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Pohovořit s námi můžete na těchto 
mobilních číslech. Volejte: 

Janě Šimečkové 777 581 544 
Haně Pijákové  775 581 544 
Míše Brázdové  725 745 421 

Pište nám na e-mail info@szuz.cz 
nebo na osobní e-maily: 
simeckova@szuz.cz 
pijakova@szuz.cz 
brazdova@szuz.cz 

Sledujte naší svazovou činnost 
na www.szuz.cz, facebooku 
a uzavřené FB skupině SZÚZ členové. 

Peníze nám posílejte na č.ú. 
156433910/600, Moneta Bank nebo 
Fio Banka 2301112937/2010. 

Oficiálně jsme spolek vedený 
u Krajského soudu v Brně, L8536 
IČO: 26529831, DIČ: CZ26529831

SVAZ 
ZAKLÁDÁNÍ 
A ÚDRŽBY 
ZELENĚ

PŘIJĎTE NÁS 
NAVŠTÍVIT DO NAŠÍ 
GREEN KANCELÁŘE 
V OTEVŘENÉ 
ZAHRADĚ 
NA ÚDOLNÍ 33, 
602 00 BRNO

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

Vážení a milí členové, 

již pátým rokem vás pravidelně informujeme v našem 
newsletteru o svazovém dění. Doufáme, že plní svůj hlavní 
účel a vy máte neustálý přehled o aktivitách, kterými se svaz 
zabývá.  První měsíc a půl nového roku jsme věnovali 
přípravě a konání Shromáždění členů odborných sekcí a 
plánovali hlavní, svazové, které se uskuteční 24.-25. března ve 
Křtinách. Všichni jste srdečně zváni. Horečně jsme rovněž 
vzdělávali vás, naše členy, v rámci projektu Hortulanus, do 
jehož ukončení nám zbývá poslední rok. 

Přeji Vám pěkné počtení 
Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka 

Leden-únor 2022

V červnu jsme na setkání členi – členům ve Zlíně na základě iniciativy Rosti Ivánka 
uspořádali dražbu, na které jsme díky mnohým z vás vybrali přes 50 000 Kč. Rozhodli 
jsme se po poradě v představenstvu, s Rosťou a Karlem Fučíkem, který byl největším 
dárcem, část peněz použít ke splnění přání seniorů v domově v Kolíně, kteří si přáli 
truhlíky s možností přístupu z kolečkových křesel. Objednáváme tedy tři mobilní 
truhlíky, které bychom v březnu měli do Kolína dovézt včetně zeminy a rostlin  
k osázení. Velmi se na osobní předání těšíme.
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Co je nového v projektu Hortulanus 

V měsíci lednu proběhlo plánování a realizace kurzů. O tom, jaké kurzy se konaly a jaké témata jsou v plánu se můžete blíže dozvědět  
v tabulce kurzů plánovaných a konaných.  

Ohledně podrobnějších informací a aktualizací Vás budou kontaktovat zástupci subdodavatelských společnosti Kanu systém a Everesta.  

Tím, že je nyní nabídka kurzů větší, prosíme všechny, aby si hlídali počet 10 kurzů, které lze maximálně absolvovat. 
Posílejte na školení přednostně ty zaměstnance, kteří se již v minulosti pár kurzů účastnili, ale neabsolvovali plných 40 
hodin školení. Přehledy jsme vám zasílali, pokud je budete chtít poslat znovu, ozvěte se. Od zaměstnanců, kteří jsou 
školeni poprvé nebo jim skončila DPČ potřebujeme scany pracovních smluv/DPČ a monitorovací list. 

V průběhu ledna nám byla k drobným opravám vrácena monitorovací zpráva ZoR 5. Drobné chyby neměly vliv na proplacení, byly opraveny 
a následně byla monitorovací zpráva znovu odevzdána a schválena. Aktuálně za tuto ZoR 5 vykazujeme k proplacení částku 145 860 Kč.  

Kurzy uskutečněné v lednu 

V lednu se uskutečnilo 15 kurzů a celkem bylo 21 školících dnů. Při průměrném zapojení 10 osob na kurz prošlo kurzy 
téměř 200 osob, i když někteří se zúčastnili více kurzů. 

OBOROVÉ ODBORNÉ KURZY 
Trvalkové záhony – technologie, vhodné druhy, Zelené střechy – pokročilý kurz, Trávníky – zakládání a péče, Řez ovocných dřevin 

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ KURZY 
Fakturace a doklady, Legislativní změny pro personalisty, Daň z přidané hodnoty 

MANAŽERSKÉ KURZY 
Operativní řízení spolupracovníků, efektivní vedení , Jak nás vidí zákazník, jak budovat firemní kulturu, Jak asertivně zvládat 
problémové situace se zákazníky i se zaměstnanci, Jak přežít v nelehké covidové době, Týmová spolupráce, delegování, kontrola 

OBECNÉ IT KURZY 
SketchUp základní kurz 

Důležité kontakty 

Technické a manažerské kurzy zajišťuje Kanu systém s.r.o. / Bc. Lucie Dočekalová, mobil: +420 776 376 573,  
mail: docekalova@kanu.cz  

Jazykové, účetní, ekonomické a právní kurzy zajišťuje společnost Everesta, s.r.o. 

JAZYKOVÉ KURZY/ Jan Kořistka, mobil: + 420 734 621 064, mail: jan.koristka@everesta.cz 

ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ, PRÁVNÍ, OBECNÉ IT / Ing. Jana Benešová, mobil: + 420 734 318 883, mail: jana.benesova@everesta.cz  

INTERNÍ LEKTOR (oborové)/ Ing. Michaela Brázdová, mobil: +420 725 745 421, mail: brazdova@szuz.cz 

Hortulanus 2021 - odborné vzdělávání členů Svazu zakládání a údržby zeleně

Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0011146 

mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:jan.koristka@everesta.cz
mailto:jana.benesova@everesta.cz
mailto:brazdova@szuz.cz
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Termín konání    Název                                                     Místo konání       Přihlašování 

14.2. 2022      Řez ovocných dřevin                    Nový Bydžov       UZAVŘENÝ KURZ 

14.2. a 15.2. 2022   Koupací jezírka a biobazény prakticky – 1. skupina     PREZENČNĚ, OTEVŘENÁ ZAHRADA, BRNO 

15.2. a 16.2. 2022   Koupací jezírka a biobazény prakticky – 1. skupina      PREZENČNĚ, VRANOV U BRNA  

15.2., 16.2., 17.2. 2022 Výsadba a řez dřevin                     ONLINE  

17.–18.2. 2022     Jak přežít v nelehké covidové době            Nový Bydžov,        UZAVŘENÝ KURZ 

18.2.2022       Prezentační dovednosti                  PREZENČNĚ 

BRNO  – hlásit se mohou i účastníci bez zelené Tečky, stačí PCR test docekalova@kanu.cz 

21.2.2022       Účetní závěrka                       ONLINE Do 1.2. na: PŘIHLAŠOVACÍ 
FORMULÁŘ - KURZ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 8h. 

22.2.2022       Cestovní náhrady (8 hodin)                 ONLINE Do 1.2. na: PŘIHLAŠOVACÍ 
FORMULÁŘ - KURZ CESTOVNÍ NÁHRADY 8h. 

22.2. a 23.2. 2022   Kalkulace a rozpočtování v ZAKA I. – Základní kurz     PREZENČNĚ BRNO  

23.2-24.2. 2022               Tesařský kurz                        PREZENČNĚ BRNO  docekalova@kanu.cz 

24.2.2022       Novela zákoníku práce a její dopady do praxe (8 hodin)   ONLINE  

24.2. 2022      Jak obstát v měnících se podnikatelských podmínkách  Frýdek-Místek, Uzavřený kurz  

25.2. 2022       Marketingový a komunikační mix, on-line nástroje    ONLINE       docekalova@kanu.cz 

28.2.2022       Výsadba a řez dřevin                    PREZENČNĚ, NOVÝ BYDŽOV Interní kurz pro 
firmu OK ZAHRADY s.r.o. 

1.3. a 2.3. 2022    Kalkulace a rozpočtování v ZAKA II. – Pokročilý kurz    PREZENČNĚ 

BRNO Do 18.2. na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdFVgFZpkF8_8t9UddhAqMpSvbZbQXP25SbvAR6hYEb_JdA/viewform 

3.3 a 7.3.2022     Trvalkové záhony  (technologie, vhodné druhy)      ONLINE Do 21.2. na: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_TW_xoE0klUslH0xgYrMJ9IuoY3FMSP2VxbAT6bLetF53A/viewform 

9.3. 2022       Vedení menších pracovních týmů před sezónou (pro mistry, předáky, vedoucí malých skupin)   
                                        ONLINE     docekalova@kanu.cz 

14.3.2022       Účtování v cizí měně      ONLINE Do 15.2. na:  PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ - KURZ ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ 

KAPACITA KURZŮ INTERNÍ LEKTOR 

Kalkulace a rozpočtování v ZAKA I. – Základní kurz – zbývá 6 volných míst 

Trvalkové záhony (3.3. a 7.3.) –  Zbývají 2 volná místa 

Kurzy se budou realizovat, až když obsadíme kurz 10 účastníky. Kurzy se konají maximálně pro 12 účastníků. Uzavřený 
kurz je kurz, který je určený buď pro jednu konkrétní firmu či skupinu účastníků, kteří se chtějí proškolit na dané téma a 
sami obsadí kapacitu 12 účastníků. 

Stav k 15.2.2022 

Hortulanus 2021 - program na další měsíce roku 2022

mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:docekalova@kanu.cz
mailto:docekalova@kanu.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHdFVgFZpkF8_8t9UddhAqMpSvbZbQXP25SbvAR6hYEb_JdA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_TW_xoE0klUslH0xgYrMJ9IuoY3FMSP2VxbAT6bLetF53A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci_TW_xoE0klUslH0xgYrMJ9IuoY3FMSP2VxbAT6bLetF53A/viewform
mailto:docekalova@kanu.cz
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Shromáždění členů SZÚZ

               Shromáždění členů SZÚZ 2022  
24.-25. března 2022, Křtiny  

Pro letošní Shromáždění členů jsme symbolicky vybrali kulturní, turistické a poutní centrum v Moravském krasu, zámek v městysu 
Křtiny. Proč symbolicky?   

• Na tomto místě se konalo Shromáždění členů v roce 2010, mnozí si jej pamatují, ale mnozí členové tehdy ještě  
v SZÚZ nebyli. 

• V samotném názvu Křtiny lze cítit jakýsi nový život a my doufáme v obrození normálního života a činnosti SZÚZ. 

• Náš obor nežije ve vzduchoprázdnu a je úzce spjat s lesnictvím, zámek ve Křtinách provozuje Školní lesní podnik 
MENDELU, který má velmi zajímavé aktivity, s nimiž vás hodláme seznámit na páteční exkurzi. 

• Křtinský kostel Jména Panny Marie je barokní skvost označovaný jako “Perla Moravy” a patří k vrcholným dílům 
nejvýznamnějšího českého barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla.  

I když konec března už znamená začátek zahradnické sezóny schválně jsme zvolili tento pozdní termín, aby byla větší šance, že naše 
setkání nezhatí covid a že nikomu nezasáhne do jarních prázdnin. Těšíme se ve Křtinách na shledanou. Přesný program a pozvánku 
očekávejte v nejbližších dnech. Bude Vám doručena do vašich mailových schránek. 
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Lednové Shromáždění členů se uskutečnilo v sídle členské firmy 
Zahrady Laurus v Hybrálci u Jihlavy. Doprovodným odborným 
programem byly přednášky Michala Vránka a Martina Peciny  
o jejich dojmech, zkušnostech z doprovodných exkurzí 
i samotného mezinárodního kongresu, který se v roce 2021 konal 
v Portugalsku. Shrnuli svým kolegům nejzajímavější  
a nejpřínosnější přednášky z konference. Jirka Hájek následně 
představil ve svém příspěvku jednotlivá díla, která českým 
účastníkům v rámci exkurze po koupacích jezírkách a biobazénech 
ukázali kolegové ze švýcarského svazu, s nimiž jsme exkurzi 
pořádali.  

V rámci vlastního jednání členů byly na programu pravidelné 
body jednání – schválení čerpání rozpočtu a zprávy o činnosti za 
minulý rok a příprava rozpočtu a plánu akcí pro rok letošní.  

Pohostinnost našich hostitelů Evy, Petra a Anety byla zcela 
excelentní. Děkujeme celému týmu Zahrady Laurus za skvělý 
gastronomický zážitek. 

Kdo zůstal i do druhého dne, mohl si před odjezdem domů dopřát 
doprovodný program v podobě  návštěvy Biofarmy Sasov, která se 
zaměřuje na chov přeštických prasat a masného skotu, s exkurzí 
do bioplynové stanice. Anebo si mohl zalyžovat na nedaleké 
sjezdovce Šacberk. 

S plánem aktivit na rok 2022 se můžete seznámit na 
stránkách www.abaj.cz  
Během tohoto roku by stránky měly doznat výrazných 
změn, těšít se můžete na nový design i grafiku. 

ABAJ Shromáždění členů, 26.1. 2022

http://www.abaj.cz
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Vyhlásili jsme 4. ročník soutěže Koupací jezírko roku a velmi se těšíme na vaše díla, která tuto soutěž obohatí. přihlášku a podmínky 
najdete na www.abaj.cz 

Přihlášená díla bude hodnotit odborná porota v termínu 24. - 26. května 2022 ve složení: 
Ing. Petr Formánek - jednatel firmy Fortina projekt s.r.o., znalec v oborech projektování a stavebnictví, specializace: 
vodohospodářské stavby, opatření proti suchu, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT č. *00011298* 
Ing. Petr Mičola - zahradní architekt, jednatel firmy Gerten s.r.o. 
Ing. Martin Panchartek - jednatel firmy Greeplan a Ekogreen s.r.o., realizátor koupacích jezírek a biobazénů, člen Rady ABAJ 
Ing. Jakub Urbanec - obchodní zástupce firmy Oase, člen Rady ABAJ 

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 16.6. 2022 v rámci semináře Koupací jezírka a biobazény prakticky.

Asociace biobazénů a jezírek

http://www.jezirka-biobazeny.cz/cs/biobazeny/akce/koupaci-jezirko-roku/rocnik-2022/
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Setkání členů Sekce zelené střechy 

Po dvou letech se měli možnost sejít členové Sekce zelených 
střech zase osobně. Ve čtvrtek 3. února 2022 jich do 
konferenčního sálu v Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně 
dorazilo více než třicet z devatenácti členských firem. Dopolední 
odbornou část moderoval předseda rady Sekce Pavel Dostal  
a věnoval se v ní novým nastupujícím trendům, kterými jsou 
především zelené střechy podporující biodiverzitu a kombinace 
vegetace s fotovoltaickými panely. V další části přítomní 
diskutovali především o dotacích na zelené střechy z programu 
Nová zelená úsporám a formou workshopu zpracovali osnovu 
vzorové technické zprávy, která bude k dispozici na 
www.zelenestrechyinfo.cz v oddíle pro členy. 

Odpoledne se uskutečnilo vlastní Shromáždění členů Sekce 
Zelené střechy s obvyklou náplní, která zahrnovala zprávu o 
činnosti a hospodaření v roce 2021 a návrh činnosti a rozpočtu na 
rok 2022. Veškeré dokumenty a návrhy účastníci vzali na vědomí, 
případně odsouhlasili a všichni členové ZeS je obdrželi e-mailem.  

Program Certifikovaný realizátor zelených střech 

Klíčovým bodem jednání byla diskuse a hlasování  
o dokumentech, díky kterým by se konečně měl zahájit již několik 
let plánovaný program Certifikovaný realizátor zelených střech.       

Dokumenty k programu byly zaslány všem členům Sekce ZeS  
v předstihu. Podmínky programu, o jehož vytvoření rozhodlo již 
dříve Shromáždění členů ZeS, představila ředitelka SZÚZ Jana 
Šimečková na základě návrhu členů Rady Sekce Zelené střechy 
(Pavel Dostal, Petr Halama, Jan Kuchař, Jiří Mrtka, Josef Hoffmann 
a Jitka Dostalová j.h.). Přítomní o certifikačním programu 
diskutovali, připomínky se týkaly především délky platnosti 
certifikátu a způsobu jeho prodlužování. Dokumenty Směrnice 
CeReZeS a Prováděcí předpisy CeReZeS byly schváleny  
v navrženém znění a budou k dispozici na 
www.zelenestrechyinfo.cz. Členové Rady ZeS a kancelář byli 

pověřeni k zahájení realizaci programu s tím, že pro další 
Shromáždění členů vyhodnotí jeho úspěšnost a vhodnost 
nastavených podmínek.   

Základní body programu Certifikovaný realizátor ZS: 

Cílem certifikačního programu CeReZeS je ověřit odborné 
kvality právnických a fyzických osob, které se profesně 
zabývají realizací vegetačního souvrství zelených střech.  

Garantem certifikačního programu je Sekce Zelené střechy. 
Certifikát se uděluje právnické nebo fyzické osobě, která se 
profesně zabývá realizací zelených střech. 

Certifikační kritéria jsou zaměřena tak, aby garantovala 
znalosti a praktické zkušenosti s realizací vegetačních 
souvrství zelených střech dle platného dokumentu 
„Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro 
navrhování, provádění a údržbu." Certifikace se proto  
skládá z teoretické zkoušky a posouzení předložených 
referenčních projektů. 

Teoretické znalosti se ověřují písemným testem, který 
absolvuje pověřený zástupce uchazeče. Zkušební otázky 
vycházejí ze Standardů. 

Praktické zkušenosti s realizací vegetačního souvrství 
zelených střech dokládá uchazeč předložením minimálně 
tří vlastních referenčních realizací vegetačního souvrství 
zelených střech, u kterých musí být splněny podmínky 
uvedené v prováděcích předpisech.  

Držitel certifikátu je povinen dodržovat při realizacích 
zelených střech pravidla uvedená ve Standardech tak, aby 
svou příkladnou prací dělal čest svému oboru i sobě 
samému.  

Držitel certifikátu má právo být zveřejněn, doporučen  
a propagován na oficiálních internetových stránkách 
garanta, jako certifikovaný, kompetentní a zkušený 
realizátor zelených střech. 

Zelené střechy - Shromáždění členů

http://www.zelenestrechyinfo.cz
http://www.zelenestrechyinfo.cz
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Novinky SMZ 

Do nového roku vstupuje rada SMZ v obměněné sestavě. Anička Veselá pro časové důvody rezignovala na svůj post a do konce 
volebního období ji tak zastoupí arborista Valentino Cristini. 

Rada SMZ se proto mimořádně sešla počátkem února, přičemž se podařilo připravit několik akcí pro první polovinu roku, jejichž 
termíny budou postupně v nejbližší době zveřejňovány. Velká pozornost byla při setkání věnována rovněž mezinárodnímu 
kongresu mladých zahradníků, jehož budeme v tomto roce pořadatelem. Termín konání byl stanoven na 10.7. – 16.7. 2022 
a aktuálně probíhají přípravné práce. 

Ve dnech 11.6. – 12.6. se pak mladí zahradníci chystají na floristickou soutěž v Ivanke při Dunaji. Všichni členové se zájmem se 
mohou přihlásit k účasti prostřednictvím formuláře, který obdrželi emailem. 

Podrobně můžete naši činnost sledovat na stránkách www.mladizahradnici.cz a na facebookovém profilu Sekce mladých zahradníků. 
Pouze členům je určena uzavřená skupina Sekce mladých zahradníků - Členové. 

Sekce Mladých Zahradníků

Rada SMZ pracuje ve složení: zleva Alžběta Kotlabová, Martin Straka, Aneta Hegerová, Oliver Csillagi, Valentino Cristini

http://www.mladizahradnici.cz
https://www.facebook.com/mlady.zahradnik
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Pravidelné příspěvky na téma ukázkových kalkulací nákladů pro 
provádění služeb v oboru ZAKA zveřejňované v časopise Inspirace 
vyvolaly k mé radosti na konci roku 2021 a počátku 2022 několik 
ohlasů. Nejvíce po čísle 4/2021 věnované nákladům na zhotovení 
malé zelené extenzivní stříšky.  Jsem potěšen, že tyto studijní 
ekonomické úvahy jsou „hodnoceny“ spíše kladně,  
a hlavně jako dosti potřebné. Několikrát se součástí diskuse staly 
také další témata zde obsažená a samotný časopis Inspirace.  Rád 
bych za zájem členů SZÚZ touto formou poděkoval. 

Kalkulace zahradnických prací 

Naprostá většina příspěvků (nebo dotazů) od kolegů ze členských 
firem SZÚZ (ale i mimo tento Svaz) je, že reálné náklady 
během roku 2021 výrazně „přeskočily“ ty, které uvádím 
v rubrice „ekonomika“ v Inspiraci. Rád bych proto shrnul, 
jak nákladové kalkulace vznikají a jsou aktualizované. 
Základem každé kalkulace je vlastně vždy analýza již realizované 
zakázky v oboru ZAKA. Vždy je využitá kalkulační tabulka. Způsob, 
jak taková tabulka vzniká, je uveden v sekci Pro členy/ Vzory-
kalkulace, která je vám přístupná po přihlášení.   

Důležitou částí kalkulace je tzv. HZS neboli hodinová zúčtovací 
sazba, která je v základu každé kalkulační tabulky použita  
v nákladové výši. Protože si myslím, že toto téma může zajímat 
každého člena SZÚZ, připojuji k diskusi zjednodušenou studijní 
tabulku HZS pro pracovníka v oboru ZAKA tak, jak ji aktuálně (pro 
rok 2022) nyní aktualizuji v naší firmě. Předpokládám zvýšení 
nákladů na odpracovanou hodinu proti roku 2021 minimálně  
o 7% přičemž 10% nárůst by mě vůbec nepřekvapil.                            

INSPIRACE  

To že jste kvůli kalkulacím v oboru ZAKA zavolali, mě potěšilo. 
Ještě více radosti mně udělal zájem a vyjádření k časopisu 
Inspirace, kdy – podle Vašich slov – v každém čísle je vždy více 

článků, které Vás zaujmou nebo je dokonce „zrovna 
potřebujete“ pro svoji aktuální zakázku, práci. Myslím, že to je 
velmi dobrá vizitka práce SZÚZ a zejména šéfredaktorky Jany 
Šimečkové.  Opakovaně zazněl návrh, zda by Inspirace mohla 
vycházet elektronicky nebo alespoň ve větším nákladu, aby takto 
kvalitní informace o problematice oboru ZAKA byly dostupné 
většímu okruhu zájemců. Protože jsem už trošku pamětník, uvedu 
informaci, že původně vycházela Inspirace asi ve třikrát větším 
nákladu než dnes a byla zdarma rozesílána například mnoha 
obcím, městům, architektům…Jejich elektronická verze byla 
zveřejňovaná po nějaké době od vydání tištěné. Tato praxe byla 
ukončena na základě rozhodnutí členské základny SZÚZ asi v roce 
2016, kdy jsme rozhodli, že časopis bude vydáván a zasílán pouze 
pro předplatitele. 

 V této souvislosti si dovolím upozornit na možnost, že 
každý, kdo chce, může předplatit a nechat zasílat Inspiraci 
na libovolnou adresu.  Tak například naše firma předplácí 
asi dvaceti zákazníkům a architektům, a neformální 
sdružení „moravskoslezských členských firem 
SZÚZ“ dokonce pro 180 většinou veřejných institucí na 
území, kde tyto členské firmy působí = obce, města, 
krajské úřady. Ke konkrétnímu jednomu výtisku je vždy 
připojena „nálepka“ s informací, kdo časopis předplácí a 
nechává posílat. Je to zcela jistě nejlevnější a 
nejadresnější, a ještě k tomu opravdu kvalitní způsob 
propagace naší firmy (reklama). 

Úplně na závěr znovu spojím studijní kalkulace a Inspiraci. Nejvíce 
se mi líbily informace, kdy jste použili konkrétní tabulku  
s konkrétní kalkulací v jednom z čísel Inspirace pro úspěšnou 
obhajobu cenové úrovně své vlastní práce u náročného 
zákazníka… 

Děkuji všem, kdo jste mi zavolali nebo napsali, volejte (raději 
pište na email) čím dále častěji. A hlavně: chci Vás povzbudit, 
abyste napsali svoje připomínky, návrhy, požadavky k činnosti 
Svazu zakládání a údržby zeleně přímo na svazovou adresu  
info@szuz.cz.  Já mám takovou zkušenost, že se podněty nás, 
členů, náš Svaz vždycky zabýval.  

Všem členům a spolupracovníkům SZÚZ přeji  
alespoň chvalitebný rok 2022 

Rostislav Ivánek 

Příspěvěk od člena - Rostislav Ivánek

Ilustrační foto

mailto:info@szuz.cz
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