Praha dne 29. dubna 2020
Č. j.: MZP/2020/630/937
Sp. zn.: ZN/MZP/2020/630/195

ROZHODNUTÍ
o poskytnutí dotace z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí v rámci programu
„Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2020
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako poskytovatel dotace z dotačního
programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ (dále jen „Program“) pro rok 2020 vydává podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) a § 14 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování
zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zoologických zahradách“), ve spojení s ustanovením § 14
a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), a v souladu
s nařízením vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických
zahrad (dále jen „nařízení vlády“), na základě žádosti o poskytnutí dotace č. ZOO_2020_00028,
č. j.: ENV/2020/53748 doručené MŽP dne 28. 4. 2020 (dále jen “žádost“) podané provozovatelem
Zoologické zahrady Hodonín, p.o. toto:
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
Provozovateli Zoologické zahrady Hodonín, p.o.,
jako účelové neinvestiční dotace (účelový znak 15065):
1.1 chov ohrožených druhů světové fauny chráněných podle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
2.2 chov zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny a zapojení zoologické zahrady do záchranných programů těchto druhů,
2.3 chov vzácných a vymírajících plemen domácích zvířat za účelem záchrany jejich
jedinečného genofondu.
Celkem 476 727,- Kč (čtyři sta sedmdesát šest tisíc sedm set dvacet sedm korun českých)
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Provozovateli se poskytuje dotace zčásti, v celkové výši 476 727,- Kč (34,58 % z celkové
žádosti). Ve zbytku se žádost o poskytnutí dotace podle ustanovení § 14m odst. 1 písm. c) zákona
č. 218/2000 Sb. zamítá.
A) Příjemce dotace (provozovatel zoologické zahrady):
1. Název zoologické zahrady: Zoologická zahrada Hodonín
2. Právní forma: příspěvková organizace
3. Údaje o právnické osobě (adresa sídla, IČO) nebo fyzické osobě podnikající (adresa
sídla, IČO, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu):
IČO: 44164289
Adresa sídla: U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín,
Statutární zástupce: Mgr. Martin Krug, ředitel
4. Bankovní spojení (název banky, adresa pobočky, číslo účtu): Komerční banka, a. s.,
Tř. Dukelských hrdinů 3808/3, Hodonín, č. ú. 6535671/0100
5. Číslo jednací, pod kterým byla vydána licence podle zákona o zoologických
zahradách: č.j. MŽP/36539/03-630/2874/03, nabytí právní moci 30. 10. 2004
B) Zřizovatel (vlastník) zoologické zahrady:
1. Název právnické osoby: Město Hodonín
2. Právní forma: Obec (obecní úřad)
3. Údaje o právnické osobě (adresa sídla, IČO) nebo fyzické osobě podnikající (adresa
sídla, IČO, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu):
4. IČO: 00284891
5. Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
6. Bankovní spojení (název banky, adresa pobočky, číslo účtu: Česká národní banka,
č. ú. 94-28427671/0710
C) Územně příslušný krajský úřad:
1.
2.
3.
4.

Název krajského úřadu: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Adresa (sídlo): Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČO: 70888337
Bankovní spojení (název banky, adresa pobočky, číslo účtu): Česká národní banka, č. ú.
94-110621/0710

Podmínky pro čerpání dotace z Programu pro rok 2020:
1. Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) odpovídá za to, že údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé a dotace bude čerpána v souladu se Směrnicí MŽP č. 2/2020 a schválenými zásadami
pro poskytování finančních prostředků z programu Příspěvek zoologickým zahradám v roce
2020 (dále jen „zásady“), nařízením vlády a zákonem č. 218/2000 Sb., a za podmínek
uvedených v tomto rozhodnutí.
2. Příjemce odpovídá za to, že poskytnutá dotace bude použita pouze v rámci předmětu podpory
1.1, 2.2 a 2.3 Programu.
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3. V případě, že příjemce dotace nemůže dotaci z jakýchkoliv závažných důvodů čerpat
v souladu s rozhodnutím, je oprávněn nejpozději do 15. 11. 2020 písemně požádat
poskytovatele o změnu rozhodnutí.
4. Příjemce odpovídá za to, že dotace bude čerpána na výdaje vzniklé v období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020.
5. Příjemce odpovídá za to, že dotace bude účtována odděleně od vlastního hospodaření a účetní
doklady o čerpání a využití dotace budou bezpečně uschovány po stanovenou uschovací
lhůtou 10 let podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Příjemce je podle zákona č. 218/2000 Sb. povinen dotaci s poskytovatelem finančně
vypořádat v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání).
7. Příjemce je povinen nejpozději do 12. 2. 2021 předložit poskytovateli písemné podklady pro
finanční vypořádání dotace, tj. vyúčtování využitých peněžních prostředků s vyznačením
vratek (nevyužitých peněžních prostředků). Příjemce je povinen tyto informace uvést také ve
výroční zprávě za kalendářní rok 2020.
8. Příjemce je povinen peněžní prostředky, které nepoužije do 31. 12. 2020, vrátit zpět.
a) Je-li příjemcem organizace zřízená krajem nebo obcí, kterým byly finanční prostředky
poskytnuty z výdajového účtu ministerstva transferem přes účet krajského úřadu, vypořádává
a vrací případně nepoužité peněžní prostředky z dotace na účet příslušného krajského úřadu,
případně prostřednictvím účtu obce, v termínu do 5. 2. 2021. Krajský úřad předává souhrnné
podklady pro vypořádání poskytovateli a současně je povinen případné vratky převést
v termínu do 25. 2. 2021 na bankovní účet ministerstva vedený u ČNB, č. ú. 60157628001/0710, KS 558, VS 34743.
b) Je-li příjemcem právnická osoba a fyzická osoba, které byly finanční prostředky převedeny
z příslušného výdajového účtu ministerstva na účet žadatele, vypořádává přímo
s poskytovatelem a je povinna případné vratky dotace převést v termínu do 15. 2. 2020 na
bankovní účet ministerstva vedený u ČNB, č. ú. 6015-7628001/0710, KS 558, VS 34743.
9. Příjemce, který neoprávněně použil peněžní prostředky státního rozpočtu ve smyslu zákona
č. 218/2000 Sb. je povinen neprodleně odvést neoprávněně použité peněžní prostředky,
včetně penále, zpět do státního rozpočtu.
10. Příjemce souhlasí s evidencí svých identifikačních údajů a informací o dotaci v informačním
systému MF Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) a jejich zveřejněním na
webových stránkách MF a ministerstva.
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ODŮVODNĚNÍ
Dne 28. 4. 2020 obdrželo ministerstvo žádost provozovatele zoologické zahrady o poskytnutí
finančních prostředků z dotačního titulu „Příspěvek zoologickým zahradám v roce 2020“
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli šíření COVID-19, a to ve výši 1 378 610,- Kč.
Ministerstvo posoudilo žádost dle kritérií uvedených v ustanovení § 4 nařízení vlády č. 17/2004 Sb.,
o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad a v souladu se Zásadami,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z programu „Příspěvek zoologickým
zahradám pro rok 2020“, které byly schváleny Směrnicí MŽP č. 2/2020. S ohledem na údaje uvedené
v žádosti o poskytnutí dotace lze zčásti vyhovět.
Celkový objem peněžních prostředků požadovaných žadateli o dotace dalece přesahuje částku
alokovanou pro Program. Ministerstvo tak přistoupilo k přiznání dotace ve výši uvedené ve výroku
tohoto rozhodnutí. Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným
kvůli šíření COVID-19, přistoupilo ministerstvo k přednostnímu uvolnění prostředků na předměty
podpory 1.1, 2.1, 2.2 a 2.3, ostatní předměty podpory Programu nebyly ze strany ministerstva
posouzeny.
Na základě tohoto rozhodnutí bude dotace uvolněna z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou peněžní
prostředky na zajišťování Programu účelově vázány, a to na účet:
a) územně příslušného krajského úřadu (je-li příjemcem dotací organizace zřízená krajem nebo
obcí), nebo
b) právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (která je přímým příjemcem dotací).
Poskytovatel může na základě žádosti příjemce změnit rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Poskytování, čerpání a využití dotace podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném
podle zvláštních předpisů, tj. zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. podat rozklad.
Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. není na poskytnutí dotace právní nárok.
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Ing. Jan Šíma
ředitel odboru
druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
podepsáno elektronicky

K dokumentu je připojen otisk červeného kulatého razítka č. 16.

Rozdělovník:
1. Zoologická zahrada Hodonín, p. o., Mgr. Martin Krug, ředitel, U Červených domků 3529,
695 03 Hodonín
2. Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
4. Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků ministerstva (k archivaci)
5. Odbor rozpočtu ministerstva (jako příloha platebního příkazu
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