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1 ÚVOD  

Zoologické zahrady (ZOO) jsou oblíbenými turistickými cíli. K vidění je zde mnoho 

druhů zvířat, od savců, přes plazy, ptáky, obojživelníky, až po bezobratlé živočichy. ZOO se 

podílejí nejen na výchově a vzdělávání lidí, ale také na záchraně ohrožených druhů zvířat. 

Svojí formou patří ZOO mezi neziskové organizace 

Neziskové organizace jsou organizace, jejichž prvotním cílem není vytvoření zisku, 

ale uspokojování zájmů a potřeb jiných lidí nebo vlastních členů. Základní rozdělení těchto 

organizací je na vládní a nevládní neziskové organizace. Rozdíl je zejména ve způsobu 

hospodaření. Vládní neziskové organizace zřizuje stát či územní samospráva a slouží 

k zabezpečování veřejných statků. Financovány jsou tyto organizace zejména z veřejných 

zdrojů, tedy ze státního rozpočtu, z rozpočtu územně samosprávných celků apod., a dále 

z příjmů, které vytvoří svojí vlastní činností, tedy z vlastních zdrojů. Mezi vládní neziskové 

organizace patří mimo jiné organizace příspěvkové. A právě vládní neziskovou organizací 

typu příspěvkové organizace je ZOO Ostrava, na níž je zaměřena tato práce. 

Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit hospodaření Zoologické zahrady 

Ostrava v průběhu let 2007-2011.  

Je zde použita metoda analýzy nákladů, výnosů a dosažených hospodářských výsledků 

v jednotlivých letech. 

Práce je rozdělena do 5 kapitol. V druhé kapitole je v rámci pravidel hospodaření 

příspěvkových organizací uvedena základní charakteristika neziskových organizací, jejich 

členění, typologie a vztah k veřejným rozpočtům ČR, následně je samostatně přiblíženo 

hospodaření příspěvkových organizací, které je vzhledem k odlišnostem z titulu zřizovatele  

a s nakládáním s majetkem rozděleno do dvou skupin. Nejprve je specifikováno hospodaření 

příspěvkové organizace státu, poté hospodaření příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků.  

Třetí kapitola je zaměřena na zoologickou zahradu Ostrava. Na začátku je zmíněna její 

historie, základní informace a činnosti, kterými se organizace zabývá, následně je 

analyzováno hospodaření zoologické zahrady. Analýza je provedena za pětileté období - za 
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roky 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011, a je zaměřena na výsledek hospodaření, náklady, 

výnosy, investiční příspěvky a dary.  

Na třetí kapitolu navazuje kapitola čtvrtá, ve které je na základě provedené analýzy 

zhodnoceno hospodaření zoologické zahrady za dané období a uvedeno několik návrhů, které 

by mohly přispět ke zlepšení stávající situace organizace.  

Závěrečná pátá kapitola podává celkový obraz hospodaření příspěvkové organizace 

ZOO Ostrava v letech 2007-2011. Pozornost je věnována především hodnocení příjmů  

a výdajů ZOO, dále pak hodnocení celkového hospodářského výsledku, zda-li organizace 

hospodaří se ziskem či ztrátou. V poslední řadě je hodnocená oblast financování této 

příspěvkové organizace, tzn. kromě zjištěných poznatků o zdrojích příjmů jsou zde uvedeny  

i další možné alternativy, které by ZOO Ostrava mohla využít. 
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2 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

2.1 Základní charakteristika neziskových organizací 

Za neziskové organizace považujeme takové organizace, které nejsou zřízeny za 

účelem vytvoření zisku. Nezisková organizace je dobrovolným sdružováním občanů, kteří 

mají vzájemné cíle a spolupracují na uspokojování zájmů a potřeb jiných lidí nebo svých 

členů. Dominantou organizace je její poslání, výše příjmů plynoucích z činností je až 

druhořadá. Pro určování dlouhodobých cílů a strategie organizace je takovéto poslání klíčové. 

Neziskové organizace jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele, zakládají se podle 

různých právních předpisů a podléhají registraci na místech určených jim zákonem, podle 

kterého jsou zřízeny.
1
 Dále jsou vedeny v seznamu ekonomických subjektů, který vede Český 

statistický úřad, a mají své identifikační číslo. 

2.2 Členění neziskových organizací 

V české odborné ekonomické literatuře není jednoznačně definována, charakteristika 

organizací, které působí v neziskovém sektoru. Dle ustanovení §18 zákona č. 586/1992 Sb.,  

o dani z příjmů se jedná o následující typy organizací: 

- zájmová sdružení právnických osob, mající právní subjektivitu, 

- občanská sdružení včetně odborových organizací, 

- politické strany a hnutí, 

- nadace a nadační fondy, 

- kraje, 

- obce, 

- organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

                                                 

1
 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 9. ISBN 978-80-7263-675-

4. 
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- státní fondy, 

- příspěvkové organizace, 

- obecně prospěšné společnosti, 

- veřejné vysoké školy.
2
 

Pro pochopení poslání a cílů neziskových organizací není toto členění dostačující. 

Z tohoto důvodu je často využíváno členění podle těchto třídících kritérií:  

- podle kritéria zakladatele, 

- podle kritéria globálního charakteru poslání, 

- podle kritéria právně organizační normy, 

- podle kritéria způsobu financování, 

- podle kritéria charakteristiky realizovaných činností. 

Kritérium zakladatele třídí neziskové organizace na: 

a) organizace zřízené veřejnou správou, tj. státní správou (ministerstvo, ústřední úřad 

státní správy), nebo samosprávou (kraj, obec, magistrát), některé z nich se proto 

z uvedeného důvodu označují jako veřejnoprávní organizace, 

b) organizace zřízené soukromou fyzickou nebo právnickou osobou označované jako 

soukromoprávní organizace, 

c) organizace, které vznikly jako veřejnoprávní instituce, jež mají výkon účelu veřejné 

služby dán jako povinnost ze zákona (veřejná vysoká škola). 

Kritérium globálního charakteru poslání třídí neziskové organizace na: 

                                                 

2
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 40-41. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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a) organizace veřejně prospěšné, jež jsou zřízeny za účelem poslání založeném  

na produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby  

veřejnosti – společnosti (charita, ekologie, vzdělávání, veřejná správa, 

zdravotnictví), 

b) organizace vzájemně prospěšné, které jsou zřízeny se záměrem vzájemné podpory 

skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Posláním 

těchto organizací je uspokojování svých vlastních zájmů, přičemž veřejná správa 

dbá, aby tyto zájmy byly ve vztahu k veřejnosti korektní. Jako příklad můžeme 

uvést realizaci aktivit v kultuře, ochrany zájmů skupin, konfesních a profesních 

zájmů apod. 

Kritérium právně organizační normy (zákon vždy v platném znění) třídí neziskové 

organizace na: 

a) organizace zřízené dle zákonů č. 218/2000 Sb., rozpočtová skladba a č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

b) organizace zřízené dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a organizace 

s obdobným charakterem, 

c) organizace zřízené podle ostatních zákonů platných pro neziskové organizace. 

Kritérium financování třídí neziskové organizace na: 

a) organizace, které jsou financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky 

státu a územních celků), 

b) organizace, které jsou financované zčásti z veřejných rozpočtů (příspěvkové 

organizace, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, 

vybraná občanská sdružení), na příspěvek mají nárok ze zákona,  

c) organizace, které jsou financované z různých zdrojů, jako jsou dary, sbírky, 

sponzoring, granty, vlastní činnost, 

d) organizace, které jsou financované převážně z výsledků realizace svého poslání.  
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Kritérium charakteristiky realizovaných činností (oborové členění) charakterizuje neziskové 

organizace těmito znaky: 

a) společnými pro veškeré typy neziskových organizací 

 jsou právnickými osobami, s výjimkou organizačních složek, 

 nejsou zřízeny za účelem tvorby zisku, 

 nejsou zřízeny za účelem podnikání, 

 uspokojují dané potřeby občanů a komunit, 

 mohou, ale nemusí být financovány z veřejných rozpočtů, 

b) společnými jen pro soukromé neziskové organizace: 

 ze zákona mají povolenu svoji autonomii ve vztahu k vnějšímu okolí, 

 členství je v těchto organizacích výlučně dobrovolné (s výjimkou některých 

profesních komor), 

 tvoří obvykle neformální struktury sympatizantů, ale vždy v rámci zákona, 

podle něhož byly zřízeny a podle, které uskutečňují svou činnost. 

2.3 Typologie neziskových organizací 

Neziskové organizace lze členit do pěti typových skupin
3
: 

a) neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, jako jsou například 

občanská sdružení a profesní komory, 

b) neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, jako jsou například církve 

a náboženské společnosti, 

                                                 

3
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 41. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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c) neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek a příspěvkových 

organizací státu a samosprávných územních celků, jejichž posláním je veřejná 

správa a veřejně prospěšná činnost (obce, kraje, ústavní soud), 

d) neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, jejichž posláním je veřejně prospěšná 

činnost (česká televize, český rozhlas, státní fondy), 

e) neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jim 

podobných, jako jsou například družstva a společenství vlastníků jednotek. 

2.4 Vztah neziskových organizací k veřejným rozpočtům ČR 

Financování, resp. spolufinancování, produkce veřejných statků z veřejných rozpočtů 

nemusí být totožné se zabezpečením veřejných statků. Veřejné statky nemusí být vždy 

zabezpečovány veřejnoprávními organizacemi ve veřejném sektoru, i když tomu tak je 

nejčastěji a početně nejvíce těchto organizací zřizuje územní samospráva, tzn. obce a kraje 

v lokálním a regionálním veřejném sektoru. Některé veřejné statky se však zajišťují  

i prostřednictvím soukromoprávních neziskových a soukromoprávních ziskových organizací, 

zejména na decentralizované úrovni.
4
 

Má svůj důvod rozlišovat zřizovatele podle typů neziskových organizací. Hospodaření 

veřejnoprávní neziskové organizace, nejčastěji organizační složky nebo příspěvkové 

organizace je závislé na veřejném rozpočtu svého zřizovatele. Vazba hospodaření obecně 

prospěšné společnosti na veřejný rozpočet je závislá na tom, kdo je jejím zakladatelem. 

Objemově významně může neziskové organizace dotovat ze svého rozpočtu obec. Pokud 

nezisková organizace nenajde strategicky silného sponzora, což se nepředpokládá, většinou 

pokrytí rozpočtu řeší „injekcemi“ z více zdrojů financování. 

Obecně platí, že veřejnoprávní neziskové organizace čerpají finance z veřejného 

rozpočtu. Na rozdíl od soukromoprávních neziskových organizací, které využívají ve větší 

míře různé zdroje financování v rámci tzv. vícezdrojového financování. I ony ale mohou 

čerpat z veřejného rozpočtu ať už formou dotací nebo prostřednictvím daňových úlev. 

                                                 

4
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav Pilný a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, s. 282. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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Jestliže je zakladatelem obecně prospěšné společnosti jiný – soukromý subjekt, je 

finanční vztah k veřejnému rozpočtu méně intenzivní. Finanční zdroje z rozpočtové soustavy 

by měly být pouze doplňkovým zdrojem financování potřeb těchto organizací.
5
 Nicméně 

faktem je, že soukromý subjekt vytěží z veřejného rozpočtu jen zlomek svých nákladů. O tom, 

kolik prostředků takováto organizace dostane, rozhoduje zastupitelstvo (obec, kraje). 

Jak je již zmíněno v předcházejícím textu, výše dotací z příslušeného rozpočtu, které 

tvoří celkový podíl v příjmech neziskových organizací, je závislá na tom, kdo je zakladatelem 

dané neziskové organizace. 

Nejvíce financí v České republice čerpají organizační složky, které nakládají  

se státním majetkem, ačkoliv nemají právní subjektivitu. Dále pak příspěvkové organizace 

s právní subjektivitou. Právě proto, že jde o veřejné statky organizací, plyne z rozpočtů obcí  

a krajů nejvíce finančních prostředků, část z nich má mandatorní charakter (vláda má ze 

zákona povinnost tyto prostředky vynaložit). 

I když neziskové organizace mohou ve své činnosti dosáhnout zisku, nemohou tento 

zisk přerozdělit mezi své zaměstnance, ale musí ho zpětně použít na financování své 

neziskové kampaně. Ve většině zemí jsou neziskové organizace daňově zvýhodněny, nebo 

jsou od placení daní z příjmů plně osvobozeny.  

V ČR úpravu – snížení daňové povinnosti u daně z příjmů právnických osob vymezuje 

zákon o daních z příjmů.
6
 

2.5 Příspěvkové organizace 

Jelikož je tato práce zaměřena na hospodaření ZOO Ostrava, která je vládní 

neziskovou organizací typu příspěvkové organizace bude tato podkapitola blíže specifikovat 

příspěvkové organizace. 

                                                 

5
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav Pilný a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, s. 283. ISBN 978-80-7357-351-5. 

6
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav Pilný a Marek JETMAR.Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, s. 283. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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 Příspěvkové organizace zřizuje veřejná správa jak na úrovni státu, tak na úrovni 

územní samosprávy. Příspěvková organizace je právnickou osobou založenou k výkonu 

činnosti ve veřejném zájmu, jedná se o veřejnoprávní neziskové organizace. Řídí se zákonem 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jež umožňuje územním samosprávným celků, 

aby zřizovaly příspěvkové organizace především pro činnosti, jejichž rozsah, struktura  

a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu a jejichž cílem není dosažení zisku. 

Zřizovatelem je tedy organizační složka státu, kraj nebo obec.
7
 Je příhodné zabývat se 

zvlášť hospodařením obou skupin organizací s ohledem na zřizovatele, jelikož právě z titulu 

zřizovatele a zejména s nakládáním s majetkem pocházejí odlišnosti. 

2.5.1 Příspěvková organizace státu 

Při vzniku příspěvkové organizace je nutné, aby byla vydána zřizovací listina 

s náležitým obsahem dle platné legislativy. Zřízení musí být oznámeno v Ústředním věstníku 

ČR. 

Příspěvková organizace vydá po založení svůj statut, který podléhá schválení 

zřizovatelem, dále vydá organizační řád, pravidla hospodaření, odpisový řád, pravidla pro 

oběh účetních dokladů a další vnitřní předpisy vyžadované platnými zákonnými 

ustanoveními. Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými hlavní 

činností a s peněžními prostředky přijatými ze státního rozpočtu pouze v rámci finančních 

vztahů stanovených zřizovatelem.
8
 Příspěvková organizace také hospodaří s prostředky 

získanými jinou činností, s peněžními dary od fyzických a právnických osob a s prostředky 

poskytnutými ze zahraničí. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou také peněžní 

fondy, kterými podle zákona jsou: 

a) rezervní fond, 

                                                 

7
 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 37. ISBN 978-80-7263-

675-4. 

8
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 58. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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b) fond odměn, 

c) fond reprodukce majetku, 

d) fond sociálních a kulturních potřeb. 

Způsob a podmínky hospodaření příspěvkových organizací státu, tak i jejich kontrola 

se řídí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 219/2000 Sb.,  

o majetku České republiky. Finanční vztahy stanovené zřizovatelem jsou: 

a) příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, 

b) individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, 

c) návratná finanční výpomoc, 

d) odvod z odpisů.
9
 

Příspěvková organizace je zavázána plnit své úkoly co nejhospodárnějším způsobem  

a dodržet určené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, kterými 

disponuje, může použít pouze na účely, pro které byly stanoveny. Pokud by měl rozpočtovaný 

hospodářský výsledek skončit ztrátou, musí se organizace zachovat tak, aby zabezpečila jeho 

vyrovnání. 

2.5.2 Příspěvková organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků jsou právnickými osobami  

a zřizují je obce nebo kraje dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Zřizování je zcela v pravomoci příslušných zastupitelstev. Příspěvkové organizace 

zřízené krajem nebo obcí jsou zapisovány do obchodního rejstříku. Zřizovatel je povinen 

vydat zřizovací listinu, jež musí dle legislativy obsahovat hlavní údaje o instituci, její hlavní 

činnosti, vymezení majetku a nakládání s ním, tak také okruhy doplňkové činnosti.  

                                                 

9
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 59. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Povolená doplňková činnost by měla navazovat na činnosti hlavní s cílem 

hospodárného využití majetku i lidských zdrojů a nesmí narušovat plnění hlavního poslání 

příspěvkové organizace.
10

 

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získala vlastní 

činností, s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, dále s peněžními 

dary od fyzických a právnických osob i dary ze zahraničí.  

Na rozpočet svého zřizovatele jsou příspěvkové organizace napojeny příspěvkem, a to 

zvlášť: 

- příspěvkem na provoz, který je určen k doplnění chybějících zdrojů na financování 

běžných (neinvestičních) potřeb, včetně oprav a údržby. Měl by být poskytován 

zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria, aby se zvýšila alokační 

efektivnosti, 

- příspěvkem na investice.
11

 

Dále využívá prostředky ze svých fondů, kterými jsou: 

a) rezervní fond,  

b) investiční fond, 

c) fond odměn, 

d) fond sociálních a kulturních potřeb. 

Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, 

sníženého o případné převody do fondu odměn. Je nutné, aby rozdělení schválil zřizovatel. 

Peněžní dary a prostředky převedené jako nespotřebované evropské dotace mohou být také 

                                                 

10
 RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2011, s. 41. ISBN 978-80-7263-

675-4. 

11
 PEKOVÁ, Jitka, Jaroslav Pilný a Marek JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vyd. Praha: 

ASPI, 2008, s. 294. ISBN 978-80-7357-351-5. 
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zdrojem rezervního fondu. Finanční prostředky svého rezervního fondu používá příspěvková 

organizace: 

- k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření, 

- k dalšímu vývoji své činnosti, 

- k překlenutí nesouladu mezi náklady a výnosy, 

- případně k úhradě sankcí, například za porušení rozpočtové kázně, 

- k úhradě ztráty z minulého roku. 

Dále může příspěvková organice použít se souhlasem zřizovatele část svého 

rezervního fondu k posílení svého investičního fondu. 

Investiční fond tvoří příspěvková organizace zejména odpisy hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem odsouhlaseného odpisového plánu. 

Dalšími zdroji tohoto fondu jsou investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, investiční příspěvky 

ze státních fondů, výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, dary  

a příspěvky, jsou-li určené k investičním účelům, výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví 

příspěvkové organizace a převody z rezervního fondu, jejichž výše je schválena zřizovatelem. 

Finanční prostředky svého investičního fondu příspěvková organizace používá: 

- k financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného 

dlouhodobého majetku, 

- k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, 

- k úhradě investičních úvěru nebo půjček. 

Fond odměn vytváří příspěvková organizace ze zlepšeného výsledku hospodaření, a to 

nejvýše do výše daného nebo povoleného objemu prostředků na platy. Z tohoto fondu  

se především hradí překročení prostředků na platy, jehož výše se zajišťuje podle zvláštního 

právního předpisu. Dále se z něj hradí odměny zaměstnancům. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem, který je limitován 

2% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na náhrady 

mzdy a odměn. Tento fond slouží k zajištění kulturních, sociálních a dalších potřeb. Je určen 

zaměstnancům příspěvkové organizace, žákům středních odborných učilišť a učilišť, interním 

vědeckým aspirantů, důchodcům, kteří při odchodu do starobního nebo plného invalidního 

důchodu pracovali u příspěvkové organizace. Případně je učen rodinným příslušníkům 

zaměstnanců a jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Od ostatních fondů se liší tím, že je 

řízen samostatnou vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních  

a sociálních potřeb. 

Prostředky, které tvoří příspěvková organizace ze své doplňkové činnosti může použít 

pouze ve prospěch své hlavní činnosti, avšak zřizovatel může povolit jiné využití těchto 

prostředků. Co se týče zůstatků peněžních fondů, jsou po skončení roku převedeny do roku 

následujícího. 

Zdanění neziskových organizací 

Jak je již zmíněno, neziskové organizace při výkonu prospěšné činnosti využívají 

různých daňových zvýhodnění, tzn. úlevy, osvobození nebo výjimky ze zdanění. Je u nich 

tedy uplatňován omezený daňový režim. 

Daň z příjmů 

Daň z příjmů právnických osob je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., v platném 

znění. Pro účely zdanění daní z příjmu je důležité rozlišení činnosti organizace na hlavní (cíl, 

poslání organizace) a vedlejší (hospodářskou). Pro vymezení hlavní činnosti neziskových 

organizací se podle uvedeného zákona vychází ze statutů, stanov, zřizovacích nebo 

zakladatelských listin.
12

 

Předmět daně u neziskových organizací je více specifikován, dani podléhají pouze ty 

příjmy, ve kterých dosahují zisku, včetně příjmů z reklamy a z nájemného. Mimo pronájmu 

státního majetku. Příjmy neziskových organizací je možné rozdělit na: 

                                                 

12
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 158. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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- příjmy, které nejsou předmětem daně, 

- příjmy, které jsou předmětem daně, 

 příjmy od daně osvobozené, 

 příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně, 

 příjmy zahrnované do základu daně z příjmu. 

U poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, vymezuje zákon 

o daních z příjmů příjmy, jež nejsou předmětem daně. Jedná se o příjmy získané z hlavní 

činnosti, kdy náklady vynaložené na tyto příjmy jsou vyšší než tyto příjmy. Úroky z vkladů na 

běžném účtu ani dotace a jiné formy státní podpory nebo podpory z rozpočtu obcí také nejsou 

zahrnovány do předmětu daně. Předmětem daně z příjmů u neziskových poplatníků nejsou 

rovněž příjmy z pronájmu státního majetku, příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo 

darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva. 

Mezi příjmy, které jsou osvobozené od daně z příjmů patří členské příspěvky přijaté 

odborovými organizacemi, občanskými sdruženími, politickými stranami a hnutími, dále 

členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, které přijala 

zájmová sdružení právnických osob a profesní komory s nepovinným členstvím. Od daně 

z příjmu jsou osvobozeny také příjmy z kostelních sbírek, z církevních úkonů a z příspěvku 

členů, jež plynou registrovaným církvím a náboženským společnostem. U poplatníků, kteří 

vznikli za účelem vlastnictví domů, jsou příjmy z cenově regulovaného nájemného 

osvobozeny. Dále jsou od daně z příjmů osvobozeny úrokové příjmy získané z prostředků 

veřejné sbírky pořádané v zájmu veřejnosti. Osvobozeny jsou také příjmy získané při výkonu 

dobrovolnické služby poskytované podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. 

Neziskový subjekt může mít také příjmy, které jsou předmětem daně, ale jsou 

zdaňované zvláštní sazbou, mezi takové příjmy patří: 

- výnosy z dividend a podíly na zisku z účasti na společnostech s ručením 

omezeným, 
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- podíl na likvidačním zůstatku akcionáře v akciové společnosti nebo společníka ve 

společnosti s ručením omezeným. 

Výše uvedené příjmy jsou vybírané zvláštní sazbou daně ve výši 15%. 

Mezi příjmy zdaňované v samostatném základu daně patří příjmy ze zdrojů 

v zahraničí, a to z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů a podílů na likvidačním 

zůstatku. 

 

Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Mezi nejdůležitější pojmy u daně z přidané hodnoty 

patří pojem osoba povinná k dani.
13

 Pokud osoba uskutečňuje ekonomickou činnost, 

respektive obchoduje, vyrábí, poskytuje služby, vykonává činnost podle zvláštních právních 

předpisů nebo využívá hmotného i nehmotného majetku k získání daní, je považována  

za osobu povinnou k dani. Naopak neziskové organizace nejsou osobami povinnými k dani  

za předpokladu, že neprovozují ekonomickou činnost. 

Neziskové organizace mají povinnost přidat a zaplatit daň z přidané hodnoty  

i v případě, pokud pořídí zboží z jiného členského státu v hodnotě nad částku 326 000 Kč 

v kalendářním roce nebo obdrží jako zásilku zboží, které je předmětem spotřební daně. 

V tomto případě vzniká u neziskové organizace osoba identifikovaná k dani.  

Některé činnosti jsou od daně osvobozeny a neplatí tak pro ně daň z přidané hodnoty. Máme 

dva typy osvobozených plnění – plnění osvobozená s nárokem na odpočet a plnění 

osvobozená bez nároku na odpočet. U neziskových organizací to platí pro tyto činnosti: 

- sociální pomoc, 

- výchova a vzdělávání, 

                                                 

13
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 165. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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- zdravotnické služby, 

- převod a nájem pozemků, staveb a bytů, 

- další plnění podle § 61, např. poskytnutí služeb jako protihodnoty členského 

příspěvku, služeb a zboží souvisejících s ochranou a výchovou dětí a mládeže, 

kulturních a sportovních služeb. 

Plátce daně tedy nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatých 

zdanitelných plnění, která použije výhradně v souvislosti s osvobozenými činnostmi bez 

možnosti odpočtu. Uplatnění nároku na odpočet má komplikovanější charakter. Plátce je  

ze zákona povinen sledovat, k jakému účelu přijatá zdanitelná plnění použije.
14

 

Silniční daň 

Omezený daňový režim u neziskových organizací se využívá také u daně silniční. Tato 

majetková daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., v platném znění. Silniční daní se zdaňují 

silniční motorová vozidla, která jsou v ČR registrovaná a používaná k podnikání nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti – resp. v přímé souvislosti s podnikáním, nebo k činnostem, 

z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů.
15

 

Používá-li nezisková organizace silniční motorová vozidla k činnostem v rámci 

poslání, z nichž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně, pak tyto vozidla předmětem daně 

silniční nejsou. Předmětem této daně bude vozidlo, které nezisková organizace používá pro 

ziskovou i neziskovou činnost, nebo pro hospodářskou činnost.  

Existují i  případy vozidel, jenž jsou od této daně osvobozena. Jedná se například  

o vozidla požární ochrany nebo zdravotnické služby, vybavená výstražným světlem, nebo 

údajem v technickém průkazu vozidla. 

Daň z nemovitostí 

                                                 

14
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 166. ISBN 978-80-86929-54-5. 

15
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 168. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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Právní úprava je obsažena v zákoně č. 338/1992 Sb., v platném znění. Daň 

z nemovitostí se dělí na dvě relativně samostatné části – daň z pozemků a daň ze staveb. Jak  

u daně z pozemků, tak i u daně ze staveb existuje v zákoně taxativní ustanovení, podle 

kterého jsou generálně osvobozeny od daňové povinnosti všechny pozemky i stavby, jež jsou 

ve vlastnictví neziskových subjektů. Jestliže podléhá osvobození jen část stavby, nárok  

na osvobození se uplatňuje v poměrné výši. Nárok na osvobození se zjistí z poměru 

podlahové plochy nadzemní části stavby podléhající osvobození k celkové ploše nadzemních 

částí.
16

 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

V případě, kdy neziskové organizace nabývají majetek darováním či dědictvím, nebo 

prodávají nemovitý majetek, pak se stávají poplatníky těchto daní. Ovšem legislativa 

umožňuje uplatnit nárok na osvobození od těchto daní, který musí být podán v daňovém 

přiznání. 

 Od daně z převodu nemovitostí je osvobozen přechod nebo převod vlastnictví 

k nemovitostem z vlastnictví ČR, pokud s majetkem státu hospodaří organizační složky státu, 

ústřední orgány, státní fondy, státní příspěvkové organizace nebo Česká konsolidační 

agentura. Od daně dědické a darovací jsou osvobozena bezplatná nabytí majetku obecně  

u všech typů neziskových subjektů, nadací, o.p.s. i církví – jde o přijatý majetek z dědictví  

a veškeré přijaté dary a příspěvky za předpokladu použití těchto darů či majetku na 

financování své činnosti v rámci poslání, nikoliv však jiných oborů či svého podnikání.
17

 

                                                 

16
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 169-170. ISBN 978-80-86929-54-5. 

17
 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3. vyd. Praha: 

Ekopress, 2010, s. 170. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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3 ANALÝZA HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADY OSTRAVA  

Bakalářská práce je zaměřena na ZOO Ostrava. Jedná se o vládní neziskovou organizaci 

typu příspěvkové organizace. ZOO Ostrava se rozkládá na 100 ha a je vzdálená cca 10 minut 

jízdy od historického centra Ostrava. Zřizovatelem je statutární město Ostrava. 

3.1 Historie zoologické zahrady 

Na počátku 50. let bylo přijato rozhodnutí o vzniku tzv. hornického sadu v Ostravě 

Kunčičkách. Na budování parku se podíleli lidé žijící jak v oblasti Kunčiček, tak lidé z jiných 

částí Ostravy a žáci základních a středních škol. Ovšem největší mírou přispěli horníci  

a zaměstnanci dolů Zárubek a Alexandr. 

Roku 1948 byly zhotoveny škvárové cesty a amfiteátr. V dalším roce v areálu přibyly 

2 tenisové kurty, volejbalové hřiště a ještě tentýž rok bylo slavnostně otevřeno dětské 

brouzdaliště. O rok později, v roce 1949 se Bohumil Vítek zasadil o rozšíření stávajícího 

parku o ZOO-zahradu. Bohumil Vítek se tak stal ošetřovatelem pěti bažantů, srnce a dvou srn, 

několika pávů a po dostavbě voliéry taky drobného ptactva. 

Rok 1951 se pro ZOO ukázal jako zlomový. O výstavbě řádné ZOO v Ostravě  

se diskutovalo mnoho, ale ostravští úředníci měli jiné plány. Ostravu začátkem roku navštívili 

zaměstnanci Ministerstva informací a osvěty spolu s odborníky z pražské ZOO a Národního 

muzea, kteří doporučili výstavbu ZOO v Ostravě. 26. října 1951 po schůzi rady Jednotného 

národního výboru v Ostravě vzniká oficiální Ostravská ZOO.   

Vznik ZOO doprovázely obrovské problémy, a to především díky poválečnému 

období. Chyběl stavební materiál, který se získával všemožnými prostředky, ať už z demolic 

nebo nejrůznějších sbírek občanů. O krizi svědčí fakt, že správa ZOO zasedala pro dnešní 

dobu v nemyslitelných podmínkách, v místnosti 3x5m, která se nacházela ve stájích. 

Navzdory problémům byly postupně dodělávány inženýrské sítě. Stavěli se dřevěné stáje, 

ptačí a bažantí voliéry, klece pro lišky, mývaly a veverky. Nejdůležitější částí byl však 

medvědinec s párem darovaných medvědů hnědých od pražské ZOO. O ZOO se v té době 

stará Bohumil Vítek, který má na pomoc 6 dalších zaměstnanců ZOO. 22. května 1953  

se ZOO stává samostatně hospodařící a Bohumil Vítek je jmenován ředitelem. V tomto roce 
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se rozhodovalo o přesunutí ZOO do jiné lokality. V úvahu připadaly – Radvanice, Stromovka, 

Vřesina a Bělský les. Komise odborníků se shodla pro Stromovku ve Slezské Ostravě, jako 

výhody byly uváděné: vybudovaný vodovod, členitý terén, množství povrchové vody a hojný 

lesní porost. 

Pokladna byla dodělána roku 1954. Tentýž rok se vybudovalo veřejné WC, dětský 

koutek a hudební pavilon. Celý areál ZOO oplotili a dostavěli prostory pro klokany, prasata  

a opice. V této době má ZOO 17 zaměstnanců. 

Velké problémy musela ZOO řešit při chovu zvířat, obzvlášť se sháněním krmiv. 

V tomto problému patří dík bratislavské ZOO, která opakovaně pomáhala při zajištění 

krmiva. V říjnu 1956 získala ZOO mládě slona indického, jménem Pepík, okamžitě se stal 

nejdůležitějším zvířetem v ZOO. 

V květnu roku 1960 byl rozestavěný areál poprvé otevřen pro veřejnost, avšak 

v prosinci téhož roku byl opět uzavřen. 70. léta znamenala pro ZOO získání nových druhů 

zvířat, intenzivní výstavbu a zlepšení služeb zákazníkům oproti tomu ke konci 80. let 

investiční výstavba ustává. V první polovině 90. let zasáhlo ostravskou ZOO období nejistoty, 

ze které se dostává ve druhé polovině 90. let. Jako důkaz tohoto vzestupu bylo přijetí  

do Evropské asociace ZOO a akvárií (EAZA).
 18

 

Milénium, čas nového rozvoje a další směřování 

V roce 2000 pokračovala výstavba expozic menšího rozsahu, jako byl nový výběh pro 

lvy a zimoviště plameňáků. Za zlomovou událost v roce 2004 můžeme považovat výstavbu  

a otevření nového pavilonu slonů. V roce 2010 byl dokončen a otevřen expoziční komplex 

pro medvědy a hulmany, který je považován za vrchol rozvoje první dekády. 

V současné době činí počet chovaných zvířat celkových 3 200 jedinců z toho 32 druhů 

savců, 49 druhů ptáků, 11 druhů paprskoploutvých ryb a 1 druh plazů. ZOO Ostrava 

připravuje mnoho dalších větších i menších projektů, jako je např. expozice pro tuleně  

a tučňáky, nová expozice tygrů, nový vstupní areál a další zajímavé projekty. 

                                                 

18
 STEHLÍK, Josef. 50 let ZOO Ostrava. Vyd. 1. ISBN 80-86122-81-6. Ostrava: Repronis, 2001; Zoo Ostrava. 

Historie [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: <http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/historie/?search_nazev=histo>. 
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Všechny tyto projekty jsou podporovány statutárním městem Ostrava a díky nimž 

ostravská ZOO opět postoupí na přední místa v rámci ZOO ČR. 

3.2 Základní informace o zoologické zahradě 

Název organizace:  Zoologická zahrada Ostrava 

Sídlo:    Michálkovická 197 

    710 00 Ostrava 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

Identifikační číslo:  373249 

Zřizovatel:   Statutární město Ostrava 

    Prokešovo nám. 8 

    729 30 Ostrava 

    IČ: 00845451 

3.3 Činnost zoologické zahrady 

Hlavním účelem ZOO je chov a vystavování zvířat pro veřejnost, seznamování lidí 

s poznatky zoologie a příbuzných disciplín a péče o areál, ve kterém vytváří prostředí  

pro vzdělání a rekreaci. Příjmy, které při činnosti ZOO vznikají, jsou využity na krytí výdajů.  

Dle zřizovací listiny je předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu ZOO: 

- „chov zvířat s důrazem na záchranu vzácných a ohrožených forem,  

- účast na chovatelské spolupráci v národním i mezinárodním měřítku, nákup, prodej 

a výměna zvířat, rostlin, živočišného a rostlinného materiálu v rámci ČR i 

zahraničí,  

- vytváření ekologicky vyvářeného a esteticky účinného prostředí areálu Zoologické 

zahrady Ostrava pro chov zvířat i pěstování rostlin,  
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- provozování zemědělské činnosti pro zabezpečení krmiv pro chovná zvířata,  

- pěstování okrasných rostlin a dřevin pro doplnění expozic a prostředí areálu,  

- budování zařízení potřebných k chovu zvířat a pěstování rostlin, k péči o areál, 

rekreaci a vzdělávání návštěvníků,  

- vzdělávací a kulturně osvětová činnost pro veřejnost odpovídající poslání 

Zoologické zahrady Ostrava,  

- vlastní odborná činnost pro vědecké účely,  

- poskytování prací a služeb souvisejících s rekreací návštěvníků a propagací 

Zoologické zahrady Ostrava,  

- pronájem pozemků a nebytových prostor za účelem služeb návštěvníkům v souladu 

s posláním Zoologické zahrady Ostrava a služebních bytů pro zajištění plynulosti 

vlastního provozu,  

- realitní činnost,  

- provádění reklamy a propagace při provozování vlastní činnosti.“
19

 

Nejdůležitější činností ZOO Ostrava, stejně jako každé jiné zoologické zahrady, je 

činnost chovatelská. Pro děti zoo nabízí ZOO několik dětských koutků a expozici „Na statku“, 

která vznikla přestavbou původní dětské kontaktní zoo a kromě koz, ovcí kamerunských  

a ovcí valašek jsou zde k vidění krávy, prasata, králíci a morčata
20

. 

Chovatelství 

ZOO Ostrava chová v rámci své chovatelské činnosti savce, ptáky, plazy, 

obojživelníky, ryby a paryby, přičemž některé druhy zvířat jsou zařazeny do programu EEP. 

                                                 

19
 Zřizovací listina ZOO Ostrava. 

20
 Zoo Ostrava. Na statku [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/prochazka-po-zoo/interaktivni-mapa-zoologicka/19-na-statku.html>.  
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V roce 2011 chovala ZOO celkem 3 200 zvířat (385 druhů), z čehož bylo 2 978 

obratlovců a 215 bezobratlých. Odchováno bylo v průběhu zmíněného roku 465 mláďat – 86 

savců, 179 ptáků, 2 plazi a 198 paprskoploutvých ryb.
21

   

Vzdělávací činnost 

Nedílnou součástí činnosti ZOO Ostrava je vzdělávací činnost, která zahrnuje 

komentované krmení zvířat, výukové programy, soutěže, přednášky, konference pro učitele, 

zájmové kroužky pro děti a další aktivity.  

Přednášky jsou určeny jak pro studenty, tak pro veřejnost. Komentované krmení 

probíhá mimo hlavní sezónu o víkendech a o svátcích, od května do konce srpna pak každý 

den, včetně sobot a nedělí
22

. Časový harmonogram aktuálního komentovaného krmení 

zveřejňuje ZOO na svých webových stránkách a také na tabulích přímo v ZOO.  

Výukové programy probíhají ve výukovém centru, které se nachází přímo v centru 

ZOO. Programy jsou prováděny po celý rok a jsou určeny pro: 

- děti předškolního věku, 

- žáky základních škol, 

- studenty středních škol, 

- studenty vysokých škol.
23

  

Všechny výukové programy jsou zdarma, děti/žáci/studenti platí pouze vstupné  

do ZOO, učitelé neplatí nic. Programy jsou určeny pro jednu třídu, resp. 30 žáků, a jsou 

                                                 

21
 KALOUSKOVÁ, Šárka, Monika ONDRUŠOVÁ a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2011 

[online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z WWW: <http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 10. 

22
 Zoo Ostrava. Komentované krmení [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/akce-v-zoo/komentovane-krmeni/>.  

23
 Zoo Ostrava. Výukové programy [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/vyukove-programy/>.  
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realizovány v dopoledních hodinách. V případě potřeby je ale možné sjednat „výuku“  

i odpoledne. Obvyklá délka programu je 60 minut.
24

  

Pro předškolní děti a žáky 1. stupně základních škol jsou v nabídce programy nejen  

ve výukovém centru (Ze života zvířat v ZOO, Zvířecí jídelníček, Zvířata naší  

přírody), ale také programy u výběhů zvířat (Sloni, Mláďata v ZOO, Opice, Šelmy, Z přírody 

nejen na talíř, Zvířata v zimě, Orlí hrátky, Africká zvířata). Pro 2. stupeň základních škol  

a pro střední školy je určen např. program s názvem „Orli v ČR“, který seznamuje  

s historickým a současným výskytem orlů v ČR, s příčinami ohrožení velkých dravců  

a představuje projekt "Návrat orla skalního do České republiky", dále program „Ze světa 

rostlin: Stromy a keře“, který přináší zajímavosti z rostlinné říše, program „Život v moři“, 

který přibližuje význam světových moří a oceánů, upozorňuje na znečišťování a nadměrný 

rybolov, program „Ohrožená zvířena a význam ZOO“, jež je zaměřen na problematiku 

ochrany zvířat a význam zoo při záchranných odchovech ohrožených druhů. Pro střední školy 

a gymnázia jsou pak vymezeny speciální programy, konkrétně program „Rodinná výchova“, 

„Etologie“, „Má mě rád, nemá mě rád“ a „Tady orel“.
25

 

Kromě výše uvedeného probíhají v ZOO v rámci vzdělávací činnosti také zážitkové 

programy, které umožňují návštěvníkům se setkat se zvířaty, ke kterým není běžný přístup. 

Tyto programy jsou již zpoplatněny.
26

 

Propagační a publikační činnost 

Další činností, kterou ZOO Ostrava provádí, je činnost propagační a publikační. 

Propagační činností se ZOO snaží přilákat návštěvníky a zvýšit tak vlastní výnosy. Reklamní 

kampaň provádí ZOO zejména v Moravskoslezském kraji a v příhraničí Polska a Slovenska. 

Nejrozsáhlejší kampaň proběhla v roce 2011, kdy byla propagace ostravské zoo rozšířena  

na různá místa ČR, na Slovensko i do Polska.  

                                                 

24
 Zoo Ostrava. Výukové programy [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/vyukove-programy/>.  

25
 Zoo Ostrava. Výukové programy [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/vyukove-programy/>.  

26
 Zoo Ostrava. Výukové programy [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/vyukove-programy/>.  
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V rámci publikační činnosti vydává ZOO Ostrava výroční zprávy, ZOO časopis a řadu 

informačně-vzdělávacích materiálů (omalovánky pro děti, plán ZOO, DVD ZOO Ostrava 

apod., a pravidelně přispívá do ostravského zpravodaje EVVO „Jitrocel“. 

Výstavba a projektová činnost 

ZOO se neustále snaží zlepšovat své služby. S tím souvisí výstavba nových pavilonů, 

rekonstrukce a opravy stávajících objektů, odbahnění a úpravy rybníků v areálu ZOO, opravy 

plotů, zateplování objektů apod. Např. v říjnu 2011 byla zahájena výstavba multifunkčního 

objektu Návštěvnického centra, jež bude centrem ekologické výchovy v ZOO. Součástí 

střediska bude také restaurace s celoročním provozem, venkovní učebna a odpočinková zóna 

s terasou. V Návštěvnickém centru bude probíhat vzdělávací a osvětová činnost. Otevření je 

plánováno na jaro 2013.
27

 

3.4 Hospodaření zoologické zahrady v letech 2007-2011 

ZOO Ostrava hospodaří se všemi finančními prostředky (získanými vlastní činností, 

přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze svých fondů, s dary od fyzických a právnických osob,  

z Národního fondu, ze zahraničí) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listiny ZOO. V následujícím 

textu je analyzováno hospodaření zoologické zahrady v letech 2007 až 2011. Proveden je 

rozbor výnosů, nákladů a ostatních investičních příspěvků a darů.  

3.4.1 Hospodaření v roce 2007 

Za rok 2007 skončilo hospodaření ZOO Ostrava kladným hospodářským výsledkem,  

a to ve výši 1 155 tis. Kč. Celkové výnosy činily 69 931 tis. Kč, celkové náklady  

68 776 tis. Kč
28

. Podrobnější rozdělení výnosů je uvedeno v tabulce 3.1, rozdělení nákladů 

v tabulce 3.2.  

Výnosy 

                                                 

27
 Zoo Ostrava. Návštěvnické centrum [online]. [cit. 2013-04-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zooostrava.cz/cz/projekty/510-navstevnicke-centrum.html>. 

28
 BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2007 [online]. [cit. 2013-02-23]. 

Dostupné z WWW: <http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>. 
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V rámci výnosů přispělo ZOO nejvíce Statutární město Ostrava, tedy zřizovatel. 

Celková výše příspěvku činila za rok 2007 33 361 tis. Kč. Tato částka představovala 48 % 

z celkových výnosů za daný rok (viz graf 3.1), pokryla však necelou polovinu (48,5 %) 

skutečně vynaložených nákladů. Příspěvek byl tvořen ze 3 částí: 

- z příspěvku na provoz v celkové výši 27 097 tis. Kč, z něhož byly pokryty osobní 

náklady zaměstnanců ZOO (platy, sociální pojištění, zdravotní pojištění), zbylá 

část byla použita na provozní potřeby, 

- z účelově vázané dotace ve výši 300 tis. Kč, jež byla určena na opravu a údržbu 

majetku, 

- z rozdělení původně investičního příspěvku pro výstavbu Botanického parku  

ve výši 5 964 tis. Kč.  

Tabulka 3.1 Struktura výnosů ZOO Ostrava – rok 2007 

Položka tis. Kč % podíl 

příspěvek zřizovatele   33 361 48,00 % 

vstupné 18 318 26,23 % 

krytí účetních odpisů 8 334 11,93 % 

jiné zdroje (MŽP, ÚP, MSK, EU) 4 444 6,00 % 

nájemné, reklama 2 899 4,15 % 

ostatní výnosy 1 598 2,29 % 

 ostatní služby 732 1,05 % 

 tržby za zvířata 245 0,35 % 

VÝNOSY celkem 69 931 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2007 

[online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11. 

Neinvestiční příspěvek zřizovatele činil celkem 27 397 tis. Kč. V porovnání s rokem 

předcházejícím se zvýšil sice jen mírně, pro ZOO to však znamenalo průlom - podařilo  

se zastavit každoroční pokles neinvestičního příspěvku, který trval od roku 2004.   
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Mimo zřizovatele získala ZOO peněžní prostředky od Ministerstva životního 

prostředí, Úřadu práce Ostrava a z rozpočtů strukturálních fondů EU. Na celkových výnosech 

se tyto prostředky podílejí sice „jen“ malým procentem, v roce 2007 6 % (viz jiné zdroje 

v uvedené v tabulce a grafu 3.1), ZOO však hodně pomáhají.  

Dotace od Ministerstva životního prostředí činila 2 782 tis. Kč a byla použita  

na spolufinancování chovu některých ohrožených druhů zvířat a na zabezpečení ochrany 

přírody. Příspěvek od Úřadu práce dosáhl 248 tis. Kč a byly z něj částečně kryty mzdové 

náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění. V rámci čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů EU ZOO pokračovala v propagaci turistického cíle ZOO Ostrava  

na území Moravskoslezského kraje s přesahem do příhraničních oblastí.  Za rok 2007 získala 

1 199 tis. Kč.  

Graf 3.1 Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech – rok 2007 

48%

6%

46%

zřizovatel

vlastní výnosy

jiné zdroje

 
Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2007 

[online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>.  

Pokud jde o vlastní výnosy, ty dosáhly 32 126 tis. Kč, což představovalo 46 %  

z celkových výnosů ZOO za příslušný rok (viz graf 3.1). Největší výnosovou položku tvořily, 

stejně jako v předchozích letech, tržby ze vstupného. Na vlastních výnosech se podílely 57 %. 

Na jejich výši mělo největší vliv počasí, které zvýšilo návštěvnost (za rok 2007 navštívilo 

ZOO Ostrava 329 702 lidí), dále pak masivní propagační kampaň zaměřená i mimo Ostravu, 

otevření nových expozic a otevření lesoparku v Botanickém parku. Nájemné a reklama tvořily 

9 % z celkových vlastních výnosů, tržby za zvířata 0,8 %, ostatní služby 2,3 %, ostatní výnosy 

5 %. Položka krytí účetních odpisů zaujímala 25,9% podíl na vlastních výnosech, přičemž 

nemalou část tvořil příspěvek na účetní odpisy dlouhodobého majetku, který byl částečně 

proúčtován do právě do výnosů. 
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Náklady 

Co se týká nákladů ZOO Ostrava, ty za rok 2007 činily celkem 68 776 tis. Kč. 

Největší položku tvořily osobní náklady (37 %) obsahující mzdy, zákonné sociální a zdravotní 

pojištění, příspěvek na FKSP a příspěvek zaměstnavatele na obědy, přičemž na mzdách bylo 

za daný rok vyplaceno 18 207 tis. Kč, tedy 71,5 % osobních nákladů. Průměrná mzda 

zaměstnanců činila v uvedeném roce 16 992 Kč.  

Druhou nejvyšší nákladovou položkou byly ostatní služby, které za rok 2007 dosáhly 

12 722 tis. Kč, což představovalo 18,5 % celkových nákladů. Na energie bylo vydáno  

6 922 tis. Kč (10,1 %), na spotřebu krmiv 3 609 tis. Kč (5,3 %). Náklady na ostatní materiál a 

zboží se vyšplhaly na 6 594 tis. Kč (9,6 %), ostatní náklady na 9 140 tis. Kč (13,3 %). Za 

léčiva a veterinární péči bylo vynaloženo 781 tis. Kč (1,1 %), za opravy a udržování 3 539 tis. 

Kč (5,1 %). Největší položky nákladů za opravy a udržování tvořily náklady spojené s 

dokončením opravy střechy ocelové haly, opravou rozvodů v hospodářské části a opravou 

pavilonu slonů.  

Tabulka 3.2 Struktura nákladů ZOO Ostrava – rok 2007 

Položka tis. Kč % podíl 

osobní náklady 25 469 37,0 % 

ostatní služby 12 722 18,5 % 

ostatní náklady 9 140 13,3 % 

spotřeba energií 6 922 10,1 % 

spotřeba ostatního materiálu, zboží 6 594 9,6 % 

spotřeba krmiv 3 609 5,3 % 

opravy a udržování 3 539 5,1 % 

léčiva, veterinární péče 781 1,1 % 

NÁKLADY celkem 68 776 100,0 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2007 

[online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z WWW: <http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11. 

Investiční příspěvky, dary  
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Důležitou položkou v hospodaření ZOO Ostrava jsou (kromě příspěvků od 

zřizovatele, Ministerstva životního prostředí, Úřadu práce Ostrava, Moravskoslezského kraje 

a vlastních výnosů) investiční dotace a finanční dary od různých organizací a drobných dárců. 

I ty přispívají ke zlepšení chodu organizace.  

V roce 2007 se podařilo ZOO získat dotaci z programu SROP, z grantového schématu 

Jednotný komunikační styl 2006. Výše dotace činila 1 903 tis. Kč.  

Celková částka finančních darů dosáhla za rok 2007 1 958 tis. Kč. Mimo to obdržela 

ZOO i řadu věcných darů (vitamíny pro zvířata, hutní materiál, dárky do soutěží atd.). Mezi 

dárci a sponzory byla např. Nadace ČEZ, Severomoravská plynárenská, a.s., REKIN, s.r.o., 

Skanska CZ a.s., ZŠ a MŠ Ostrčilova 1, Ostrava, SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava, ZŠ a 

MŠ Chlebovce, Vítkovické slévárny, spol. s r.o., SYSTÉM COMMERCE s.r.o. atd.   

3.4.2 Hospodaření v roce 2008 

Hospodářský výsledek za rok 2008 dosáhl 691,1 tis. Kč. Celkové výnosy činily 

73 365 tis. Kč, celkové náklady 72 674 tis. Kč
29

. Výši hlavních výnosů uvádí tabulka 3.3, 

jejich procentuální podíl na celkových výnosech graf 3.2. Výše hlavních skupin nákladů je 

zobrazena v tabulce 3.4. 

Výnosy 

Největší část výnosů tvořily za rok 2008 výnosy vlastní. Na celkových výnosech se 

podílely 48 %.  

Výnosy ze vstupného dosáhly 22 400 tis. Kč, tedy o 4 082 tis. Kč více než v roce 

předcházejícím, což bylo důsledkem mírné a na srážky chudé zimy a poměrně stabilního 

teplého a suchého počasí po další období roku, což přilákalo do ZOO více návštěvníků (za rok 

2008 navštívilo ZOO celkem 363 944 návštěvníků). Na vlastních výnosech se výnosy ze 

vstupného podílely 63,5 %. Oproti roku 2007 se zvýšily také výnosy z ostatních služeb (o 402 

tis. Kč), které se za rok 2008 vyšplhaly na 1 134 tis. Kč, a tržby za zvířata (o 165 tis. Kč), jež 

                                                 

29
 BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2008 [online]. [cit. 2013-02-28]. 

Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>. 
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dosáhly 410 tis. Kč. Výnosy z nájemného a reklamy činily za rok 2008 2 472 tis. Kč, ostatní 

výnosy 1 510 tis. Kč, položka krytí účetních odpisů 7 367 tis. Kč. 

Tabulka 3.3 Struktura výnosů ZOO Ostrava – rok 2008 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

příspěvek zřizovatele 33 307 45,50 % - 0,16 

vstupné 22 400 30,46 % + 22,28 

krytí účetních odpisů 7 367 10,2 % - 11,60 

jiné zdroje (MŽP, ÚP, MSK, EU) 4 765 6,5 % + 7,22 

nájemné, reklama 2 472 3,36 % - 14,73 

ostatní výnosy 1 510 2,05 % - 5,01 

ostatní služby 1 134 1,54 % + 54,92 

tržby za zvířata 410 0,56 % + 67,35 

VÝNOSY celkem 73 365 100,00 % + 4,91 

Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2008 

[online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11.  

Zřizovatel, jímž je Statutárního město Ostrava, přispěl v roce 2008 ZOO částkou 

33 307 tis. Kč, což představovalo 45 % celkových výnosů (viz graf 3.2). Tento neinvestiční 

příspěvek byl tvořen následujícími příspěvky:  

- příspěvek na provoz ve výši 30 664 tis. Kč, který byl z 86 % použit na pokrytí 

osobních nákladů (mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění) a ze 14 % na 

provoz k zabezpečení chodu ZOO, 

- účelově vázaný příspěvek ve výši 1 900 tis. Kč, přičemž 1 300 tis. Kč bylo určen 

na opravu a údržbu části svěřeného majetku a 600 tis. Kč na krytí nákladů 

spojených s dovozem dvou samic slonů indických,  

- příspěvek na účetní odpisy dlouhodobého movitého majetku ve výši 743 tis. Kč.  

Meziroční nárůst provozního příspěvku o 3 567 tis. Kč a poskytnutí účelově vázaného 

příspěvku umožnil ZOO lépe pokrýt zvyšující se běžné náklady na zajištění chodu ZOO, které 

jsou důsledkem nárůstu cen jednotlivých atributů jako je krmivo, energie, pojištění, zvýšení 



30 

 

sazby DPH apod., a náklady související s novými stavbami, rozšířením míst a služeb pro 

návštěvníky, novými expozicemi atd. I díky tomu skončil hospodářský výsledek v kladných 

číslech.      

 

 Graf 3.2 Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech – rok 2008 
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Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2008 

[online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>. 

Další příspěvky získala ZOO Ostrava od Ministerstva životního prostředí, Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje a ze strukturálních fondů EU (viz jiné zdroje uvedené 

v tabulce 3.3). Příspěvek od ministerstva činil pro rok 2008 rekordních 3 198 tis. Kč, o 416 

tis. Kč více než v roce 2007, a byl použit zejména na spolufinancování chovu ohrožených 

druhů zvířat a na zabezpečení ochrany přírody. V rámci získané dotace zafinancovala ZOO 

také druhé vydání Evropské plemenné knihy hrocha obojživelného, kamerový systém pro 

monitoring a sledování chování určitých vzácných druhů papoušků, zorganizovala druhý 

ročník konference pro učitele z Moravskoslezského kraje v rámci environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty, vybudovala interaktivní edukační koutek a spolupodílela se na 

pokračování vypouštění orlů do volné přírody. Úřad práce poskytl ZOO příspěvek na mzdové 

náklady, sociální a zdravotní pojištění, a to ve výši 1 071 tis. Kč. Stejně jako u příspěvku od 

Ministerstva životního prostředí ČR, i tato dotace byla nejvyšší v celé dosavadní historii 

organizace. Z fondů EU se podařilo ZOO získat 496 tis. Kč.  

Náklady 
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Celkové náklady ZOO Ostrava dosáhly v roce 2008 72 674 tis. Kč. Zvýšení nákladů 

ovlivnil zejména nárůst cen, změna skladby druhů a množství zvířat, zvýšená potřeba 

pracovníků a zvýšení sazby DPH z 5 na 9 %.   

Jak ukazuje tabulka 3.4, největší nákladovou položkou byly, stejně jako v roce 

předcházejícím, osobní náklady. Ty se v roce 2008 vyšplhaly na 27 692 tis. Kč, představovaly 

tak 38,1 % celkových nákladů. Přestože osobní náklady meziročně o 2 223 tis. Kč vzrostly, 

průměrná mzda se v ZOO snížila o 123 Kč, na 16 869 Kč. Příčinou bylo zvýšení počtu 

pracovníků neodborných dělnických profesí z úřadu práce, tudíž musela ZOO peněžní 

prostředky určené na mzdy rozdělit i mezi tyto zaměstnance.  

Tabulka 3.4 Struktura nákladů ZOO Ostrava – rok 2008 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

osobní náklady 25 469 38,1 % 

 

+ 8,73 

ostatní náklady 13 343 18,4 % + 45,98 

spotřeba energií 7 998 11,0 % + 15,54 

spotřeba ostatního materiálu, zboží 7 915 10,9 % + 20,03 

ostatní služby 6 277 8,7 % - 50,66 

spotřeba krmiv 4 886 6,7 % + 35,38 

opravy a udržování 3 739 5,1 % + 5,65 

léčiva, veterinární péče 824 1,1 % + 5,51 

NÁKLADY celkem 72 674 100,0 % + 5,67 

Zdroj: vlastní zpracování dle BARTÁKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2008 

[online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11.  

Na krmiva bylo za rok 2008 vydáno 4 886 tis. Kč, na léčiva a veterinární péči 824 tis. 

Kč, na energie 7 998 tis. Kč, na ostatní materiál a zboží 7 915 tis. Kč, na ostatní náklady 

13 343 tis. Kč. U všech těchto položek se projevilo zvýšení sazby DPH. V rámci oprav a 

udržování byly provedeny opravy vodovodních přípojek, vodovodních rozvodů, 

elektrorozvaděčů, elektrických pilířů, kotlů na vytápění pavilonů, oprava nosného pilíře 

voliéry v expozici Ptáků Číny a Tibetu, oprava čelních bariér u výběhu kočkodanů a další 

opravy. Celkové náklady za opravy a udržování dosáhly v roce 2008 3 739 tis. Kč, což 
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představovalo 5,1 % celkových nákladů. Jedinou nákladovou položkou, u které došlo 

k meziročnímu poklesu, byla položka ostatních služeb, která činila 6 277 tis. Kč a na 

celkových nákladech se podílela 8,7 %. Pokles o 6 445 tis. Kč byl způsoben tím, že v tomto 

roce již nebyly do těchto nákladů zahrnuty provozní náklady související s výstavbou 

Botanického parku, jako tomu bylo v předchozím roce. 

Investiční příspěvky, dary 

V rámci ostatních příspěvků podpořilo ZOO Statutární město Ostrava, 

Moravskoslezský kraj a řada dalších organizací, firem, drobných dárců, jednotlivců a školních 

skupin.  

Statutární město Ostrava poskytlo ZOO investiční dotaci ve výši 31 816 tis. Kč, 

z čehož se podařilo proinvestovat přes 23 400 tis. Kč. Prostředky putovaly na zpracování 

projektové dokumentace pro výstavbu voliér orla skalního a orla mořského, zpracování 

investičních záměrů výběhů tygrů, safari asijských kopytníků, expozice tučňáků a tuleňů a 

administrativní budovy, dále na výstavbu technologického zázemí dendrologického oddělení, 

dostavbu expozice jeřábů, výběhu pro pandu červenou a expozice Malá Amazonie, 

zpracování projektu na rekonstrukci komplexu Dětské ZOO, dofinancování části projektové 

dokumentace výstavby Bioplynové stanice v rámci ZOO a další.  

Z rozpočtu Moravskoslezského kraje získala ZOO investiční dotaci na zpracování 

projektových dokumentací. Její výše činila 1 086 tis. Kč a byla použita na profinancování 

nákladů na zpracování komplexní projektové dokumentace Bioplynové stanice a projektu na 

rekonstrukci jednoho z rybníků, na dokončení projektové dokumentace na expozici mokřadní 

ekosystém a dokončení dokumentace na odbahnění a úpravy dalšího z rybníků.  

Další organizace, firmy a jiní dárci přispěli ZOO za rok 2008 částkou 6 141 tis. Kč, 

tedy o více než 4 mil. Kč více než v roce 2007. Tato rekordní částka byla mimo jiné i 

výsledkem řady jednání vedených s dárci, která byla ukončena právě v předchozím roce. 

Kromě těchto finančních darů poskytli dárci ZOO také mnoho věcných darů jako např. různé 

ceny do soutěží, akvárium atd. Mezi dárci byli např. Nestlé zmrzlina ČR, Nadace OKD, 

Nadace ČEZ, Komerční banka, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., ZŠ Gorkého, Havířov, 

ZŠ a MŠ Dětmarovice.     
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3.4.3 Hospodaření v roce 2009  

Za rok 2009 skončilo hospodaření ZOO Ostrava kladným hospodářským výsledkem, 

který dosáhl 766 970  Kč. Celkové výnosy činily 73 620 tis. Kč,  celkové náklady 72 853 tis. 

Kč
30

. Podrobné rozdělení výnosů uvádí tabulka 3.5, rozdělení nákladů tabulka 3.6.  

Výnosy 

Na výnosech se největší měrou podílel zřizovatel a ZOO. Podíl obou těchto subjektů 

na celkových výnosech činil 47 %. Procentní rozdělení hlavních skupin výnosů názorně 

zobrazuje graf 3.3. 

Tabulka 3.5  Struktura výnosů ZOO Ostrava – rok 2009 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

příspěvek zřizovatele 34 416 47,00 % + 3,33 

vstupné 21 827 29,64 % - 2,56 

krytí účetních odpisů   7 626 10,36 % + 3,52 

jiné zdroje (MŽP, ÚP, MSK, EU) 4 597 6,00 % - 3,53 

nájemné, reklama 2 338 3,18 % - 5,42 

ostatní služby 1 256 1,71 % + 10,76 

ostatní výnosy 1 227 1,67 % - 18,74 

tržby za zvířata 333 0,45 % - 18,78 

VÝNOSY celkem 73 620 100,00 % + 0,35 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2009 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11. 

Zřizovatel poskytl ZOO v roce 2009 neinvestiční příspěvek ve výši 34 416 tis. Kč, což 

organizaci umožnilo dokrýt velkou část jejich skutečně vynaložených nákladů. Příspěvek na 

provoz ve výši 32 737 tis. Kč byl využit z 91 % na osobní náklady, zbývající prostředky na 

provozní potřeby nezbytné pro chod ZOO (na pokrytí zvýšení cen energií, nákladů na údržbu 

a opravy). Účelově vázaný příspěvek Statutárního města Ostrava činil pro rok 2009 942 tis. 

                                                 

30
 KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2009 [online]. [cit. 2013-03-03]. 

Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>. 



34 

 

Kč a byl uplatněn na provozní výdaje související s opravou hrazení stáje v hospodářské části 

ZOO a s dovozem samce slona indického ze ZOO Lipsko. Další část příspěvku zřizovatele 

tvořil příspěvek na účetní odpisy dlouhodobého movitého majetku, a to ve výši 737 tis. Kč. 

Vlastní výnosy ZOO dosáhly za rok 2009 34 607 tis. Kč, což představovalo 47 % 

celkových výnosů. Získaná částka pomohla pokrýt téměř polovinu provozních nákladů. 

Největší a nejvýznamnější položkou vlastních výnosů byly opět tržby ze vstupného, na 

vlastních výnosech se podílely 63,1 %, bez položky nekrytých účetních odpisů, které jsou 

pouze účetní operací a svojí podstatou netvoří vlastní výnosy, 81 %. Dalšími důležitými zdroji 

příjmů byly výnosy z nájmu a reklamy, které dosáhly v daném roce 2 338 tis. Kč a na 

vlastních výnosech se tak podílely 6,8 %, výnosy z ostatních služeb a ostatní výnosy. Za 

zvířata utržila ZOO v roce 2009 333 tis. Kč. Tato částka tvořila sice jen malou částku 

z vlastních výnosů (1 %), přesto však určitým „příjmem“ je.  

Graf 3.3 Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech – rok 2009 
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Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2009 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>. 

Kromě příspěvku zřizovatele a vlastních výnosů se podpořilo ZOO získat v roce 2009 

také příspěvek od Ministerstva životního prostředí ČR a dále Úřadu práce Ostrava (viz jiné 

zdroje uvedené v tabulce 3.5). Prostřednictvím těchto zdrojů bylo pokryto přes 6 % 

skutečných nákladů organizace.   

Ze státního rozpočtu obdržela ZOO v daném roce dotaci ve výši 3 216 tis. Kč, kterou 

použila na spolufinancování chovu ohrožených druhů zvířat a zajištění ochrany přírody. Od 

Úřadu práce Ostrava získala ZOO prostředky ve výši 1 380 tis. Kč. Ty šly na mzdové náklady 

a na sociální a zdravotní pojištění pro 12 nových pracovních míst.  
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Náklady 

Pokud jde o náklady, ty se v roce 2009 vyšplhaly přes 72 mil. Kč. Výši nákladů 

ovlivnil nárůst cen, změna skladby druhů a množství zvířat, vyšší potřeba pracovníků, zvýšení 

nákladů na opravy a údržbu, zvýšení energetické náročnosti a přijaté restriktivní opatření 

managementu ZOO. Největší nákladovou položkou byly opět osobní náklady, které se 

vyšplhaly na 29 940 tis. Kč. Na mzdách bylo vyplaceno 22 060 tis. Kč, průměrná mzda se 

zvýšila o 1 850 Kč, na 18 719 Kč.  

Tabulka 3.6 Náklady ZOO Ostrava – rok 2009 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

osobní náklady 29 940 41,1 % 

 

+ 8,12 

ostatní náklady 10 786 14,8 % + 19,16 

spotřeba energií 8 880 12,2 % + 11,03 

spotřeba ostatního materiálu, zboží  7 276 10,0 % - 8,07 

ostatní služby 5 651 7,8 % - 9,97 

opravy a udržování 5 013 6,9 % + 34,07 

spotřeba krmiv 4 307 5,9 % + 11,85 

léčiva, veterinární péče 1000 1,4 % + 21,36 

NÁKLADY celkem 72 853 100,0 % + 0,25 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2009 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 11. 

Dalšími významnými položkami byly ostatní náklady, které tvořily 14,8 % celkových 

nákladů, ve finančním vyjádření činily za daný rok 10 786 tis. Kč a dále náklady na spotřebu 

energií, které se vyšplhaly na 8 880 tis. Kč a na celkových nákladech se podílely 12,2 %. 

Spotřeba ostatního materiálu a zboží činila 7 276 tis. Kč (10 % celkových nákladů), ostatní 

služby 5 651 tis. Kč (7,8 % celkových nákladů), opravy a udržování 5 013 tis. Kč (6,9 % 

celkových nákladů). Spotřeba krmiv mírně klesla, na 4 307 tis. Kč, naopak náklady na léčiva 

a veterinární péči se o něco zvýšily, na 1 000 tis. Kč.  

Investiční příspěvky, dary 
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V roce 2009 získala ZOO značnou částku v rámci dalších příspěvků. Od statutárního 

města Ostrava obdržela 109 139 tis. Kč na investiční účely. Tato investiční dotace byla 

nejvyšší za celou historii provozu ZOO. Finanční prostředky byly použity na komplex Čitván, 

dokončení technického zázemí dendrologického oddělení, rekonstrukci vstupního prostoru 

oddělení pro kontakt s veřejností, výstavbu fixačního boxu pro sloního samce v pavilonu 

slonů, rekonstrukci voliér ptáků a venkovních klecí, rekonstrukci jednoho z výběhů 

v pavilonu šelem, rekonstrukci komplexu Dětské ZOO. Kromě těchto prací byla za pomoci 

dotace dokončena část projektové dokumentace pro Pavilon evoluce, projekt pro 

Návštěvnické centrum, byly vystaveny dvě voliéry pro orly atd.       

Dalším dárcem ZOO byl Moravskoslezský kraj. Ten poskytl v roce 2009 investiční 

dotaci na zpracování projektové dokumentace na odbahnění a úpravy jednoho z rybníků, a to 

ve výši 32 tis. Kč.  

Velký zájem zaznamenala ZOO také ze strany dalších organizací, firem, školních 

skupin a malých dárců. Celková výše jejich darů dosáhla v daném roce 3 143 tis. Kč. Dary 

byly určeny na vybavení dětských hřišť, výstavu nových expozic, na vlastní chov, řada dárců 

přispěla i hodnotnými věcnými dary. Mezi konkrétními dárci a sponzory byla např. Nadace 

OKD, Komerční banka, a.s., Nadace ČEZ, Severomoravská plynárenská, a.s., Vítkovické 

slévárny s.r.o., OZO Ostrava, ZŠ TGM Opava, ZŠ Čs. Armády, Bohumín, Občanské sdružení 

Zelená, Ostrava, ZŠ Dobrá, Hruška Ondřej, Janák Vladimír, Janštová Kateřina a další.   

3.4.4 Hospodaření v roce 2010  

Za rok 2010 dosáhla ZOO Ostrava kladného hospodářského výsledku ve výši 417,7 

tis. Kč. Meziroční pokles výsledku hospodaření o 45 %, ve finančním vyjádření o 349 270 

Kč, byl ovlivněn především snížením provozního příspěvku Statutárního města Ostrava, 

chladným počasím a četnými dešti v měsících s jinak vysokou návštěvností a snížením 

příspěvku z Ministerstva životního prostřední
31

.  

Výnosy 

                                                 

31
 KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2010 [online]. [cit. 2013-03-03]. 

Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>. 
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Celkové výnosy dosáhly za daný rok 71 440 tis. Kč (viz tabulka 3.7), tedy o 2 180 tis. 

Kč méně než v roce předcházejícím. Neinvestiční příspěvek zřizovatele ve výši 30 946 tis. 

Kč, který představoval 43 % celkových výnosů, tvořil: 

- příspěvek na provoz ve výši 29 898 tis. Kč, který byl použit zejména na pokrytí 

osobních nákladů, 

- příspěvek na účetní odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 048 tis. Kč. 

Vzhledem ke snížení rozpočtu města nebyl ZOO v roce 2010 poskytnut žádný účelově 

vázaný příspěvek. 

Tabulka 3.7 Struktura výnosů ZOO Ostrava – rok 2010 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

příspěvek zřizovatele 30 946 43,00 % - 10,08 

vstupné 22 398 31,84 % + 2,62 

krytí účetních odpisů 9 088 12,92 % + 19,17 

jiné zdroje (MŽP, ÚP, MSK, EU)  3 910 5,00 % - 14,94 

nájemné, reklama 2 584 3,67 % + 10,52 

ostatní služby 1 310 1,86 % + 4,30 

ostatní výnosy 795 1,13 % - 35,21 

tržby za zvířata 409 0,58 % + 22,82 

VÝNOSY celkem 71 440 100,00 % - 2,96 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2010 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 24-25. 

Kromě příspěvku od zřizovatele získala ZOO finanční prostředky také ze státního 

rozpočtu (z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj), ze zdrojů EU 

(z Evropského fondu regionálního rozvoje) a z Úřadu práce Ostrava (viz jiné zdroje uvedené 

v tabulce 3.7). Celková výše těchto prostředků činila 3 910 tis. Kč, tedy 5 % celkových 

výnosů. Podíl hlavních výnosů ZOO na celkových výnosech za rok 2010 zachycuje graf 3.4.  
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Graf 3.4 Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech – rok 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2010 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>. 

Ministerstvo životního prostřední poskytlo ZOO účelovou dotaci ve výši 2 210 tis. Kč, 

která byla určena na spolufinancování chovu některých ohrožených druhů zvířat a 

zabezpečení ochrany přírody. Meziroční pokles dotace o 31 %, ve finančním vyjádření o 

1 006 tis. Kč, byl způsoben značným poklesem ekonomiky a vývojem státního rozpočtu.  

Ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu regionálního rozvoje 

byla čerpána dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-

2013. Tyto prostředky byly určeny na spolufinancování nákladů projektu započatého v roce 

2009 s názvem „Návrat orla skalního do České republiky“. Z rozpočtu ministerstva bylo 

poskytnuto 6 tis. Kč (5 %), z fondu EU 111 tis. Kč (95 %). Dotace v celkové výši 117 tis. Kč 

pokryla 90 % uznatelných provozních nákladů, které byly vynaloženy v rámci zmíněného 

projektu na mzdy a propagační materiály.  

Od Úřadu práce Ostrava získala ZOO v roce 2010 příspěvek ve výši 1 583 tis. Kč. 

Tyto prostředky byly, stejně jako v předchozích letech, použity na pokrytí mzdových nákladů, 

sociálního a zdravotního pojištění pracovníků.  

Vlastní výnosy ZOO Ostrava dosáhly za rok 2010 36 584 tis. Kč, což znamenalo 

meziročně zvýšení o 1 977 tis. Kč. Nejvýznamnější výnosovou položkou byly již tradičně 

tržby ze vstupného. Ty vzrostly o 571 tis. Kč, na 22 398 tis. Kč. Tato položka je však 

organizací těžko ovlivnitelná, přímo závisí na příznivém počasí. Výnosy z oblasti pronájmů a 

reklamy se vyšplhaly na 2 584 tis. Kč a tvořily tak 7 % vlastních výnosů, ostatní služby na 

1 310 tis. Kč (3,6 % vlastních výnosů), tržby za zvířata na 409 tis. Kč (1,1 % vlastních 

výnosů). Ostatní výnosy dosáhly 795 tis. Kč, což představovalo 2, 2 % vlastních výnosů. 
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Náklady 

Co se týká nákladů, ty se podařilo v porovnání s rokem předcházejícím o 2,5 %, ve 

finančním vyjádření o 1 830 tis. Kč, snížit. Za rok 2010 činily 71 023 tis. Kč. Největší 

položkou byly opět osobní náklady, což lze vidět i z tabulky 8, která uvádí podrobnější 

členění nákladů za rok 2010. Osobní náklady dosáhly v daném roce 30 367 tis. Kč, což 

představovalo meziroční nárůst o 1,4 %, v peněžním vyjádření o 427 tis. Kč. Tento nárůst byl 

způsobem zejména zvýšením počtu zaměstnanců a zrušením slevy na sociálním pojištění. 

V důsledku uvedeného klesla (meziročně) průměrná mzda o 1 234 Kč, na 17 485 Kč.  

Tabulka 3.8 Struktura nákladů ZOO Ostrava – rok 2010 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

osobní náklady 30 367 42,8 % 

 

+ 1,43 

ostatní náklady 12 471 17,5 %  +15,62 

spotřeba energií 8 662 12,2 % - 2,45 

spotřeba ostatního materiálu, zboží 6 211 8,7 % - 14,64 

ostatní služby 5 663 8,0 % - 0,21 

spotřeba krmiv 4 441 6,3 % + 3,11 

opravy a udržování 2 473 3,5 % - 50,67 

léčiva, veterinární péče 735 1,0 %  - 26,50 

NÁKLADY celkem 71 023 100,0 % - 2,51 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2010 

[online]. [cit. 2013-03-03]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>, s. 24. 

Náklady související se spotřebou energií se za rok 2010 vyšplhaly na 8 662 tis. Kč a 

na celkových nákladech se tak podílely 12,2 %. Meziročně se nejvíce podařilo snížit náklady 

na opravy a udržování, které v roce 2010 činily 2 473 tis. Kč, následně ostatní náklady, jež 

činily 12 471 tis. Kč. Náklady na spotřebu krmiv dosáhly 4 441 tis. Kč (6,3 % celkových 

nákladů), náklady na ostatní služby 5 663 tis. Kč (8 % celkových nákladů), náklady na ostatní 

materiál a zboží na 6 211 tis. Kč (8,7 % celkových nákladů), náklady na léčiva a veterinární 

péči 735 tis. Kč (1 % celkových nákladů). 
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Investiční příspěvky, dary 

I v roce 2010 bylo největším investorem ZOO Ostrava statutární město Ostrava. Výše 

investiční dotace pro tento rok činila 49 675 tis. Kč. Společně s nedočerpanými dotacemi 

z předchozích let ve výši 32 961 tis. Kč tak měla ZOO k dispozici více než 82 mil. Kč. Za rok 

2010 se jí podařilo vyčerpat 55,5 mil. Kč.  Dotace byla využita např. na zpracování 

energetického auditu a projektové dokumentace pro zateplení vybraných objektů, 

odkanalizování tří lokalit, které nejsou zaústěny na centrální čističku odpadních vod, realizaci 

projektu s názvem „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře alternativních zdrojů energie“, 

realizaci první etapy zateplení výukového pavilonu.  

Značnou část prostředků získala ZOO také z Finančního mechanismu Norska. Výše 

dotace činila 961 307 EUR, tedy více než 17 mil. Kč. Těmito prostředky pokryla ZOO 85 % 

uznatelných nákladů spojených s projektem „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře 

alternativních zdrojů energie“. Jelikož jsou však finanční prostředky hrazeny až po schválení 

monitorovacích zpráv za jednotlivá období, jejich vyplácení je značně časově zpožděné. 

Během roku 2010 tak bylo proplaceno jen 120 tis. Kč.     

Další investiční prostředky získala ZOO z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (78 

tis. Kč) a z Evropského fondu regionálního rozvoje (1 347 tis. Kč), a to na projekt „Návrat 

orla skalního do ČR“. Celá částka byla následně vrácena zřizovateli, tedy statutárnímu městu 

Ostrava, který pomohl daný projekt předfinancovat a spolufinancovat.  

Zájem o podporu ZOO neztratily ani další sponzoři a dárci. Ti poskytli v roce 2010 

finanční dary v celkové výši 2 845 tis. Kč a podařilo se získat i hodnotné a potřebné věcné 

dary. Mezi dárci byla již tradičně Nadace OKD, Komerční banka, a.s., Nadace ČEZ, dále 

ZOO přispěly základní školy z Havířova, z Karviné, z Ostravy, pak také CK Vítkovice Tours, 

s.r.o., ČS a.s., Noris Czech Republic, s.r.o. Mezi jednotlivci to byl např. Petr Tureček, Jiří 

Garnol, Pavel Novák, Kateřina Janštová.   

Hospodaření v roce 2011  

Hospodaření ZOO Ostrava skončilo za rok 2011 velmi příznivě, hospodářský výsledek 

dosáhl 4 450,5 tis. Kč. Na výši hospodářského výsledku mělo vliv především příznivé počasí 

a rekordně vysoká návštěvnost v daném roce, zvýšení provozního příspěvku statutárního 
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města Ostrava, narození dvou sloních mláďat, které přilákalo řadu návštěvníků, výrazná 

propagace ZOO a úprava cen nájmů
32

.  

Výnosy 

Celkové výnosy za rok 2011 činily 95 013 tis. Kč, což představovalo meziroční 

zvýšení o více než 23 mil. Kč. Výše jednotlivých výnosů je zaznamenána v tabulce 3.9.  

Tabulka 3.9 Struktura výnosů ZOO Ostrava – rok 2011 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

vstupné 39 220 41,27 % + 75,10 

příspěvek zřizovatele 33 125 35,00 % + 7,04 

krytí účetních odpisů 11 990 12,62 % + 31,93 

jiné zdroje (MŽP, ÚP, MSK, EU) 3 925 4,00 % + 0,38 

nájemné, reklama 3 438 3,62 % + 33,05 

ostatní služby 1 615 1,70 % + 23,28 

ostatní výnosy 1 393 1,47 % + 75,22 

tržby za zvířata 307 0,32 % - 24,94 

VÝNOSY celkem 95 013 100,00 % + 33,00 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka, Monika ONDRUŠOVÁ a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: 

Výroční zpráva 2011 [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-

informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>, s. 90. 

Hlavním zdrojem financování ZOO zůstal i v roce 2011 příspěvek statutárního města 

Ostrava. Výše neinvestičního příspěvku v tomto roce činila 33 125 tis. Kč, tedy 35 % 

celkových výnosů (viz graf 3.5), a byl tvořen: 

- příspěvkem na provoz ve výši 31 777 tis. Kč, který směřoval zejména na krytí 

osobních nákladů, 

- příspěvkem na účetní odpisy dlouhodobého majetku v částce 1 208 tis. Kč, 

                                                 

32
 KALOUSKOVÁ, Šárka, Monika ONDRUŠOVÁ a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: Výroční zpráva 2011 

[online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-informace-o-

zoo/vyrocni-zprava/>. 
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- účelově vázaným příspěvkem ve výši 140 tis. Kč určený na odměny ošetřovatelům 

slonů a dalším pracovníkům podílejícím se na narození sloních mláďat a odchovu 

sloní samičky. 

Další finanční prostředky získala ZOO Ostrava ze státního rozpočtu, ze zdrojů EU, 

z Finančního mechanismu Norsko a od Úřadu práce Ostrava (viz jiné zdroje uvedené 

v tabulce 3.9). Celková obdržená částka od těchto subjektů dosáhla 3 925 tis. Kč. Na 

celkových výnosech se tyto prostředky podílely, jak ukazuje graf 5, 4 % a pomohly pokrýt 

přes 4,3 % skutečně vynaložených nákladů ZOO.   

Graf 3.5 Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech – rok 2011 
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Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka, Monika ONDRUŠOVÁ, a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: 

Výroční zpráva 2011 [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-

informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>. 

Ze státního rozpočtu, konkrétně od Ministerstva životního prostředí, obdržela ZOO 

účelovou dotaci ve výši 2 211 tis. Kč na spolufinancování chovu některých ohrožených druhů 

zvířat a na zabezpečení ochrany přírody, od Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského 

fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 

2007-2013 dotaci ve výši 58 tis. Kč (3 tis. Kč od ministerstva, 55 tis. Kč ze zdrojů EU) na 

spolufinancování nákladů dlouhodobého projektu s názvem „Návrat orla skalního do České 

republiky“.   

Úřad práce poskytl ZOO příspěvek 1 599 tis. Kč, pomocí nějž byla financována 

značná část mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění pracovníků, z Finančního 

mechanismu Norsko bylo získáno 57 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů na propagaci 

projektu „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře alternativních zdrojů energie“, jehož 

realizace byla zahájena v roce 2010. 
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Vlastní výnosy ZOO dosáhly v roce 2011 57 963 tis. Kč, což představovalo 61 % 

celkových výnosů (viz graf 5). Největší část tvořily, stejně jako v předchozích letech, tržby ze 

vstupného, které v daném roce činily 39 220 tis. Kč, tedy o více než 16 tis. Kč více než v roce 

2010, a na vlastních výnosech se podílely 67,7 %. Navýšení tržeb ze vstupného souviselo se 

zvýšením návštěvnosti, která byla podpořena, jak bylo uvedeno v úvodu této subkapitoly, 

příznivým počasím, narozením slůňat a  propagací.           

Výnosy z pronájmů a reklamy činily za rok 2011 3 438 tis. Kč, tedy 5,9 % vlastních 

výnosů, ostatní služby 1 615 tis. Kč, tedy 2,8 % vlastních výnosů, ostatní výnosy 1 393 tis. 

Kč, tedy 2,4 % vlastních výnosů. Tržby za zvířata dosáhly 307 tis. Kč, což představovalo 0,5 

% vlastních výnosů. 

Náklady 

Celkové náklady se za rok 2011 vyšplhaly na 90 563 tis. Kč, což představovalo 

meziroční nárůst o 27 %, ve finančním vyjádření o 19 540 tis. Kč. Toto zvýšení ovlivnilo 

zejména rozšíření reklamní kampaně a webových služeb, zvýšením nákladů na likvidaci 

odpadů a nákladů spojených s údržbou lesních pozemků. Výši jednotlivých nákladových 

položek včetně meziroční změny uvádí tabulka 3.10.    

Největší část nákladů, 36,7 %, představovaly již tradičně osobní náklady (vlastní 

mzdy, sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na FKSP, na obědy, lékařské prohlídky, 

náhrady za nemocenskou), které se zvýšily o 2 838 tis. Kč, na 33 205 tis. Kč. Nárůst byl 

způsoben navýšením počtu zaměstnanců a zákonným prodloužením proplácení náhrad v době 

nemoci ze 14 na 21 dní. Na mzdách bylo v roce 2011 vyplaceno celkem 24 307 tis. Kč, 

průměrná mzda se zvýšila o 633 Kč, na 18 118 Kč.   

Druhou největší nákladovou položkou byly ostatní náklady, které dosáhly 14 925 Kč, 

tedy 16,5 % celkových nákladů, následně spotřeba ostatního materiálu a zboží, jež se 

vyšplhala na 12 072 tis. Kč a na celkových nákladech se podílela 13,3 %. Meziročně náklady 

na spotřebu materiálu vzrostly, o 5 861 tis. Kč, což bylo způsobeno především nárůstem cen 

pohonných hmot, nárůstem nákladů na ochranné pracovní pomůcky a čisticí prostředky, 

nákupem technického a stavebního materiálu, elektromateriálu a drobného majetku.  

Náklady na energie za rok 2011 dosáhly 8 812 tis. Kč (9,7 % celkových nákladů), 

náklady na opravy a udržování 8 181 tis. Kč (9 % celkových nákladů). Na krmiva bylo v roce 
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2011 vydáno 5 081 tis. Kč (5,6 % celkových nákladů), ostatní služby si vyžádaly 7 316 tis. Kč 

(8,1 % celkových nákladů). Zvýšení nákladů na krmivo, léčiva a veterinární péči bylo 

ovlivněno především navýšením počtu chovaných druhů zvířat a zvýšením celkového počtu 

chovaných zvířat.  

Tabulka 3.10 Struktura nákladů ZOO Ostrava – rok 2011 

Položka tis. Kč % podíl Meziroční změna (v %) 

osobní náklady 33 205 36,7 % 

 

+ 9,35 

ostatní náklady 14 925 16,5 % + 19,68 

spotřeba ostatního materiálu, zboží 12 072 13,3 % + 94,36 

spotřeba energií 8 812 9,7 % + 1,73 

opravy a udržování 8 181 9,0 % + 230,81 

ostatní služby 7 316 8,1 % + 29,19 

spotřeba krmiv 5 081 5,6 % + 14,41 

léčiva, veterinární péče 971 1,1 % + 32,11 

NÁKLADY celkem 90 563 100,0 % + 27,51 

Zdroj: vlastní zpracování dle KALOUSKOVÁ, Šárka, Monika ONDRUŠOVÁ a Petr ČOLAS. ZOO Ostrava: 

Výroční zpráva 2011 [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z WWW: < http://www.zooostrava.cz/cz/zakladni-

informace-o-zoo/vyrocni-zprava/>, s. 90. 

Investiční příspěvky, dary 

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2011, poskytlo statutární město Ostrava 

ZOO investiční dotaci, tentokrát ve výši 15 593 tis. Kč. Organizace peníze využila na 

výstavbu nového návštěvnického centra – střediska ekologické výchovy, na odbahnění a 

úpravy jednoho z rybníků, na realizaci rekonstrukce další části oplocení areálu ZOO atd.  

V roce 2011 pokračoval projekt „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře 

alternativních zdrojů energie“, na nějž získala ZOO investiční dotaci od Finančního 

mechanismu Norsko. V daném roce bylo proplaceno 642 878 EUR, tedy přibližně 15,5 mil. 

Kč. Další dotace byla ZOO přiznána z Operačního programu životního prostředí (1 955 tis. 

Kč) a z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko (67 571 tis. Kč). 

Výše darů sponzorů a dárců se v roce 2011 vyšplhala na 3 155 tis. Kč a podařilo se získat i 
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věcné dary. Mezi dárci byla např. Nadace OKD, Plzeňský Prazdroj, a.s., Statutární město 

Opava, VVUÚ, a.s., ZŠ a MŠ Dětmarovice, Jan Kašpárek, Jiří Olejník a další.   
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4 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY 

OSTRAVA 

V předchozím textu bylo analyzováno hospodaření ZOO za jednotlivé roky, nyní bude 

provedeno celkové zhodnocení hospodaření za dané období. 

Výnosy ZOO se během sledovaného období, až na výjimku roku 2010, každoročně 

zvyšovaly, přičemž k nejrazantnějšímu nárůstu došlo v roce 2011, kdy se výnosy meziročně 

zvýšily o 23 573 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zejména zvýšením tržeb ze vstupného, 

zvýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele, zachování úrovně předchozího roku u 

příspěvku z Ministerstva životního prostředí a zvýšením tržeb z pronájmů. Naopak meziroční 

pokles výnosů v roce 2010 byl důsledkem především snížení příspěvku zřizovatele a ostatních 

zdrojů. Výši celkových výnosů v jednotlivých letech zachycuje graf 4.1. 

Graf 4.1 Výnosy ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Největší část celkových výnosů tvořily ve všech letech vlastní výnosy, následně 

příspěvek zřizovatele (viz graf 4.2). Ostatní zdroje se na celkových výnosech podílely jen 4-

6,5 %, přesto jsou však pro ZOO velmi důležité. Detailnější informace ke grafu 4.2 jsou 

poskytnuty v tabulce výnosů v příloze č.1. 
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Graf 4.2 Struktura celkových výnosů ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Z vlastních výnosů jsou nejvýznamnější tržby ze vstupného, které jsou největší 

položkou. Na vlastních výnosech se podílejí cca 60 %. Strukturu vlastních výnosů ZOO uvádí 

graf 4.4, vývoj tržeb ze vstupného graf 4.3.  

 

Graf 4.3 Tržby ze vstupného v letech 2007-2011 

39 220

22 398

21 827

22 400

18 318

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

2007 2008 2009 2010 2011

Rok

tis
. 
K

č

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Tržby ze vstupného závisí z převážné části na počasí. Jak lze vidět z grafu 4.4, v letech 

2008-2010 se nijak výrazně neměnily, dosahovaly okolo 22 000 tis. Kč. V roce 2011 se však 

výrazně zvýšily, meziročně o téměř 17 000 tis. Kč. Celkově vybrala ZOO v daném roce na 

vstupném 39 220 tis. Kč, na což mělo vliv výrazné zvýšení návštěvnosti, která byla způsobena 

nejen velmi příznivým počasím, ale také narozením dvou sloních mláďat a rozsáhlou 
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propagací, kterou ZOO v roce 2011 provedla. Detailnější informace ke grafu 4.4 jsou uvedeny 

v tabulce výnosů v příloze č.1. 

Graf 4.4 Vlastní výnosy ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Druhou největší položkou vlastních výnosů jsou tradičně tržby z nájemného a 

reklamy. Ty byly, jak lze vidět z grafu 4.4, nejvyšší v roce 2011. Nejméně se na vlastních 

výnosech podílejí tržby za zvířata, přibližně ve výši 0,5-1 %.   

Graf 4.5 ukazuje výši neinvestičních dotací, které ZOO Ostrava v jednotlivých letech 

obdržela od svého zřizovatele, tedy statutárního města Ostravy, a z dalších zdrojů. Jak lze 

vidět, nejvyšší dotaci od města získala ZOO v roce 2009, a to 34 416 tis. Kč, naopak nejnižší 

v roce 2007, 27 397 tis. Kč.  

Graf 4.5 Neinvestiční dotace pro ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 
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Z ostatních zdrojů obdržela ZOO nejvíce v roce 2008 (4 765 tis. Kč), nejméně v roce 

2010 (3 910 tis. Kč). V rámci těchto prostředků čerpá organizace dotace od Ministerstva 

životního prostředí, Úřadu práce Ostrava a Moravskoslezského kraje. Od Ministerstva 

životního prostředí využívá ZOO prostředky zejména na spolufinancování chovu některých 

ohrožených druhů zvířat a na zabezpečení ochrany přírody, od Úřadu práce Ostrava na krytí 

mzdových nákladů a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Finanční dotace od 

Ministerstva životního prostředí se v letech 2007-2011 pohybovaly mezi 2 210-3 300 tis. Kč, 

přičemž nejvyšší částku získala ZOO v roce 2009, a to 3 216 tis. Kč. V následujících letech 

byly dotace vzhledem k poklesu ekonomického vývoje země a vývoji státního rozpočtu nižší, 

činily okolo 2 210 tis. Kč. Od Úřadu práce Ostrava se částka poskytnuté dotace každoročně 

zvyšuje, což souvisí především s růstem mzdových nákladů. V roce 2011 činila výše dotace 

1 599 tis. Kč. Od Moravskoslezského kraje získala ZOO nejvyšší dotaci v letech 2007 a 2008. 

Kromě uvedených zdrojů čerpala ZOO během analyzovaných let také dotace z Ministerstva 

pro místní rozvoj a Evropského fondu regionálního rozvoje na projekt „Návrat orla skalního 

do České republiky“, a prostředky z Finančního mechanismu Norsko na projekt 

„Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře alternativních zdrojů energie“. 

Náklady ZOO měly stejný vývoj jako výnosy, což lze vidět i z grafu 4.6, který 

zobrazuje výši nákladů za jednotlivé roky. K meziročnímu poklesu nákladů došlo pouze 

v roce 2010, v ostatních letech náklady rostly. K největšímu nárůstu došlo, stejně jako u 

výnosů, v roce 2011, kdy se celkové náklady v porovnání s rokem předcházejícím zvýšily o 

19 540 tis. Kč, na 90 563 tis. Kč. Celkově vzrostly náklady během let 2007-2011 o 31,7 %, ve 

finančním vyjádření o 21 787 Kč, přičemž největší podíl na tom měl nárůst osobních nákladů 

(o 7 736 tis. Kč).    
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Graf 4.6 Náklady ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Následující graf zobrazuje náklady ZOO Ostrava v letech 2007-2011. Každoročně 

nejvyšší nákladovou položkou jsou osobní náklady. Jak lze vidět, rok od roku se tyto náklady 

zvyšují. Zvyšování osobních nákladů souvisí se zvyšováním mezd a tudíž i vyššími odvody 

na zákonné sociální a zdravotní pojištění, s nárůstem počtu nově přijatých zaměstnanců a také 

se zákonným prodloužením proplácení náhrad za první dny nemoci, které bylo zvýšeno ze 14 

na 21 dní.  

Nejmenší položku v rámci nákladů tvořily v letech 2007-2011 náklady na léčiva a 

veterinární péči, které nepřekročily 1,4 % celkových nákladů. Detailnější informace ke grafu 

4.7 jsou uvedeny v tabulce nákladů v příloze č.1. 

Graf 4.7 Náklady ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava  
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Pokud jde o celkový hospodářský výsledek, ten ve sledovaném období značně 

kolísal. Jeho vývoj je zachycen na grafu 4.8. Zatímco v roce 2007 dosáhla ZOO 

hospodářského výsledku ve výši 1 155 tis. Kč, o rok později to bylo pouze 691,1 tis. Kč, tedy 

o téměř půl milionů Kč méně. V roce 2009 byl výsledek hospodaření ZOO Ostrava 

příznivější, o rok později se ale snížil na pouhých 417 700 tis. Kč. Tento nelibý výsledek byl 

důsledkem snížení provozního příspěvku statutárního města Ostravy, chladným počasím, 

snížením příspěvku z rozpočtu Ministerstva životního prostředí a stlačením celkových 

nákladů pod úroveň předchozího roku za účelem dosažení vyrovnaného hospodaření a 

minimalizaci následků hospodářské krize a snížených příspěvků.  

Nejpříznivější byl pro ZOO rok 2011. Hospodaření dosáhlo kladného hospodářského 

výsledku ve výši 4 450,5 tis. Kč. Největší podíl na tom mělo zvýšení návštěvnosti, zvýšení 

provozního příspěvku ze strany zřizovatele, historicky největší propagace ZOO v daném roce 

a zvýšení tržeb z nájmů.  

Graf 4.8 Hospodářský výsledek ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Výsledek hospodaření velmi ovlivňuje návštěvnost. Tržby ze vstupného tvoří, jak již 

bylo uvedeno, největší část vlastních výnosů a velmi významnou měrou se tak podílí na 

celkových výnosech. Návštěvnost byla nejvyšší v roce 2011, kdy do ZOO zavítalo 499 383 

lidí. Návštěvníky přilákalo velmi příznivé počasí, narození dvou sloních mláďat, rozšíření 

nabídky služeb a propagace ZOO, která byla zaměřena jak na Moravskoslezský kraj, tak na 

další místa ČR a příhraniční i vzdálenější oblasti Polska a Slovenska.   
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Graf 4.9 Počet návštěvníků ZOO Ostrava v letech 2007-2011 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv ZOO Ostrava 

Celkově lze hospodaření ZOO Ostrava hodnotit kladně, po celé analyzované období 

vykazovala kladný hospodářský výsledek. Velmi pozitivně vnímám úsilí ZOO o rozvoj, ať už 

se jedná o výstavbu nových pavilonů a center, rekonstrukci stávajících budov, různé úpravy 

prováděné v areálu ZOO, rozšiřování nabídky služeb či jiné zlepšování. Kladně hodnotím 

také snahu o získání finančních prostředků z různých zdrojů, včetně zdrojů Evropské unie.          
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit hospodaření zoologické zahrady Ostrava 

v průběhu let 2007-2011.  

Z provedené analýzy vyplynulo, že ZOO Ostrava využívá různé možnosti financování. 

Mezi nejvyšší a tudíž nejvýznamnější zdroje příjmů patří vlastní výnosy ZOO a příspěvek 

zřizovatele, jímž je Statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava poskytuje každoročně 

ZOO neinvestiční příspěvek, jehož největší část tvoří příspěvek na provoz, a v rámci možností 

také příspěvek investiční. Z vlastních výnosů jsou nejvýznamnější položkou tržby ze 

vstupného. Ty ale závisí především na počasí, tudíž se nedají předem přesněji plánovat a 

předvídat. Průměrná výše vlastních výnosů za sledované období činí 39 315 tis. Kč, přičemž 

nejvyšších vlastních výnosů dosáhla ZOO v roce 2011, a to 57 963 tis. Kč, což je 61% 

celkových výnosů. Průměrná výše neinvestičního příspěvku zřizovatele činí za období let 

2007-2011 31 838 tis. Kč, což je asi 43% z celkových výnosů. Nejvíce získala ZOO v rámci 

tohoto příspěvku v roce 2009, 34 416 tis. Kč.   

Dalšími pravidelnými zdroji příjmů ZOO Ostrava jsou dotace od Úřadu práce Ostrava 

určenému k částečnému krytí mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění 

pracovníků organizace a dotace ze státního rozpočtu, resp. od Ministerstva životního prostředí 

ČR. V roce 2011 získala ZOO od Úřadu práce Ostrava 1 599 tis. Kč, od Ministerstva 

životního prostředí 2 211 tis. Kč. Průměrná výše příspěvku od ministerstva za období let 

2007-2011 činí 2 723 tis. Kč, což je asi 3,4 % z celkových výnosů, od Úřadu práce Ostrava 

1 176 tis. Kč, což je asi 1,4 % z celkových výnosů. 

Finanční prostředky získává ZOO také z rozpočtu Moravskoslezského kraje a od 

různých organizací, firem, školních skupin a malých dárců. V posledním analyzovaném roce 

však došlo k poklesu získaných darů, na čemž se podepsalo zavedení nařízení, podle kterého 

musí být finanční dary pro ZOO nejprve písemně schváleny vedením města jako zřizovatele 

organizace, což je administrativně a časově náročné a řadu dárců od poskytnutí prostředků 

odrazuje.  

Kromě uvedených zdrojů se snaží ZOO získávat prostředky také ze strukturálních 

fondů Evropské unie a z Finančních mechanismů EHS/Norsko. Z prostředků z Finančního 

mechanismu Norsko získaných v roce 2010 pokryla ZOO většinu (85 %) uznatelných nákladů 
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spojených s projektem „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře alternativních zdrojů 

energie“. V roce 2011 obdržela ZOO dotaci, kterou využila na provozní náklady na propagaci 

projektu „Rekonstrukce pavilonu hrochů k podpoře alternativních zdrojů energie“, jehož 

realizace byla zahájena v roce 2010, a investiční dotaci na projekt „Rekonstrukce pavilonu 

hrochů k podpoře alternativních zdrojů energie“. V letech 2010 a 2011 se podařilo ZOO 

získat také dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu regionálního rozvoje 

v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 na 

spolufinancování nákladů projektu započatého v roce 2009 s názvem „Návrat orla skalního do 

České republiky“.  

Ke krytí nákladů ZOO slouží zejména příspěvky od zřizovatele a tržby ze vstupného. 

Příspěvek od Statutárního města Ostrava organizace ovlivnit nemůže, tržby ze vstupného však 

částečně ano, i když jsou z převážné části závislé na počasí. Návštěvnost může ZOO podpořit 

nabídkou poskytovaných služeb.  

Jako doporučení ke zlepšení hospodaření a podpoření návštěvnosti bych doporučovala 

každoročně nabídku služeb trochu obměňovat, případně rozšířit o nové aktivity. Dále 

navrhuji, aby byl u vstupu do areálu ZOO k dispozici dotazník, kam by návštěvníci mohli 

napsat, jaké nové služby by uvítali, příp. s jakými současnými službami jsou spokojeni a 

s jakými naopak nespokojeni. Efektivním nástrojem pro zvýšení návštěvnosti je také 

propagace. Propagaci ZOO doporučuji zaměřit i mimo Moravskoslezský kraj, stejně jako 

tomu bylo v roce 2011, např. formou inzerce v regionálním tisku. 

Celkově lze hospodaření ZOO Ostrava hodnotit jako účelné a efektivní, ve všech 

analyzovaných letech dosáhla příspěvková organizace kladného hospodářského výsledku. 

ZOO je tedy schopna pokrývat své náklady a ještě mít prostředky na další rozvoj.     

Pokud jde o zahraniční prostředky, i nadále by měla ZOO Ostrava usilovat o dotace ze 

strukturálních fondů Evropské unie a z Finančních mechanismů EHS/Norsko. Mimo to bych 

doporučovala také zkusit využít pomoc v rámci programu švýcarsko-české spolupráce, kterou 

ZOO do současné doby ještě nevyužila. Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na 

bezpečnost, stabilitu a podporu reforem, životní prostředí a infrastrukturu, podporu 

soukromého sektoru a rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. ZOO by mohla zažádat např. o 

příspěvek z blokového grantu či fondu na přípravu projektů.   
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Příloha č.1  

Tabulka výnosů Zoo Ostrava v letech 2007-2011 

Položka

tis. Kč % podíl tis. Kč % podíl
Meziroční 

změna (v %)
tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

%)

tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

%)

tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

%)

VÝNOSY celkem 69 931 100% 73 365 100% 4,91% 73 620 100% 0,35% 71 440 100% -2,96% 95 013 100% 33,00%

z toho: 

příspěvek zřizovatele 33 361 48,00% 33 307 45,50% -0,16% 34 416 47,00% 3,33% 30 946 43,00% -10,08% 33 125 35,00% 7,04%

jiné zdroje* 4 444 6,00% 4 765 6,50% 7,22% 4 597 6,00% -3,53% 3 910 5,00% -14,94% 3 925 4,00% 0,38%

vlastní výnosy ZOO 32 126 46,00% 35 293 48,00% 9,86% 34 607 47,00% -1,94% 36 584 52,00% 5,71% 57 963 61,00% 58,44%

     v tom: 

          vstupné 18 318 57,00% 22 400 63,50% 22,28% 21 827 63,10% -2,56% 22 398 61,20% 2,62% 39 220 67,70% 75,10%

          nájemné, reklama 2 899 9,00% 2472 7,00% -14,73% 2 338 6,80% -5,42% 2 584 7,00% 10,52% 3 438 5,90% 33,05%

          ostatní služby 732 2,30% 1 134 3,20% 54,92% 1 256 3,60% 10,76% 1 310 3,60% 4,30% 1 615 2,80% 23,28%

          tržby za zvířata 245 0,80% 410 1,10% 67,35% 333 1,00% -18,78% 409 1,10% 22,82% 307 0,50% -24,94%

          ostatní výnosy 1 598 5,00% 1 510 4,30% -5,51% 1 227 3,50% -18,74% 795 2,20% -35,21% 1 393 2,40% 75,22%

          krytí účetních odpisů 8 334 25,90% 7 367 20,90% -11,60% 7 626 22,00% 3,52% 9 088 24,90% 19,17% 11 990 20,70% 31,93%

2007 2008 2009 2010 2011

* jiné zdroje: Ministerstvo životního prostředí, Úřad práce Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Strukturální fondy EU 

Data obsažená v tabulce jsou čerpána z výročních zpráv Zoo Ostrava v letech 2007-2011 
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Tabulka nákladů Zoo Ostrava v letech 2007-2011 

Položka tis. Kč % podíl tis. Kč % podíl
Meziroční 

změna (v %)
tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

%)

tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

tis. Kč)

tis. Kč % podíl

Meziroční 

změna (v 

tis. Kč)

NÁKLADY celkem 68 776 100% 72 674 100% 5,67% 72 853 100% 0,25% 71 023 100% -2,51% 90 563 100% 27,51%

z toho: 

spotřeba krmiv 3 609 5,30% 4 886 6,70% 35,38% 4 307 5,90% -11,85% 4 441 6,30% 3,11% 5 081 5,60% 14,41%

léčiva, veterinární péče 781 1,10% 824 1,10% 5,51% 1 000 1,40% 21,36% 735 1,00% -26,50% 971 1,10% 32,11%

spotřeba ostatního materiálu, zboží 6 594 9,60% 7 915 10,90% 20,03% 7 276 10% -8,07% 6 211 8,70% -14,64% 12 072 13,30% 94,36%

spotřeba energií 6922,00 10,10% 7 998 11,00% 15,54% 8 880 12,20% 11,03% 8 662 12,20% -2,45% 8 812 9,70% 1,73%

opravy a udržování 3539 5,10% 3 739 5,10% 5,65% 5 013 6,90% 34,07% 2 473 3,50% -50,67% 8 181 9,00% 230,81%

ostatní služby 12722 18,50% 6 277 8,70% -50,66% 5 651 7,80% -9,97% 5 663 8,00% 0,21% 7 316 8,10% 29,19%

osobní náklady 25469 37,00% 27 692 38,10% 8,73% 29 940 41,10% 8,12% 30 367 42,80% 1,43% 33 205 36,70% 9,35%

ostatní náklady 9140 13,30% 13 343 18,40% 45,98% 10 786 14,80% -19,16% 12 471 17,50% 15,62% 14 925 16,50% 19,68%

20112009 20102007 2008

 

Data obsažená v tabulce jsou čerpána z výročních zpráv Zoo Ostrava v letech 2007-2011 


