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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Sídlo SZÚZ je v Brně, Údolní 567/33, PSČ 602 00.
Identifikační číslo SZÚZ je 26529831.
SZÚZ je polek ve smyslu ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vedený u Krajského
soudu v Brně, spisová značka L 8536
Územní působnost SZÚZ je v České republice.

ING. MARTIN ZÁVODNÝ

ING. JANA ŠIMEČKOVÁ

ING. HANA PIJÁKOVÁ

Telefon + 420 777 887 391

Telefon + 420 777 581 544

Telefon + 420 775 581 544

info@szuz.cz

info@szuz.cz

info@szuz.cz

zavodny@email.cz

simeckova@szuz.cz

pijakova@szuz.cz

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

ŘEDITELKA

TAJEMNICE

CHARAKTERISTIKA SZÚZ
Svaz zakládání a údržby zeleně je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jehož hlavní činností je uplatňování společného zájmu spočívajícího ve zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v České republice.
SZÚZ sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou nebo výrobou
materiálů, výrobků a mechanizačních prostředků pro zahradní a krajinářskou tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem pro zahradní a krajinářskou tvorbu, informačními službami apod.
SZÚZ je právnickou osobou dle § 118 a násl. cit. zák., za kterou samostatně jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo ředitel SZÚZ.
PŘEDSTAVENSTVO A KON TROLNÍ KOMISE
Na Shromáždění členů Svazu zakládání a údržby zeleně byl 5. února 2016 zvolen do funkce předsedy
představenstva Ing. Martin Závodný. Po čtyřech letech vystřídal v čele SZÚZ Rostislava Ivánka, který zastává post místopředsedy představenstva. Ing. Martin Závodný doposud působil v revizní komisi, kde ho
nahradil končící místopředseda Karel Fučík. Novými členy představenstva byli zvoleni Petr Kaše a Lukáš
Rajtr.
Představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně:
Předseda: Ing. Martin Závodný
Místopředseda: Rostislav Ivánek
Členové: Mgr. Lukáš Gabriel, Bohuslav Dvořák, Ivo Weiss, Dis., Lukáš Rajtr, Petr Kaše
Kontrolní komise: Ing. Martin Přibyl, Hana Neckářová, DiS., Karel Fučík
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NOVÉ SÍDLO SZÚZ
Od ledna 2016 sídlí kancelář SZÚZ v Brně na Údolní ulici č. 33, v pronajaté místnosti v objektu Otevřená
zahrada Nadace Partnerství. Areál Otevřené zahrady ukazuje inspirativní demokratická a ekologická řešení pro moderní, odpovědný rozvoj měst. Zpřístupňuje soukromé pozemky veřejnosti, dbá o sdílení zkušeností z provozu ekologických budov, vytváří zázemí pro práci neziskových organizací a pro širokou
škálu vzdělávacích aktivit. Areál tvoří dvojice pasivních budov, výuková a přírodní zahrada. Jedna budova
byla rekonstruována a zateplena na pasivní standard a další, která je výjimečná svým úsporným fungováním a architektonickým zpracováním, byla postavena v roce 2012. Právě v této budově má SZÚZ pronajatou kancelář v 1. patře, kde je zároveň umístěn i konferenční sál, který může SZÚZ využívat za zvýhodněných finančních podmínek. Zdarma pak může využívat zasedací místnost pro 10 osob a malý konferenční sál pro 15 osob.
PŘÍRODNÍ A VÝUKOVÉ Z AHRADY
Pasivní budova je zanořena do severního svahu Špilberku a přirozeně díky zelené střeše splývá s okolní
zahradou. Ta je vybudována jako výukové hřiště. Dvanáct interaktivních soch zasvěcených živlům pomáhá žákům pochopit zákonitosti a procesy probíhající v přírodě.
S moderní výukovou zahradou sousedí přírodní zahrada, která bývala zahradou klášterní, a je majetkem
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Nadace Partnerství zahradu obnovila a zkultivovala. Zázemí v ní má řada zahradnických kurzů pro děti i dospělé. Zahrady hodlá využívat pro své vzdělávací programy i SZÚZ.
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NAŠIM ČLENŮM

SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
Vážení členové Svazu zakládání a údržby zeleně,
V roce 2016 se náš svaz pomalu přehoupne z dětských let do dospívání. Oslavíme
totiž patnácté narozeniny. Toto období se v životě lidském nazývá adolescence.
Odborníci uvádějí, že „psychologicky adolescenci charakterizuje postupné konsolidování duševního života, krystalizace postojů a názorů a zejména rozumově psychické zrání. Dochází k rozvinutí sebevědomí, sebejistoty, samostatnosti. Člověk
dosahuje již téměř vrchol rozumových schopností, úroveň inteligence tohoto období se v dalším životě překračuje jen výjimečně. Ze sociologického hlediska je
adolescence období oddělování od primární rodiny, zapojování do společnosti
a jejích institucí, přejímání dospělých rolí, hledání a vymezování vlastního společenského postavení. Adolescence je však také období krizí.“
A jaký adolescent je náš svaz? Je konsolidovaný, má jasné postoje a názory. Je zdravě sebevědomý a samostatný. Je zároveň i otevřený, připravený se zapojovat do dalších institucí. Vrcholu svých schopností snad
ještě nedosáhl a krize mu, doufám, nehrozí. Je připraven přijmout svou dospělou roli, přesto stále hledá
a vymezuje své společenské postavení.
Pro rok 2016 chceme vyslat signál, že dveře do Svazu zakládání a údržby zeleně jsou otevřené. Chystáme
snížení členských příspěvků zejména pro začínající firmy. Vždyť každému adolescentovi je nejlíp, když má
spoustu přátel, kterým je společně dobře a pomůžou si, když zrovna dobře není.

VÝHODY ČLENSTVÍ VE SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
Každý člen Svazu zakládání a údržby zeleně může využívat tyto výhody:


poradenskou činnost v základním rozsahu



přístup na www.szuz do oddílu pro členy, kde jsou k dispozici informace a dokumenty, které
potřebují podnikatelé v oboru zahradní a krajinářské tvorby ke své každodenní činnosti (vzory
smluv, vzdělávací materiály, užitečné odkazy, formuláře…)



zvýhodněnou účast na odborných seminářích



poskytování informací formou čtvrtletních zpravodajů



propagaci na celostátních veletrzích



možnost výhodné ceny na veletrzích



propagaci firmy v časopisu INSPIRACE



propagaci firmy na webových stránkách www.szuz.cz



propagaci firmy na sociálních sítích

Největší výhodou, kterou ovšem nelze změřit ani zvážit, je možnost seznámit se a setkávat s dalšími podnikateli, kteří řeší stejné problémy a mají podobné radosti a starosti.

Stránka 3

SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ

2015

VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
V LETECH 2015–2015
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VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADY V ROCE 2015
Svaz zakládání a údržby zeleně měl k 31. 12. 2015 97 členů.
Asociace biobazénů a jezírek, která je odbornou sekcí Svazu zakládání a údržby zeleně, měla ke konci
roku 37 členů.
Sekce Zelených střech měla ke stejnému dni 27 členů.
Vzhledem k tomu, že některé firmy jsou členy více sekcí, sdružoval SZÚZ celkem 118 firem z celé České
republiky.

ODBORNÉ SEKCE SZÚZ
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně mají možnost se sdružovat do dvou odborných sekcí. Asociace
biobazénů a jezírek (ABAJ) se zaměřuje na problematiku vodních ploch v zahradách i ve veřejném prostoru. Od svého založení v roce 2008 poskytuje tato odborná sekce svým členům především informace o
plánování a výstavbě koupacích jezírek a biobazénů, tzn. zařízeních s biologickým, nebo biologicko-mechanickým čištěním vody.
Druhou odbornou sekcí je sekce Zelené střechy. Jak už název napovídá, náplní této sekce je propagovat
ozeleňování střech. Sekce také připravuje standardy pro navrhování, výstavbu a údržbu zelených střech,
které budou k dispozici do června 2016. Snahou sekce je poskytovat členům takové informace, aby
mohly zelené střechy projektovat i realizovat.
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PRŮZKUM V ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ
Svaz zakládání a údržby zeleně usiluje o upevnění svého postavení a součástí tohoto úsilí je také intenzívní komunikace s členskou základnou. V roce 2014 podpořil SZÚZ tuto komunikaci anketami zaměřenými především na popis situace na trhu a vybraných parametrů hospodaření svých členů. Zde jsou hlavní
výsledky průzkumu, který pro SZÚZ provedla v prosinci roku 2014 marketingová agentura Herzmann
s.r.o. Cílem projektu průzkumu v členské základně SZÚZ bylo rozšířit informační základnu,
z níž svaz může vycházet při analýze trhu a získat poznatky o názorech členů na činnost svazu a podněty
pro jeho další rozvoj.
Pro realizaci projektu byly zvoleny následující tematické okruhy:
▪

Celkové hodnocení členství v SZÚZ

▪

Hlavní přínosy členství v SZÚZ

▪

Problémy spojené s členstvím v SZÚZ

▪

Náměty na rozšíření/doplnění činnosti SZÚZ

▪

Zájem o participaci na činnosti SZÚZ

▪

Základní charakteristiky hospodaření firem – členů SZUZ

▪

Příležitosti a hrozby v oboru

Dotazování proběhlo metodou řízených telefonických rozhovorů se záznamem odpovědí do počítače
(CATI). Tyto práce zajistila specializovaná výzkumná agentura Data Collect.
Z 93 členů Svazu odpovědělo na otázky 68, což představuje odezvu 73 %.
VYBRANÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU
Charakteristika

kategorie

Kolik let je vaše firma členem Svazu za- Více než 5 let
kládání a údržby zeleně?
Tři až pět let

Na jak velkém území vaše firma působí?

51,5
38,2

Jeden až dva roky

7,4

Méně než rok

2,9

Ve svém regionu, do 50 km od sídla

16,2

V několika krajích

38,2

Prakticky na celém území České republiky

16,2

I v zahraničí

29,4

Kolik zaměstnanců plus trvale spolu- Do 5 osob
pracujících OSVČ představuje vaše
6–10 osob
firma?
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VÝVOJ ZAKÁZEK A DALŠÍ OČEKÁVÁNÍ
Členové Svazu se poměrně optimisticky dívají na ekonomickou realitu oboru. V roce 2014 většinou zaznamenali nárůst zakázek a jen jeden z osmi členů se obává poklesu v příštím roce.
Budoucnost oboru se členům svazu jeví pozitivně. Za perspektivní činnosti považují především speciální
realizace – kvalifikované zahradnické činnosti jako jezírka, vodní biotopy, zelené fasády, střechy, závlahy,
dětská hřiště, ochranu dřevin apod. Za druhou nejperspektivnější oblast je považována údržba a případně
rekonstrukce dřívějších realizací. Souvisí to s poměrně častým názorem, že nových realizací nebude přibývat. Perspektivy spatřují členové Svazu také v očekávaném důrazu na kvalitu, precizní zpracování a
profesionalitu.
Většina členů Svazu nemá představu, které činnosti v oboru jsou nebo mohou být neperspektivní. Jedinou
oblastí, na které se shodla podstatnější část respondentů, jsou již zmíněné veřejné zakázky.
Nárůst objemu zakázek proti roku 2013 zaznamenaly především větší firmy (s alespoň 21 pracovníky
71,4 %), dlouholetí členové SZÚZ (71,4 %) a zejména firmy působící i v zahraničí (80 %).
Optimističtější očekávání budoucího vývoje naopak projevují spíše menší firmy (se 6–10 pracovníky 39,1
%) a noví členové SZÚZ (přes 40 %).
Vývoj zakázek 2014 proti 2013 (údaje v %)

8,8

Objem zakázek klesl

32,4
58,8

Objem zakázek se
nezměnil
Objem zakázek
narostl

Očekávaný vývoj zakázek 2015 proti 2014 (údaje v %)

13,2
Objem zakázek
klesne

25,0

Objem zakázek se
nezmění

61,8
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NÁZORY NA PERSPEKTIVNÍ ČINNOSTI V OBORU (ÚDAJE V %)
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4,4

Soukromé projekty

4,4
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14,7
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PŘÍNOS ČLENSTVÍ V SZ ÚZ
Za hlavní přínosy členství ve Svazu považují jeho členové jednak informace, semináře, vzdělávání a odborné podklady (77,9 %), jednak vnitřní kontakty – spolupráci mezi členy, kontakty s kolegy, výměnu
zkušeností a diskuse (61,9 %). Zatímco novější členové Svazu kladou o poznání větší důraz na informace
(hlavně na školení), pro dlouholeté členy jsou o něco významnější kontakty. Za zmínku stojí také šestina
členů, podle nichž je přínosem členství podpora jejich image (16,2 %), a desetina, která přínos spatřuje v
podpoře profesionality (10,3 %). Podpora image je důležitá jednak pro firmy, které působí jen v okolí
svého sídla (27,3 %), jednak pro ty, které působí i v zahraničí (20 %). Podpora profesionality je významná
pro firmy se 6–10 pracovníky (23,1 %) a pro ty, u nichž skoro nikdo nemá kvalifikaci v oboru.
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MÍNĚNÍ ČLENŮ O AKTIVITÁCH SZÚZ
Podle téměř poloviny členů by Svaz neměl opouštět žádné své současné aktivity (45,6 %), více než čtvrtina neví, které by to měly být (29,4 %). V souhrnu tak tři čtvrtiny členů nedoporučují žádné omezení
současných aktivit svazu (75,0 %). Názory nedoporučující žádné změny aktivit Svazu jsou nejčastější mezi
firmami, které jsou členy nejvýše 2 roky, mezi firmami působícími jen v okolí svého sídla a mezi těmi,
které nemají téměř žádné pracovníky s úplnou odbornou kvalifikací.
Cílené zkoumání názorů na vybrané stávající aktivity ukazuje, že Svaz činnost zaměřuje v souladu se zájmy členů a že tlak na opuštění některých aktivit je malý. Největší podporu má odborné vzdělávání
(95,6 %).
Mezi 80 a 90 % členských firem soudí, že Svaz by měl spolupracovat s oborovými organizacemi, pořádat
soutěže Lipová ratolest i Park a Zahrada roku, pořádat svazové exkurze a vydávat zdarma šířený časopis
Inspirace. U těchto aktivit nebyly zjištěny žádné závažné rozdíly v názorech různých typů firem.
Zhruba dvě třetiny členů doporučují zachovat odborné sekce a lobbovat vůči politické sféře. Zde se ovšem
už objevují, byť v malé míře, i opačné názory.
Relativně nejmenší, byť přeci jen většinovou, podporu (57,4 %) má prezentace Svazu na veletrzích FOR
GARDEN a FOR ARCH. Nejméně nakloněny jsou jí firmy, které ve Svazu působí více než 5 let (11,4 % z
nich by ji zrušilo) a především pak firmy s 21 nebo více pracovníky (14,3 % by ji zrušilo).
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0 100,0

95,6

Odborné vzdělávání

4,4
0,0

89,7

Spolupráce s oborovými organizacemi

10,30,0

Soutěž Lipová ratolest pro studenty

85,3

14,7 0,0

Svazové exkurze

83,8

16,2 0,0

Časopis Inspirace, rozesílaný zdarma

82,4

17,6

Soutěže Park a Zahrada roku

80,9
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Prezentace na FOR GARDEN, FOR ARCH
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Možná věnovat

35,3
Zrušit

0,0
2,9

5,91,5
5,90,0
5,91,4

Neví, neodp.

Další rozvoj činnosti Svazu by měl směřovat do oblasti řízení jakosti (zpracování oborových standardů a
vytvoření svazové známky kvality) a vzdělávání (praktického vzdělávání pracovníků, o něž jeví zájem
spíše větší společnosti, ekonomicko-manažerského vzdělávání vedoucích pracovníků, o něž stojí spíše
menší firmy, i seminářů pro veřejné zadavatele). Forma jakéhosi zajištění členů, ať společným pojištěním
nebo fondem solidarity, budí znatelně menší zájem.
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VZDĚLÁVÁNÍ
I v roce 2015 připravil Svaz zakládání a údržby zeleně pro své členy několik vzdělávacích akcí.
SCHODIŠTĚ, ZÍDKY, GA BIONY/ PŘÍRODNÍ KÁMEN VE STAVBÁCH KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY/
PRAKTICKÁ DÍLNA/ 24. – 26.3.2015/ AREÁL FIRMY WEISS & WILD S.R. O., PRAHA 5
Již poněkolikáté byla pro členy SZÚZ připravena praktická dílna, v rámci, které se především učí pracovat
s přírodním kamenem. Lektorem dílny byl zkušený kameník Miroslav Horník (firma Stavby z kamene
– Zeď a Štět). Program dílny zahrnoval úvod do problematiky kamenných zídek a schodišť, přípravu lože,
drenáže, druhy nářadí a nástrojů vhodných pro práci s kamenem, praktickou ukázku a charakteristiku
druhů kamene vhodných pro tvorbu zídek, technologické postupy stavby opěrných a volně stojících zídek.
Všech dvanáct účastníků mělo možnost si prakticky vyzkoušet vytyčení a vyměření zídky a schodiště,
základy práce s nivelačním přístrojem, opracování kamene, postavit modelové suché zídky a schodiště.
ZAHRADA NENÍ HRA – WORKSHOP O SPOLUP RÁCI ZAHRADNÍCH ARCHITEKTŮ
A ZAHRADNICKÝCH REALIZAČNÍCH FIREM / 26. 3. 2015, BRNO
V březnu zahájil Svaz zakládání a údržby zeleně sérii workshopů o spolupráci zahradních architektů
a realizačních firem. Workshop byl určen všem, kteří chtějí zefektivnit své podnikání a zlepšit komunikaci
s klienty – majiteli rodinných zahrad i zahradními architekty. Důležitou součástí workshopu bylo určit, co
od sebe tito účastníci procesu tvorby zahrady mohou, mají, nebo by měli očekávat. Workshop vedli zahradní architekti Ing. Mirka Svorová a Ing. Jakub Finger z ateliéru Partero.
ZELENÉ STŘECHY – TEORIE, EXKURZE, PRAXE /15. – 16. 4. 2015 / ŽABEŇ U FRÝDKU-MÍSTKU
Ve spolupráci s členskou firmou Ivánek-Zeman v.o.s. jsme připravili pro členy odbornou akci, která kombinovala teoretickou část s exkurzí a praktickou realizací zelené střechy. Lektorem teoretické části byl Bc.
Josef Vokál, praktická část spočívala v instalaci malé zelené stříšky v areálu firmy Ivánek-Zeman, která
zakrývá skladovací a parkovací prostor. Rozměr stříšky byl 6 x 4 m.

ROSTLINY A SUBSTRÁTY PRO EXTENZIVNÍ ZELENÉ STŘE CHY/17. 6. 2015/ BOT ANICKÁ ZAHRADA
PRAHA – TROJA
Seminář byl určen pro krajinářské architekty, architekty, zahradnické firmy, stavební firmy, pracovníky
státní správy a samosprávy (odbory investiční, územního plánování, životního prostředí). Kromě teoretických přednášek na téma substráty pro zelené střechy, rostliny vhodné pro použití na extenzivních
střechách zahrnoval i prohlídku několika střech v Botanické zahradě.
OSVĚTLENÍ ZAHRADNÍHO PROSTORU/18. SRPNA/ BRANDÝS NAD LABEM
Osvětlení bývá nedílnou součástí každé zahrady. Toto široké, avšak málo diskutované téma se stále více
dotýká i zahradnických firem. Sortiment svítidel je však nepřehledně obsáhlý, proto jsme připravili praktickou dílnu, která měla za cíl pomoci účastníkům se v této problematice zorientovat. Dílna byla určena
především pro projektanty a realizační firmy, které mají s osvětlením zahradního prostoru minimální
nebo žádné zkušenosti.
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VYUŽITÍ WWW STRÁNEK A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PŘ I PROPAGACI FIRMY A KOMUNIKACI
SE ZÁKAZNÍKY/ DÍLNA/ 10. PROSINCE/ BRNO
Lektor Mgr. Zdeněk Martínek připravil pro členy SZÚZ seminář na téma webové stránky a sociální sítě.
Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Vědomě i podvědomě však vnímáme
rozdíly. Rozdíly, které rozhodnou o tom, zda navštívený web "přetaví" návštěvníka v zákazníka. Kvalitní
www stránky příchozího návštěvníka musí na první pohled zaujmout a vyvolat v něm pozitivní dojmy. Na
druhý pohled musí velmi rychle pochopit jejich poslání. Na pohled třetí mu musí být umožněno rychlé
nalezení potřebných informací v přehledné a stravitelné formě. Základní ovšem je, aby příslušnou webovou stránku potenciální zákazník vůbec našel.
Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace,
pro náš obor důležitost tohoto média neustále narůstá. Pokud se naučíte včas fungovat na sociálních sítích, můžete navazovat a utužovat své obchodní kontakty, doporučovat výrobky/služby, získávat nové
zaměstnance… a především získáte přímou zpětnou vazbu od svých zákazníků a můžete s nimi vést
dlouhodobě interaktivní dialog a začít se spolutvorbou své značky.

PROJEKT ZELENÉ STŘECHY – ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ DO MĚST
Svaz zakládání a údržby zeleně získal od Ministerstva životního prostředí finanční podporu v
grantovém řízení pro NNO. Pro oblast podpory “životní prostředí ve městech a obcích“ připravila
odborná sekce Zelené střechy projekt, který navazuje na aktivity zahájené v loňském roce.
EVIDENCE REALIZOVANÝ CH „ZELENÝCH STŘECH“ V ČESKÉ REPUBLICE
V roce 2014 v rámci projektu „Zelené střechy – zdravé prostředí do měst“, byl na stránkách www.zelenestrechy.info vytvořen on-line dotazník, do kterého lze vkládat údaje o zelených střechách v České republice.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁ CE
Odborná sekce „Zelené střechy“ je členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB. Dne 15. května se v Brně na svém každoročním zasedání sešli představitelé
osmi národních svazů (Rakousko, Francie, Maďarsko, Německo, Itálie, Portugalsko, Česká republika,
Velká Británie). EFB je velmi flexibilní a rychle se rozvíjející organizací. President EFB Dusty Gedge z Velké
Británie úspěšně propaguje myšlenku zelených střech nejen v Evropském parlamentu. Organizace se dohodli na společné propagaci, vzdělávání i vzájemné výměně zkušenosti.
SOUTĚŽ ZELENÁ STŘECHA ROKU
„Zelené střechy“ – odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně
zorganizovala 2. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2014 s podporou Ministerstva životního prostředí. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a
propagovat kvalitní realizace, které vznikají společným úsilím investorů, projektantů a dodavatelů.
Hodnocení přihlášených děl se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. června 2015. Odborná porota navštívila
a zhodnotila jedenáct přihlášených děl. Členy poroty byli jmenováni jak odborníci z oblasti zahradní
a krajinářské tvorby, tak i experti na stavební aspekty zelených střech.
Porota: Ing. Samuel Burian – autorizovaný krajinný architekt, člen ČKA a IFLA, soudní znalec v oborech
ochrana přírody a ekonomika
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Bc. Josef Vokál – člen rady Sekce Zelené střechy, jednatel firmy ACRE, spol. s r.o.
RNDr. František Šrámek, CSc. - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,
Odbor šlechtění a pěstebních technologií, odborné zaměření: pěstební substráty, výživa rostlin
Ing. Petr Vacek – Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., manažer technické podpory
Karel Bulín – Dörken s.r.o., technický poradce
PREZENTACE ZELENÝCH S TŘECH NA ODBORNÝCH V ELETRZÍCH
Další aktivitou byla prezentace problematiky zelených střech na dvou odborných veletrzích v Praze,
a to na veletrhu Střechy Praha (PVA 22.–24. 1. 2015) a veletrhu FOR GARDEN Praha (PVA
19. –22. 3. 2015). Na veletrzích jsme oslovovali návštěvníky z řad široké veřejnosti informačním letákem
a poradenskou službou ve stánku SZÚZ.
PŘÍPRAVA STANDARDŮ P RO PROJEKTOVÁNÍ, VÝS TAVBU A ÚDRŽBU ZELEN ÝCH STŘECH
Nejnáročnější a nejobsáhlejší aktivitou byla příprava podkladů pro standardy pro projektování,
výstavby a údržbu zelených střech. Pro realizaci této aktivity vznikla více než desetičlenná pracovní
skupina, která na základě překladů obdobných zahraničních dokumentů vytvořila strukturu dokumentu.
Členové pracovní skupiny vytvořili tematické podskupiny, každá z nich měla svého vedoucího, který byl
zodpovědný za zpracování podkapitoly. Pracovní skupina se sešla třikrát, jinak členové konzultovali problematiku elektronicky nebo telefonicky.
ODBORNÉ EXKURZE
Další klíčovou aktivitou bylo uspořádání odborných exkurzí s návštěvou realizovaných zelených v Brně
(16. května), Praze (18. června), Olomouci (25. září), Ostravě (22. října).
Uspořádání exkurzí spočívalo ve výběru objektů, domluvě možnosti návštěvy, zajištění odborného průvodce, zajištění dopravy, příprava přihlášky, vlastní organizace exkurze.
WEBOVÉ STRÁNKY A FACEBOOK
Součástí projektu byla i úprava webových stránek www.zelenestrechy.info. Tyto webové stránky byly
upraveny na responsivní design a byla na nich vytvořena interaktivní mapa, na které jsou znázorněny
zelené střechy, které uspěly v soutěž Zelená střecha roku včetně základních informací (typ střechy, rozloha, autoři projektu, realizátoři, kontaktní osoba pro exkurzi, fotogalerie…) Stránky byly průběžně aktualizovány informacemi o projektu, odbornými věcnými informacemi o nových technologiích, doporučenými postupy, fotogalerií z odborných exkurzí atd.
Z těchto webových stránek je možné přejít na profil Zelené střechy na Facebooku. Tento profil slouží
především k výměně informací, upozorňování na zajímavé akce a projekty.
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SOUTĚŽNÍ ANKETA ZAHRADA DESETILETÍ
Svaz zakládání a údržby zeleně připravil v roce 2015 unikátní soutěžní anketu Zahrada desetiletí,
ve které mohla hlasovat odborná i laická veřejnost pro zahrady nominované na základě úspěchů
v soutěži Zahrada roku v letech 2004-2014. Cílem ankety bylo představit veřejnosti kvalitně vyprojektované a realizované zahrady, zmapovat trendy při tvorbě zahrad v uplynulém desetiletí
a zjistit, jaké typy zahrad jsou dnes v oblibě.
Zahrady, o kterých se v anketě hlasovalo od 1. dubna do 10. června 2015, jistě nepředstavují běžnou úroveň zahrad v České republice. Jsou to zahrady, které již jednou ocenila odborná porota. Ta ovšem nikdy
neměla možnost porovnávat zahrady v jednotlivých letech mezi sebou, tuto jedinečnou příležitost nyní
veřejnost měla. Právo účasti v anketě si vysloužili tvůrci třiceti zahrad, které se v soutěži Zahrada roku
umístili v letech 2004-2014 na prvních třech místech. Jedinou podmínkou k registraci do ankety byl souhlas majitele zahrady.
Do ankety bylo nakonec zaregistrováno osmnáct zahrad napříč všemi ročníky. Zahrady malé i velké, zahrady v řadových zástavbách i u domů stojících osamoceně. Zahrady nákladné i méně nákladné, zahrady
ve velkých městech i v malých obcích.
Pro anketu byla vytvořena webová stránka www.zahradadesetileti.cz., kde byla každá zahrada představena krátkým textem, výkresem zachycujícím rozvržení zahrady a deseti fotografiemi. Podklady na webovou stránku dodávali autoři projektů zahrady společně s realizačními firmami. Na fotografiích je možné
sledovat, jak se v průběhu let mění požadavky majitelů, jaké se objevují nové technologie, jaké jsou současné trendy.
Hlasování bylo elektronické, z jedné IP adresy bylo možné hlasovat pro každou zahradu 1x za 30 dnů,
takže dvakrát po dobu trvání ankety. Počet zahrad, kterým mohl jeden hlasující přidělit svůj hlas, nebyl
omezen. Každou zahradu bylo možné ohodnotit jednou až třemi hvězdičkami.
V anketě se nakonec sešlo téměř 14 000 hlasů. Webová stránka dosáhla 10 000 návštěv, jedna návštěva
trvala více než tři minuty. Výsledky ankety byly vyhlášeny v rámci Víkendu otevřených zahrad 13. června
2015 v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně.
Očekávání, že anketa ukáže, jaké jsou v současnosti nejoblíbenější trendy, se tak úplně nenaplnilo. Mezi
nejvýše oceněnými jsou zahrady nejrůznějšího charakteru prostě co člověk, to názor a jiný vkus. Není ale
důležité, která zahrada v anketě zvítězila. Důležité je, aby si současní i budoucí majitelé zahrad uvědomili,
že tvorba zahrady je proces, který by měli svěřit odborníkům – zahradním architektům a kvalitním zahradnickým firmám. Jedině tak získají zahradu, která se může jednou stát třeba i zahradou desetiletí.

Hlasy

Dílo

Projekt

Realizace

Přírodní zahrada
3465 v podhůří Beskyd

Palkovice

Ing. Magda Cigánková- Fialová

Ivánek-Zeman v.o.s.

Privátní zahrada
3445 ve Vonoklasech

Vonoklasy

Ing. Ferdinand Leffler,
Ing. Jiří Stiborek

FLERA s.r.o.

Ing. Jana Pyšková

Zahradní architektura
Kurz, s.r.o.

Praha 5 2815 Zahrada u vily Sněženka Zbraslav
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PARK ROKU 2016 A ZAHRADA ROKU 2016
Soutěž, která se již několik let koná pod názvem Park roku a Zahrada roku se původně jmenovala soutěž
o „Nejlépe realizované sadovnické dílo“. Kritéria, které dal soutěži do vínku jeden z jejich zakladatelů profesor Jaroslav Machovec, ale od začátku počítala s tím, že porota bude hodnotit i kvalitu návrhu a péči
o dílo. Za dvanáct let kvalita provedených práce pořád stoupá. V posledních letech se málokdy v soutěži
objeví dílo, kde by nebyly kvalitně provedené zahradnické práce, cesty, drobná architektura. Stále víc tedy
záleží na kompozici a následné péči.
Členy poroty byli v roce 2015 jako obvykle zkušení odborníci z celého spektra oboru zahradní
a krajinářské tvorby. Složení poroty se za poslední roky nemění a je tak zaručena kontinuita hodnocení.
Ve dnech 22. – 24. června objeli kus republiky a navštívili osm děl v kategorii Park roku a deset zahrad.
Soutěž Park roku a Zahrada roku tak, jak byla organizována uplynulé desetiletí, pokračovat nebude. Ale
rozhodně nezanikne. Záměrem Svazu zakládání a údržby zeleně je oddělit soutěž Zahrada roku od soutěže Park roku.
Odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně:
Ing. Olga Nováková – vedoucí úseku rozvoje města Magistrátu města Brna
Ing. Radmila Fingerová – krajinářská architektka / Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT
Ing. Jitka Trevisan – krajinářská architektura / Trevisan ateliér +
Bc. David Mičan – majitel zahradnické firmy Zahrada M / člen SZÚZ
Ing. Petr Mičola – krajinářský architekt / ateliér BONMOT, spol. s.r.o.,
Ing. Petr Šiřina – krajinářský architekt / Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

KONFERENCE „PARKY PR O ŽIVOT – ZAHRADY PRO RADOST“ VE VELKÉ BYSTŘICI
Vyhlašování výsledků soutěže Park roku a Zahrada roku bývá spojeno s odbornou konferencí „Parky pro
život – zahrady pro radost“, která konala 25. září 2015 ve Velké Bystřici u Olomouce. Tématem konference
byla především zeleň v obcích, ale také praktické předvedení vhodné mechanizace pro zakládání
a údržbu zeleně, přednáška na téma veřejných koupacích jezírek i progresivní technologie ozeleňování
střech. Konference vyvrcholila oceněním nejúspěšnějších děl v soutěži Park roku, Zahrada roku, Zelená
střecha roku 2015.
Konference byla partnerskou akcí projektu „Jsme ze stejné planety“. V sobotu 26. září se zahradníci z 29
firem – členů Svazu zakládání a údržby zeleně – stali odbornými patrony sázejících cizinců. Byli zárukou
správného postupu při vysazení stromů, nápomocni radou i fyzicky.
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LIPOVÁ RATOLEST 2015
Koncem září se v Plzni uskutečnil osmý ročník soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest.
Soutěž je určena pro studenty a učně středních a vyšších zahradnických škol, kterých se letos zúčastnilo deset. Úkolem každého čtyřčlenného družstva bylo za tři dny vytvořit odpočívadlo sestávající z dlažby, mlatu a květinového záhonu. Odpočívadla se stala dominantními prvky nově vznikající části Lochotínského parku.
Profesní soutěž pro obor realizace zahradních a krajinářských úprav, kterou SZÚZ pořádá od roku 2008,
se koná v reálném prostředí a jejím výsledkem je vždy ucelená plocha, která obohatí zeleň partnerského
města. Po Jihlavě, Olomouci, Třinci, Rousínově a Ostravě se v roce 2015 uskutečnila soutěž v Plzni.
Pro soutěžící bylo perfektně připraveno 10 soutěžních sektorů, rozmístěných podél asfaltové komunikace
k Lochotínskému pavilonku a podél okružní vycházkové cesty. Spojením dvou soutěžních buněk vzniklo
jedno oddechové místo tvaru půlkruhu, který má ve vrcholu vloženou oválnou plochu s lavičkami. Soutěžící museli vytvořit plochu z mechanicky zpevněného kameniva, vydláždit prostor pod lavičkou, osadit
kovové obrubníky a instalovat lavičku na předem připravený betonový základ. Nechyběly samozřejmě
ani ryze zahradnické práce – příprava plochy pro trávník a položení kobercového trávníku, výsadby
stromů a keřů, květinové záhony. Každá soutěžní plocha měla výměru kolem 60 m². Soutěžící se jednomyslně shodli, že nejvíce se potrápili s divokou dlažbou ze žulových odseků. Andresová z Litomyšle si
pochvalovala, co všechno soutěž studentům přináší. „Ve škole se učíme teoretické postupy, ale tady jsme
se setkali s reálnou praxí. Museli jsme se sami rozhodovat, což je pro nás něco nového“. Mnozí soutěžící
si poprvé vyzkoušeli práci v týmu, a to nejen v rámci svých kolegů z družstva, ale i konkurentů, protože
vždycky dvě plochy spolu těsně sousedily. Porota mladým zahradníkům tentokrát nic neulehčila, takže
museli zvládnout i upevnění lavičky pomocí chemické kotvy. To, co jim naopak práci usnadňovalo, byla
obsluha strojů na zemní práce, která obratně převážela materiály, stroje pomáhaly s výkopy a studenti
tak zažili opravdový koncert. Letos poprvé nebylo organizační zajištění soutěže v rukou žádné z členských firem Svazu zakládání a údržby zeleně, ale vše měla na starosti firma, která je dodavatelem celé
zakázky. Studenti i organizátoři si velmi pochvalovali nasazení stavbyvedoucího Jana Vlčka z firmy Green
Project, který nejenom že nechal soutěžní plochy výborně připravit, ale po celou dobu soutěže byl
vstřícný, ochotný a operativně řešil veškeré problémy, kterým se akce takového rozsahu nevyhne. Doprovázející pedagogové svorně označili letošní ročník za jeden z nejlépe připravených.
Se všemi nástrahami soutěže se nejlépe vypořádali studenti z Mělníka, které na stupně vítězů doprovodila
Litomyšl a Rajhrad. Ocenění však zaslouží všichni, protože to, co za tři dny dokázali, bylo obdivuhodné.
Výsledky soutěže:
1. Česká zahradnická akademie Mělník – Eva Hříbalová, Václav Kolář, Jan Špaček, Zuzana Dauthová
2. Střední škola zahradnická a technická Litomyšl – Pavel Lomič, Jana Andresová, Karel Fink, Tereza
Harapátová
3. Střední zahradnická škola Rajhrad – Marek Šafář, Martin Straka, Martina Čechová, Veronika
Osičková
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2015 /
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015
(peněžní údaje jsou v tisících Kč)
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro
podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní
knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové
údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015.
OBECNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky
Účetní jednotka: Svaz zakládání a údržby zeleně
Sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno
Právní forma: sdružení, svaz – právnická osoba nezapsaná v OR, IČO: 26529831
Rozhodující předmět činnosti: činnost profesních organizací – nestátní nezisková organizace
Datum vzniku společnosti: 17. dubna 2001
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %:
Účetní jednotka neúčtuje o základním kapitálu
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Organizační struktura účetní jednotky a její cíle, poslání a činnosti:
Účetní jednotka je sdružení – svazem, založeným dle zákona č. 83/1990 Sb., je dobrovolnou, nezávislou,
nevládní a neziskovou profesní organizací, právnickou osobou nezapsanou v obchodním rejstříku, která
je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/46803/01-R.
Byla vytvořena za účelem zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby. Sdružuje
právnické a fyzické osoby, zabývající se zahradní a krajinářskou tvorbou, výrobou materiálů a mechanizačních prostředků pro tuto tvorbu, projektováním, inženýrskou činností, výchovou a vzděláváním, výzkumem a informačními službami v oblasti.
Posláním a cílem je především zvyšování odborné úrovně svých členů a oboru zahradní a krajinářské
tvorby, spolupráce s profesními svazy v rámci EU v oboru, organizování a poskytování poradenských a
výchovně vzdělávacích služeb formou kongresů, seminářů, školení, organizování výstav, veletrhů a akcí
v oboru. Jedním z cílů je i podporovat odborné vzdělání a výchovu zaměstnanců členských firem a spolupracovat se zahradnickým školstvím všech stupňů.
Výše popsané cíle a poslání patří do činnosti hlavní, do činnosti vedlejší hospodářské či doplňkové patří
příjmy z reklamní činnosti a účast nečlenů svazu na akcích.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Svaz zakládání a údržby zeleně
Křídlovická 371/68, 603 00 Brno
IČ: 26529831
POSLÁNÍ A CÍLE
Posláním a cílem je především zvyšování odborné úrovně svých členů a oboru ZaKT, spolupráce s profesními svazy v rámci EU v oboru, organizování a poskytování poradenských a výchovně vzdělávacích služeb
formou kongresů, seminářů, školení, organizování výstav, veletrhů a akcí v oboru ZaKT. Podporovat odborné vzdělání a výchovu zaměstnanců členských firem. Spolupracovat se zahradnickým školstvím všech
stupňů.
Výše popsané cíle a poslání patří do činnosti hlavní, do činnosti vedlejší hospodářské či doplňkové patří
příjmy z reklamní činnosti a účast nečlenů svazu na akcích.

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE:
Dle Stanov SZÚZ § 10 jsou orgány svazu:
a)
b)
c)
d)
e)

Shromáždění členů
Představenstvo
Kontrolní a revizní komise
Stavovský soud
Ředitel

Účetní jednotka nemá podíl na jiné obchodní společnosti ani družstvu.
Údaje o zaměstnancích
Zaměstnanci společnosti
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Běžné účetní období

Minulé účetní období
3

10

Mzdové náklady

833

816

Náklady pojištění SP a ZP

237

254
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POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ MET ODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇ OVÁNÍ
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
na základě vyhlášky 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem jejich činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě účetnictví (podvojného účetnictví).

ZPŮSOB OCENĚNÍ MAJETKU
Zásoby
O zásobách je účtováno způsobem B. Nakoupené zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách.
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách.

Opravné položky
Opravné položky nebyly tvořeny.
Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotka sestavila v interním
předpisu tak, že účetní odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání (s přesností na dny).
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku vycházel z ustanovení § 28 odst. 3
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od
jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se rovnají.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek při pořízení účtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý majetek
a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku. Pořizovací cena tohoto majetku
se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se vždy do nákladů, a to u nehmotného majetku na vrub příslušného účtu účtové skupiny 51 - Služby a u hmotného majetku na vrub příslušného účtu účtové skupiny
50 - Spotřebované nákupy.

Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost aktuální denní kurz vyhlášený ČNB platný
v den uskutečnění účetního případu.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky a závazky
Sledované období

Minulé období

Pohledávky
Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

Před lhůtou splatnosti

10

21

50

36

Po lhůtě
z toho:
Do
30 dnů

105

5

137

5

splatnosti,

Do 60 dnů
Do 365 dnů

25

Nad 365 dnů

80

40
5

Sledované období

78

5

Minulé období

Závazky
Z obchodního styku

Ostatní

Z obchodního styku

Ostatní

7

145

12

110

Před lhůtou splatnosti
Po lhůtě
zDo
toho:
30 dnů

splatnosti,

12

11

Do 60 dnů
Do 365 dnů

11

Nad 365 dnů

12

PŘIJATÉ DOTACE NA PROVOZNÍ ÚČELY

Poskytovatel dotace

Poskytnutá částka

Čerpaná částka

MŽP

199 794,00

199 783,00

Neinvestiční dotace MŽP ze SR ČR k programu pod názvem „Zelené střechy – zdravé prostředí do měst II“
na základě rozhodnutí č. 151/32/15. Celková výše dotace činí 199 794, - Kč, projekt byl zahájený
31. 1. 2015 a skončil 31. 12. 2015. Náklady na projekt hrazené z dotace činily 199 783,- Kč. Nevyčerpaná
částka dotace ve výši 11, - Kč byla zaúčtována na stranu DAL účtu 346001 Nároky na dotace.
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INFORMACE O HMOTNÉM A NEHMOTNÉM MAJETKU

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena
Skupina majetku

Oprávky, vyřazení

Zůstatková cena

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé
období

Běžné období

Minulé období

SMV

92

92

92

92

0

0

Jiný DHM

197

176

197

176

0

0

Pozemky
Stavby

Nedokončený DHM

Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
Skupina majetku

Oprávky, vyřazení

Zůstatková cena

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé
období

Běžné období

Minulé období

100

100

83

67

17

33

Software
Ocenitelná práva
Výsledky věd. činnosti
Jiný DNM
Nedokončený DNM

O zřizovacích výdajích nebylo účtováno
Ostatní informace o účetní jednotce, výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské
činnosti a pro účely daně z příjmu
Dle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., v platném znění, nebyla roční účetní závěrka ověřena
auditorem.
Účetní jednotka neposkytla žádné dary, neúčastnila se veřejných sbírek.
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Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a vedlejší (hospodářské) činnosti a pro účely daně
z příjmu právnických osob:
Příjmy

A)

B)

C)

Výdaje

ř. v
DPPO

Rozdíl

ř. v DPPO

Nedaňové
Hlavní činnost – akce

786

2 256

- 1 470

Dotace – granty

200

200

0

Celkem

986

101

2 456

70

- 1 470

Daňové
Činnost vedlejší – hospodářská
Členské příspěvky přijaté

1 541

celkem
Součty /HV

382

319

63

0

1 541

1 923

319

1 604

2 909

2 775

134

2 526

2 456

70

382

318

64

2 908

2 774

134

110

Výkaz zisku a ztrát
Příjmy hlavní činnost
Příjmy hospodářská činnost
součty
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