všem českým a slovenským zoologickým zahradám a podle
možností budou informována a k závěrečnému aktu přizvána i média.
4.2.7. Ocenění odchovu určitého druhu v jednom roce není překážkou přihlášení téhož druhu (i
týmž kolektivem) v jiném roce. Pokud dojde v tomtéž roce k odchovu téhož druhu
zároveň několika kolektivy (v několika zahradách), bude prioritně posuzován ten kolektiv,
který odchoval největší počet zdravých jedinců a při shodě ten, který odchov ukončil jako
prvý.
4.3. Ocenění v soutěži o "Expozici roku" :
4.3.1. Písemnou přihlášku musí zaslat zoo na adresu sdružení nejpozději do 31. 12.
hodnoceného roku. Počet přihlášených objektů není limitován.
4.3.2. Přihláška musí obsahovat základní údaje o objektu a jeho provozu, včetně výčtu zde
chovaných druhů nebo zoologických skupin, jmen autorů záměru a projektanta, kopie
kolaudačního rozhodnutí a data uvedení do provozu a také včetně zhodnocení všech
dosud zjištěných praktických provozních nedostatků, případně předností. V případě
stavebně méně rozsáhlých rekonstrukcí, kdy stavební úřad nevystavuje ani povolení ke
stavbě, ani závěrečné kolaudační rozhodnutí, mohou být do soutěže o Expozici roku v
kategorii B přihlašovány i rekonstrukce bez kopie kolaudačního rozhodnutí, která tak
zůstává povinnou přílohou přihlášky pouze u staveb a rekonstrukcí u nichž je kolaudační
rozhodnutí zákonem požadováno a v souladu s ním i vystavováno.
4.3.3. K ocenění je možno přihlašovat pouze nové či podstatně rekonstruované objekty a
zařízení, které slouží k umístění exotických zvířat, a které v daném kalendářním roce
dovršily nejméně 1 a nejvýše 3 roky svého nepřetržitého provozování. Jednou oceněný
objekt nemůže být již v dalších letech - ani po renovaci – znovu přihlášen. Naproti tomu
objekt, který, ač přihlášen, nezískal dosud ocenění, může být přihlášen opětovně, pokud
při tom nedojde k překročení horního časového limitu.
4.3.4. K ocenění bude výborem sdružení vybrán pouze jediný objekt v každé ze dvou kategorií,
do nichž jsou přihlášené objekty výborem rozděleny pro účely posuzování takto :
A) expozice vybudované zcela nově ("na zelené louce")
B) expozice vzniklé úpravou či rekonstrukcí stávajících starších objektů (včetně
jejich případného rozšíření i do volného prostoru).
V obou těchto kategoriích bude pak nezávisle a samostatně rozhodováno o vítězném
objektu.
4.3.5. Oceněným zahradám (vítězům každé z kategorií) bude poskytnuta finanční odměna pouze
v případě, že momentální finanční částka na kontě sdružení bude dostatečná jak pro
přednostní pokrytí finančních odměn soutěže o Odchovek roku (dle bodu 4.2.), tak i pro
obě kategorie soutěže o Expozici roku. Tato odměna pak již nebude sdružením nijak
dělena a její využití bude plně v pravomoci zoo. V případě nedostatku finančních
prostředků obdrží vítězná zoo pouze písemné osvědčení, že expozice byla v daném
ročníku soutěže vyhodnocena jako nejlepší, případně menší věcný dar pro autory záměru,
pokud tito budou z řad pracovníků zoo.
4.3.6. Rozhodnutí výboru sdružení o výsledcích, spolu s uvedením všech údajů a informací o
celé akci bude rozesláno všem českým a slovenským zoologickým zahradám a podle
možností budou informována a k závěrečnému aktu přizvána i média.

4.3.7. Pokud bude v některé ze soutěží (případně v obou) přikročeno i k finančnímu
odměňování, platí pro ně tyto maximální a minimální limity částek :
maximální celková částka pro soutěž o Odchovek roku
60 000,- Kč
maximální celková částka pro soutěž o Expozici roku
60 000,- Kč
minimální průměrná částka na osobu v soutěži o Odchovek roku
400,- Kč
minimální částka pro vítěznou zoo v soutěži o Expozici roku
5 000,- Kč
Od uvedených částek se pak odvíjí posuzování, zda jsou finanční prostředky dostatečné,
či nikoliv, případně pro jaký způsob odměňování (ve smyslu odstavců 4.2. a 4.3.) jsou, či
nejsou dostatečné.
4.4. Úhrada nákladů vybraných zahraničních stáží pracovníků zoo :
4.4.1. Úhrada je prováděna na základě výběru z písemných žádostí zaměstnavatelských zoo
doručených na adresu sdružení
4.4.2. Žádost se může týkat konkrétní, zoologickou zahradou již předem sjednané stáže. Kromě
informací o délce pobytu, odborném zaměření stáže, jménech a pracovním zařazení
účastníků, adrese hostitelské zoo a podmínkách, za nichž stáž organizuje, pak musí žádost
obsahovat i vyčíslení a rozepsání všech nákladů.
4.4.3. Jiným případem je žádost zoo o zajištění (předem nesjednané) stáže sdružením. Žádost
pak musí obsahovat požadavky zoo na zaměření a cíle stáže, na její délku a termín a musí
specifikovat pracovní zařazení a jazykové znalosti jejích účastníků. Stáž, včetně všech
nákladů, pak organizuje a zajišťuje přímo sdružení.
4.4.4. Výbor sdružení bude rozhodovat o přijetí a podílu financování jednotlivých žádostí v
pořadí, v jakém mu budou doručeny. Podíl příspěvku sdružení na celkové výši nákladů
není limitován. Nepředpokládané, ale dodatečně prokázané a zdůvodněné zvýšení nákladů
může být na základě doplňujícího rozhodnutí výboru rovněž uhrazeno z prostředků
sdružení.
4.4.5. Průběh stáže, cestovní zprávy účastníků i naplnění cílů budou kontrolovány
4.4.6. Pokud se vybraná stáž neuskuteční (např. pro nemoc - absenci - účastníka), musí být
všechny již vyplacené prostředky vráceny sdružení. Z toho důvodu může být zoologickou
zahradou již předem určen náhradník.
4.4.7. Plánované, ale nevyčerpané prostředky zůstávají na kontě sdružení.
5.

O všech rozhodnutích výboru sdružení ve věcech poskytování jakýchkoli úhrad kterékoli
zoo budou všechny české zoo pravidelně informovány, případně budou tato rozhodnutí
zveřejňována i jinými vhodnými způsoby.

6.

Tato pravidla jsou platná bez časového omezení a mohou být zrušena, či změněna jen se
souhlasem valné hromady sdružení. Budou předána každé zoo v České i Slovenské
republice a na vyžádání také kterékoli zoo znovu zaslána. Každá zoo podáním jakékoli
své žádosti či přihlášky vyjadřuje zároveň i svůj bezvýhradný souhlas s tímto jejich
zněním.
Přijato na jednání valné hromady (výboru) sdružení dne 5. května 2008

