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VÝSLEDEK JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ ZOO S PREMIÉREM A MINISTRY 

Včera se uskutečnilo společné jednání zástupců zoo s premiérem Vlády ČR Andrejem Babišem, dále 
místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., 
MBA. a ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na téma provozní a ekonomická krize 
v licencovaných zoologických zahradách. Výsledkem jednání bylo navýšení příspěvku zoologickým zahradám z 30 
na 80 milionů korun. „Věříme v nadějné vyhlídky, byť se potýkáme s velkými problémy a situace je velmi 

vážná. Nutno zmínit, že oproti některým jiným zahradám nemáme velké a nové pavilony, které si v rámci provozu 

vyžadují několikanásobně vyšší náklady. Tím pádem dýcháme o pár týdnu déle. Ze všeho nejvíc bych chtěl 

poděkovat úplně každému člověku, který nás ve zlých časech nenechal samotné. A že takových lidí je. Má 

pracovna aktuálně vypadá jako dílna Ježíška. Všude dnes leží obálky s darovacími smlouvami na adopci zvířat. Je 

dojemné, co lidi dokáží. Připadám si možná jako někdo, kdo měl možnost být u sbírky Národ sobě na výstavbu 

Národního divadla po požáru. Zoologická zahrada takovou dávku podpory nikdy nezažila. Děkujeme,“ dodává     

s dojetím ředitel olomoucké zoo Dr. Ing. Radomír Habáň.     

PŘÍSPĚVEK 3 MILIONY, ZTRÁTY 14, MĚSÍČNÍ PROVOZ 8 

Komise pro zoologické zahrady by měla zasedat v nejbližších dnech a rozhodnout o rozdělení finančních 
prostředků. Hodnotících kritérií, na základě nichž se zmíněné finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí 
mají rozdělit mezi 28 zoo, je celá řada. Tento příspěvek je určen na krmení chovaných zvířat. Olomoucká zoo má 
možnost dosáhnout k hranici 4 milionů korun. Nad rámec standardní dotace z MŽP tak dostane o cca 3 miliony 
navíc. Pandemie trvá již více než rok. Zoo Olomouc je uzavřena více než půl roku. V důsledku covidu přišla na 
tržbách o více než 14 milionů korun. Náklady zahrady činí 8 milionů korun měsíčně. Olomoucká zoo utratí za 
krmení zvířat ročně cca 6,5 milionů korun. Náklady nelze nikterak zásadně snížit – zvířata krmena být musí, energie 
v pavilonech omezit nelze a zaměstnance musí zoo taktéž zaplatit. Rozpočet olomoucké zahrady určuje částka 95 
milionu korun na rok s tím, že 33 milionů poskytuje zoo její zřizovatel – Statutární město Olomouc.   

 
COVID 2021 

Dalším diskutovaným tématem bylo zařazení zahrad do kompenzačního programu COVID 2021. Z jednání 
vyplynulo, že by z tohoto programu na provozní výdaje mohly čerpat i zoologické zahrady, které jsou příspěvkovými 
organizacemi. Je však nezbytně nutné, aby byly naplněny regule evropské legislativy a současně se dané zahrady 
prokázaly 50 % propadem příjmů.  
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