
Jednání Valné hromady č. 1/2020 zapsaného spolku Zoologický klub 

 

Datum konání: 22. února 2020 

Místo konání:  Císařský sál Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

Masarykova 1000/03, 400 01 Ústí nad Labem 

Přítomní:  dle prezenční listiny 

Jednání řídila:  Ing. Věra Vrabcová, předsedkyně ZK 

 

Vysvětlivky: 

VH   Valná hromada zapsaného spolku Zoologický klub 

ZK   Zoologický klub, z. s. 

Zoo   Zoologická zahrada, p. o. 

Muzeum  Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

Pořadí hlasování pro-proti-zdržení (v tomto pořadí jsou uváděny výsledky) 

 

 

1. Předsedkyně uvítala přítomné. VH se zúčastnilo celkem 23 členů, všichni s hlasovacím 

právem (starší 15 let). VH byla usnášeníschopná. 

 

2. Byl schválen následující program jednání 

a. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH 

b. Zpráva o činnosti kontrolní komise 

c. Zpráva o hospodaření ZK v roce 2019 

d. Zpráva o činnosti ZK v roce 2019 

e. Výroční zpráva 2019 

f. Členská základna ZK a noví členové 2019 

g. Smlouva mezi Muzeem a ZK (nové) 

h. Stanovy ZK (nové) 

i. Jednací, organizační a volební řád (nové) 

j. Výše členského příspěvku (nový) 

k. Návrh rozpočtu ZK na rok 2020 

l. Plán činnosti ZK na rok 2020 

m. Logo, webové stránky, FB (nové) 

n. FBS (Tomus 44) 

o. Návrh na čestné členství 

p. Různé a diskuze 

q. Závěrečné usnesení 

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH 

Zapisovatelem byla určena Ing. Petra Padalíková, ověřovatelem Ing. Věra Vrabcová. 

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

 

4. Činnost kontrolní komise: 

Kontrolní komise ve složení Roman Najbert (předseda), Jitka Polanská a Zuzana 

Pluhařová se sešla před valnou hromadou, aby provedla kontrolu hospodaření ZK za 

rok 2019. Přítomná Zuzana Pluhařová informovala, že komise neshledala žádný 

problém.  



5. Zpráva o hospodaření ZK v roce 2019: 

Předsedkyně informovala o účetní uzávěrce za rok 2019. ZK vynaložil v roce 2019 na 

svou činnost 87.485,96 Kč, celkové příjmy činily 76.815 Kč. Zůstatek peněžních 

prostředků k 31.12.2019 činil 47.137,39 Kč. Účetní uzávěrka bude součástí výroční 

zprávy 2019. 

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0  

 

6. Zpráva o činnosti ZK v roce 2019: 

V roce 2019 proběhla 2x Valná hromada (únor – běžná, prosinec – mimořádná) a 2x 

setkání členů klubu. Hlavním programem byly jako vždy cestovatelské přednášky 

včetně fotografické prezentace, často na vysoké úrovni (2. února – Tomáš Grim, To 

nejlepší z Kolumbie; 19. května – Hanka Svobodová, Chráníme mořské želvy; 19. října 

– Marek Ždánský, Rwanda, Uganda a Kongo: Za gorilami do Afriky; 7. prosince – Jan 

Pluháček, Země a zvíře, na které jsme zapomněli: Příběh o Libérii a hrošíkovi). 

 

Během roku 2019 pomáhali členové ZK během akcí pro veřejnost pořádaných 

zoologickou zahradou, většinou dozorem na stanovištích s aktivní komunikací s 

návštěvníky zoo (soutěže, výtvarné dílny apod.). 

 

Informace o setkání členů jsou zveřejňovány na webových stránkách ZK, s programem 

i fotografiemi. Dále funguje FB profil ZK, kam jsou vkládány fotografie ze setkání či 

akcí, kterých se účastní členové ZK. 

 

Byl připraven další díl sborníku FBS, Tomus 43, v nákladu 500 kusů, který vydává 

Zoo Ústí n. L. a který byl stejně jako v minulých letech i v roce 2019 financován 

Ministerstvem životního prostředí. FBS byl rozdán členům ZK i dalším odběratelům 

(organizace i jednotlivci) dle stálého rozdělovníku. V pdf verzi byl také vložen na 

webové stránky ZK. 

 

7. Výroční zpráva 2019 

Je potřeba vypracovat výroční zprávu za rok 2019 (zhodnocení činnosti během roku, 

účetní závěrka) a umístit ji na web. Valná hromada ukládá předsedkyni zprávu 

vypracovat a umístit jí na webové stránky ZK do konce června 2019. 

 

8. Členská základna ZK 

Počet členů k 31. 12. 2019: dospělí – 24x, studenti – 4x, děti – 1x, důchodci – 9x, 

čestní – 2x, referenční – 9x, kolektivní – 3x (Zoo UL, LB a PZ). Z toho vyplývá, že 

celkový počet členů k 31. 12. 2019 je 52, z toho řádných platících členů bylo celkem 

38. V roce 2019 zaniklo členství 5 členům kvůli odhlášení, stěhování a úmrtí z toho 

byli 3x dospělí a 2x důchodce. 

 

Členská základna je celkem stabilizovaná. V roce 2019 došlo ke snížení o 5 členů, ale 

7 nových členů přibylo (4x dospělí+ 3x důchodce). 

 

Novými členy v roce 2019 stali: Bebr, Hodulíková, Rákocziová, Sadílková, Váňová, 

Vašková, Vohralíková. 

 

9. Smlouva mezi ZK a Muzeem 



Byla vypovězena smlouva se Zoo k 31. 1. 2020 (doporučeným dopisem). Na začátku 

února proběhlo jednání s ředitelem Mgr. Houfkem, projednávány jednotlivé body 

smlouvy, zaslána k odsouhlasení, před podpisem.  

 

Zoo byla písemně požádána o převod sborníku FBS na ZK – zatím nemáme odezvu, 

snad příští týden.  

 

Součástí smlouvy s Muzeem bude volný vstup na akce pořádané Muzeem (část výstav 

je pořádána jinými subjekty a na tyto akce není možné volný vstup zabezpečit). 

Ředitel Muzea navrhl, aby přednášky byly přístupné i veřejnosti, jeví se to jako 

příležitost k náboru nových členů, tento rok vyzkoušíme a do budoucna případně 

upravíme. 

 

10. Nové stanovy 

Návrh zaslán všem členům prostřednictvím e-mailu k vyjádření, upraveny některé 

body v souladu s rozhodnutím na VH 2/2019. Změnil se sídlo, byly vyjmuty body 

týkající se sborníku, změnilo se referenčního členství – změněno na pracovníky 

Muzea (dříve zaměstnanci Zoo). Zrušena činnost odborných sekcí –již delší dobu 

nefunkční a zbytečné. Byl přeformulován bod řešící zániku spolku. 

 

 HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

 

11. Nové řády (organizační, jednací a volební) 

Dokumenty byly zaslány e-mailem všem členům k vyjádření. Byly provedeno jen 

několik stylistických a formálních změn.  

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

 

12. Logo a nová grafika 

Bylo představeno několik návrhů vycházejících z původního loga. Účastníci VH měli 

možnost označit návrh, který preferují a na kterém se bude dále pracovat. Po výběru 

finální varianty proběhne aktualizace grafiky (členské průkazy, kupóny, přihlášky, 

webové stránky atd.)  

 

Grafička ZK Andrea Balejová v této souvislosti zmínila, že má problém s dostupností 

grafického software. Pokud se nepodaří vyřešit, bude nutné zakoupit licenci přímo na 

ZK (pro neziskové organizace by měl být k dispozici v hodnotě cca 2.500 Kč). 

 

V této souvislosti bylo avizováno, že stávající průkazky budou v brzké době 

vyměněny, prozatím však zůstávají v platnosti. Někteří členové doporučili, aby formát 

průkazek byl ve velikosti občanského průkazu. 

 

13. Výše členského příspěvku 

Předsedkyně představila tři varianty výše příspěvku a navrhla zahrnout do zvýhodněné 

kategorie osoby na MD/RD. Výše příspěvku úzce souvisí s rozpočtem, při stávajícím 

počtu členů je minimální varianta A (= 400 a 200 Kč); varianta B (= 500 a 300 Kč) 

neumožní podpořit projekt Pesisir Balikpapan ve výši jako v minulých letech; varianta 

C (600 a 300 Kč) umožňuje podporu projektu Pesisir Balikpapan ve výši jako 

v minulých letech. Bude se hlasovat postupně o variantách v pořadí C, B, A. 

 



 Varianta C: 600 a 300 Kč – HLASOVÁNÍ 20-3-0 

  

 Z důvodu nadpoloviční většiny pro variantu C se o dalších variantách nehlasuje. 

 Schválený návrh rozpočtu je v příloze tohoto zápisu. 

 

14. Návrh rozpočtu pro rok 2020 

Příjmy tvoří členské příspěvky stávajících členů (zahrnuta varianta C pro výši 

příspěvků 600,- a 300,- Kč) a případně i členské příspěvky z jiných zoo za kolektivní 

členství, které jsou výhradně určeny na projekt Pesisir Balikpapan. Výdaji je správa a 

úprava webových stránek a pronájem domény (Jasnet) – po dohodě stejná příznivá 

cena i nadále, dále AZ Ekonomik (účetní), dále výdaje za přednášky a cestovné, 

poštovné, občerstvení a podpora projektu Pesisir Balikpapan.  

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

 

15.  Činnost ZK na rok 2020 

V letošním roce je v plánu 1x VH, 3x setkání, 1x zájezd, pomoc při akcích v muzeu, 

exkurze do přírody a pozorování. 

Během diskuze byl upřesněn zájezd – většina členů se pro začátek kloní k návštěvě 

některé české zoo, termínově podzim (babí léto, způsob dopravy bude stanoven dle 

počtu přihlášených).  

 

Členové navrhli i další aktivity: 

Zuzka Pluhařová navrhuje udělat akci ohledně propagace projektu Pesisir Balikpapan 

v Muzeu. Bylo již diskutováno se Z. Vařilovou z Muzea – nutno vymyslet „oslí 

můstek“, aby se hodilo do činnosti Muzea (regionální činnost). 

Věra Vrabcová avizovala akci „Vítání ptačího zpěvu“, která se letos nebude konat 

v Zoo, ale na lokalitě v blízkosti UL u příležitosti otvírání naučné stezky. 

Na příští setkání je plánována exkurze do zázemí (květen/červen). 

Jana Pavlíková navrhuje využít Muzeum pro propagaci ZK, dostat se do tiskovin 

Muzea. 

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0  

 

16. FBS 44 

Pokud Zoo schválí převod vydavatele ze Zoo na ZK, můžeme sborník vydávat i 

nadále, ovšem z finančních důvodů v elektronické podobě, tj. bez nákladů na jeho tisk. 

Ze Zoo zatím není odezva. 

 

17. Čestné členství 

Věra Vrabcová navrhuje jako čestného člena ZK Doc. RNDr. Jaromíra Hajera, CSc. 

Pan Hajer je zakládajícím členem ZK, v současné době je vedoucím katedry biologie 

Přírodovědecké fakulty UJEP, svou činností významně přispěl k prezentaci přírody. 

 

HLASOVÁNÍ: 23-0-0 

  

Věra Vrabcová navrhuje jako čestného člena ZK Mgr. Stanislava Lhota, PhD. Pan 

Lhota je vedoucím projektu Pesisir Balikpapan, významně se zasloužil o ochranu 

přírody a naplňuje tak poslání ZK. 

 



HLASOVÁNÍ: 22-0-1 

 

18. Různé a diskuze  

Věra Vrabcová opětovně vyzvala členy k aktivitě na FB ZK. Lze vkládat příspěvky z 

individuálních aktivit (výlety do přírody, zajímavé akce) a také psát komentáře k 

aktivitám ZK i členů.  

 

Je stále nutné rozšířit členskou základnu. Nabízí se možnost oslovení bývalých 

referenčních členů, dále šířit info letáky, které budou v brzké době aktualizovány, lze 

též využít FB Muzea a jejich programovou nabídku. 

 

19. Závěrečné usnesení 

 

 I. schvaluje: 

a. Hospodaření ZK v roce 2019 

b. Plán činnosti ZK a rozpočet na rok 2020 

c. Nové stanovy ZK 

d. Jednací, organizační a volební řád 

e. Výši členského příspěvku 

f. Čestné členy p. Hajera a p. Lhotu 

 

 II. ukládá: 

a. Dodat nové dokumenty do registru (Okresní soud) 

b. Grafika – výboru dořešit grafický manuál s novým logem 

c. Předsedkyni vypracovat výroční zprávu za rok 2019 a zveřejnit ji na webu ZK 

 

 III. bere na vědomí: 

a. Zprávu o činnosti ZK v roce 2019 

b. Nové členy schválené výborem ZK 

c. Zprávu kontrolní komise 

 

 HLASOVÁNÍ 23-0-0 

 

 

 

Zapsala dne 22. 2. 2020 Ing. Petra Padalíková  ………………………… 

 

 

 

Ověřila dne 2. 3. 2020 Ing Věra Vrabcová  ………………………… 

 

 

 

 

PŘÍLOHY: 

Návrh rozpočtu 2020 


