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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, 

v rámci lednových aktivit jsme věnovali hodně času zejména 
odevzdání vyúčtování dvou grantů, které jsme realizovali v 
loňském roce, obou zaměřených na zelené střechy a podání 
grantů pro rok letošní. Pokračuje vzdělávání v rámci projektu 
Hortulanus, jehož realizaci nám bohužel velmi komplikují 
aktuální covid opatření a připravujeme již avizované online 
Shromáždění členů a mnoho dalšího. 

Přeji Vám pěkné počtení 
Vaše kancelářská zahradnice 
Hanka 

Leden 2021

Časopis Inspirace by si jistě zasloužil své vlastní webové stránky a tak na jejich podobě 
i obsahu začínáme pracovat. S číslem 4/2020 jste obdrželi i ročenku Zahrada roku 
2020. Pokud se vám líbila a upotřebíte více kusů, neváhejte s objednáním, zatím jich 
máme skladem dost! Cena je 60 Kč.  Prohlédni si ročenku.

https://www.yumpu.com/cs/document/read/65227994/zahrada-roku-2020-rocenka
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Pro nové členy SZÚZ, případně pro ty z vás, kteří přijímáte nové zaměstnance a chcete jim jako bonus nabídnout 
možnost vzdělávání, stále je možné se do projektu zapojit. Můžete také navýšit (samozřejmě i snížit) své požadavky na 
vzdělání.  

Termín konání Název

11.01.2021 Účetní uzávěrka

13.01.2021 PERMAKULTURA I. - 1. část

14.01.2021 PERMAKULTURA I. - 2. část

18.01.2021 Jednání a vyjednávání, argumentace, konfliktní situace I. - 1. část 


19.01.2021 Jednání a vyjednávání, argumentace, konfliktní situace I. - 2. část


19.01.2021 Právo v zahradní a krajinné tvorbě I. - část 1.

20.01.2021 Právo v zahradní a krajinné tvorbě I. - část 2.

18.1.-22.1.2021 
25.1.-29.1.2021

Řidičské oprávnění skupiny C 

27.1.2021 Novinky v daních a účetnictví

          Co je nového v projektu Hortulanus

V lednu jsme se věnovali především plánování a přípravě 
kurzů, očekávejte nabídku především online kurzů. 

Autoškoly a řidičské oprávnění mají aktuálně výjimku a lze 
je poskytovat a absolvovat. V Ostravě se nám podařilo kurz 
Řidičské oprávnění skupiny C v lednu rozběhnout, v Brně se 
kurz Řidičské oprávnění skupiny D rozběhne od 8.2. 2021. 
Co se týká prezenčních kurzů – Tesařský kurz a Gabiony a 
zahradní program bychom rádi uskutečnili, jakmile to 
epidemická situace dovolí.  

Veškerou komunikaci za technické a manažerské kurzy 
zajišťuje společnost Kanu systém s.r.o. V případě, že se 
chcete informovat o aktuálním dění u TECHNICKÝCH a 
MANAŽERSKÝCH kurzů, obraťte se na Lucii Dočekalovou, s 
kterou proberete veškeré podrobnosti konání technických a 
manažerských kurzů. Bc. Lucie Dočekalová,  
mobil: +420 776 376 573,  
mail: docekalova@kanu.cz  

Pokud budete chtít nějaké podrobností k ostatním školení a 
kurzům JAZYKOVÝM, ÚČETNÍM, EKONOMICKÝM, 
PRÁVNÍM nebo OBECNÉ IT obraťte se na Míšu Brázdovou.  
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:brazdova@szuz.cz
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Co plánujeme na další měsíce 

Plánujeme další on-line kurzy, protože jejich výhodou je, že 
se mohou téhož kurzu zúčastnit zaměstnanci různých firem 
z různých koutů republiky. Přehled aktuálně vypsaných 
kurzů pro měsíce únor/březen 2021 jsme zapojeným 
členským firmám již zaslali, ale budeme je průběžně 
aktualizovat.   

Kurzy v únoru (Hortulanus) 
02.02.2021 12:30 - 16:30 Jednání, vyjednávání, argumentace,konfliktní situace I. - 3. část (pokračování lednového kurzu) 
ONLINE 

03.02.2021 12:30 - 16:30 Jednání, vyjednávání, argumentace,konfliktní situace I. - 4. část (pokračování lednového kurzu) 
ONLINE 

04.02.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,..) I. - 1. část, ONLINE 

05.02.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,…) I. - 2. část, ONLINE 

08.02.2021 8:00 - 16:30 Pohledávky, ONLINE 

11.02.2021 8:00 - 16:30 Daň z přidané hodnoty, ONLINE 

15.02.2021 9:00 - 16:00 PERMAKULTURA I. - 1. část, ONLINE 

16.02.2021 9:00 - 16:00 PERMAKULTURA I. - 2. část, ONLINE 

17.02.2021 9:00 - 13:00 Výsadba a řez dřevin I. - 1. část,   ONLINE 

18.02.2021 8:00 - 16:30 Daň z přidané hodnoty,   ONLINE 

18.02.2021 8:00 - 16:30 Trávníky - zakládání a péče,   ONLINE 

19.02.2021 9:00 - 13:00 Výsadba a řez dřevin I. - 2. část,  ONLINE 

22.02.2021 8:00 - 16:30 Smluvní vztahy,  ONLINE 

23.02.2021 9:00 - 13:00 Výsadba a řez dřevin I. - 3. část, ONLINE 

24.02.2021 8:00 - 16:30 Trávníky - zakládání a péče,   ONLINE 

26.02.2021 9:00 - 13:00 Výsadba a řez dřevin I. - 4. část, ONLINE

Kurzy plánované na další měsíce (Hortulanus) 
02.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,..) I. - 1. část, ONLINE 

03.03.2021 9:00 - 13:00 Trvalkové záhony (technologie, vhodné druhy,…) I. - 2. část, ONLINE 

15.07.2021 9:00-17:30 Letničky - záhony z přímých výsevů, prezenční forma, Průhonice
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ZELENÉ STŘECHY 

I když se praví, že komu se nelení, tomu se zelení, ne vždy je to 
pravda. Přestože jsme v říjnu 2020 podali dvě žádosti o dotaci z 
programu MŽP, které by podpořili naše aktivity týkající se zelených 
střech, tentokrát jsme, poprvé po sedmi letech, neuspěli. Prioritu 
dostaly především projekty zaměřující se na odpady, vzdělávání 
dětí apod. Zřejmě hodnotitelé nepovažují zelené střechy za 
zásadní téma. Nicméně je potřeba se na to dívat realisticky – za 
posledních sedm let jsme získali podporu ve výši cca 1 400 000 
Kč, takže dotaci přejme tentokrát jiným neziskovým organizacím.  

Vyúčtování a závěrečné zprávy grantů 2020 

Získat grant nebo dotaci je jedna věc, zrealizovat druhá věc, a 
účetně a administrativně jej vypořádat je třetí, nejméně záživná 
součást grantového procesu. V lednu jsme takto vyúčtovali a 
odevzdali závěrečnou zprávu dvou grantů, a to projektu Zelené 
střechy – vize pro budoucnost, který jsme v roce 2020 
realizovali s podporou MŽP (dotace ve výši 238 000 Kč) a projektu 
Zelené střechy – šance pro Prahu, který jsme realizovali v 
letech 2019–2020 s podporou hlavního města Prahy (dotace ve 
výši 270 000 Kč).   

Zelené střechy – živé střechy 

Člověk se nesmí vzdávat, takže když nevyšel grant na rok 2021 z 
MŽP, pokoušíme se navázat na předchozí spolupráci s MHMP a 
požádali jsme o dotaci z programu ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro projekt Zelené střechy – živé střechy,       
v jehož rámci jsme si stanovili pro rok 2022 následující aktivity: 

• Uspořádání prvního ročníku soutěže „Zelená střecha Prahy 
2022“ 

• Příprava a naplnění webové stránky k soutěži „Zelená střecha 
Prahy“  

• Uspořádání odborných exkurzí po zelených střechách v Praze  

• Uspořádání Týdne otevřených zelených střech (2022) v rámci EU 
Green Week 2022   

• Uspořádání konference na téma „Zelené střechy – živé střechy“ 
v roce 2022 

• Tvorba videospotů s tématem „Zelené střechy – živé střechy  

Jestli jsme uspěli, to se dozvíme do 30. června 2021.    

Zelené fasády jako součást adaptačních opatření na 
změnu klimatu 

Druhý projekt, se kterým se ucházíme o podporu Magistrátu 
hlavního města Prahy, se týká zelených fasád. Sekce Zelené střechy 
se rozhodla, že nastal čas na zpracování metodiky (standardů) 
Ozelenění fasád, která umožní využití těchto vegetačních prvků v 
budoucnosti, případně jejich podporu a prosazování na úrovni 
hlavního města Prahy, potažmo celé ČR. 

Žádosti jsme odevzdávali do 18. ledna 2021 a vězte, že příprava 
takové žádosti zabere několik dnů. Chce to mít nápad, dokázat jej 
vyargumentovat, napsat osnovu projektu, zpracovat rozpočet a 
všechny potřebné přílohy atd. 

Dotace do budoucna – realizace střech či jiných ploch 
zeleně 

Jak dotační titul MŽP, tak i dotace hlavního města Prahy, podporují 
i tzv. tvrdé projekty, tzn. investiční dotace.  

Příklady podporovaných aktivit: údržba a úklid veřejně 
přístupných ploch zeleně, obnova a rekonstrukce předzahrádek, 
zlepšení vzhledu fasád obytných budov, protihlukových bariér a 
jiných objektů formou popínavé vegetace, studie, projekty a 
realizace obnovy městské zeleně, zlepšení stavu prostředí 
školských a jiných vzdělávacích zařízení, založení a podpora 
komunitních zahrad, založení zelených střech, realizace 
vertikálních zahrad (zelené stěny). 

Pokud by kdokoliv z Vás měl smysluplný nápad či záměr, který by 
byl pro takový projekt vhodný, neváhejte nás v kanceláři 
kontaktovat! 

Zelená střecha roku 2021 

Připravujeme vyhlášení osmého ročníku soutěže Zelená střecha 
roku, takže se, prosím, zamyslete, která díla do soutěže přihlásíte. 
Vím, že někteří máte pocit, že střecha, kterou můžete do soutěže 
přihlásit není nijak výjimečná, ale tady více než kde jinde platí, že 
není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všechna přihlášená díla se 
prezentují na www.zelenastrecharoku.cz, což pro Vás může 
být dobrou reklamou, jak je patrné z počtu návštěv v loňském 
roce. Loni jsme registrovali téměř 11 000 nových uživatelů.  

https://www.zelenestrechy.info/zelene-strechy-vize-pro-budoucnost
https://www.zelenestrechy.info/zelene-strechy-vize-pro-budoucnost
https://www.zelenestrechy.info/zelene-strechy-sance-pro-prahu
http://www.zelenastrecharoku.cz
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ELCA On the Green Move 

 ELCA On the Green Move 

ELCA On the Green Move 

ZELENÁ STŘECHA ROKU - důležité termíny:  
Vyhlášení soutěže: 15. března 2021 
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2021 
Hodnocení: konec května/začátek června 2021 
Vyhlášení výsledků: 2. pol. června 2021 v Brně

 ELCA On the Green Move 
„Stejně jako je krása v očích toho, kdo se dívá, hodnotu 
členství neurčujeme my, ale naši členové.“ 

Pátek 12. února 2021 

9:00 - 10:00 (bruselského času) 

Motto on-line setkání odkazuje k citátu Oscara Wilda „Krása je v 
očích toho, kdo se dívá.“  Tlumočíme Vám pozvání na konferenci 
od prezidenta ELCA Henrika Bosse a předsedy Výboru firem 
Yasina Otuzoglu:    

„Máme rádi osobnosti, které mají vizi a významné cíle. Chceme 
být součástí „big picture“ a podílet se na dlouhodobé 
udržitelnosti. Využijte výhody pramenící z toho, že jste součástí 
bohaté a spolupracující komunity, která nabízí podporu a 
sdružuje lidi a firmy vyznávající podobné hodnoty. Využijte 
členství v této komunitě k propagaci své značky, navažte nové 
kontakty a získejte přístup k těm, kteří vám mohou pomoci 

dosáhnout vašich cílů. Chceme poskytnout členům Výboru firem 
příležitost, aby navzájem sdíleli své zkušenosti, protože to je 
nejcennější, co může tato komunita nabídnout.   

Setkání se uskuteční on-line přes aplikaci MS Teams a bude 
vedeno v angličtině. Odkaz k připojení zde.  

OZNÁMENÍ 

Zasedání presidia ELCA a exkurze Výboru firem v ČR  

27. - 29.5. 2021 ZRUŠENO 

Covid nepřeje cestování přes hranice a tak vzhledem k velké 
nejistotě, zda by mohli zahraniční účastníci na akci přijet, ji po  
domluvě s ELCA kanceláří rušíme. Zasedání se zřejmě uskuteční 
online.

Pozvánka na on-line konference Výboru firem ELCA

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_#/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZTQ1NWVlNGQtOGI5OC00ZjY0LWExMGEtZTRiZjcyZTQyZDQ4%40thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222b24338f-52fe-4262-bb3b-10e94c22864e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ffe240d8-e014-4375-a97c-a875d0731b22%2522%257d%26anon%3Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D53fefa10-851a-4fc3-a088-76f0d5f75d36%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue
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Shromáždění členů SZÚZ 

Vážení a milí členové, 

jménem představenstva SZÚZ si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na Shromáždění členů SZÚZ, které se uskuteční 25. února 
2021, on-line, prostřednictvím aplikace Zoom. 

13.45  Prezence účastníků 

14.15 – 15.00  Činnost SZÚZ 2020 

zpráva o hospodaření SZÚZ  2020, zpráva kontrolní komise, diskuse, hlasování o zprávách, Informace o průběhu voleb do   
představenstva a kontrolní komise 

15.10 – 15.20 Výsledky voleb  

15.20 – 16.30 SZÚZ 2021 

Návrh programu 2021, návrh rozpočtu 2021, diskuse, hlasování, usnesení 

Den před zahájením Shromáždění vám pošleme odkaz na připojení, podmínkou je pouze dobré internetové připojení.  

Volby se uskuteční elektronicky několik dní před vlastním Shromážděním. Mandát v představenstvu končí Lukáši 
Gabrielovi, Davidovi Mičanovi (oba budou mandát obhajovat) a Jaromíru Opravilovi (již nebude mandát obhajovat). V 
kontrolní komisi Karlu Fučíkovi (zatím nevíme jeho stanovisko, momentálně je na dovolené) a Petrovi Neumannovi, 
který bude mandát obhajovat.  

Seznam kandidátů vám zašleme do 10. února. Dovolujeme si vyzvat všechny členy, kteří se chtějí aktivně podílet na směřování a řízení 
svazu, aby zvážili svoji kandidaturu a v případě zájmu nás kontaktovali, mailem či telefonicky.  

Loňské Shromáždění členů se uskutečnilo v Litomyšli. V podzemí zámku je instalováno voskové srdce 
pro Václava Havla, které jsme (mimo jiných míst) navštívili v rámci doprovodného programu.
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Připomínáme, že uzávěrka přihlášek je 31. března 2021. Těšíme se na vaše díla. 
Podmínky soutěže a přihlášku si můžete stáhnout na www.abaj.cz

http://www.abaj.cz
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Vzorové smlouvy 

Na webové stránky www.szuz.cz do oddílu Pro členy/ Vzorové 
dokumenty/ jsme přidali vzory právních dokumentů: mzdový 
výměr, pracovní smlouva a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. 
Vzory jsou vám k dispozici ve wordu a byly konzultovány s 
právníkem. Oddíl je přístupný pouze členům svazu po přihlášení. 

Sekce mladých zahradníků 
Členové Sekce mladých zahradníků v průběhu měsíce ledna 
připravili online diskuzi o dopadech koronakrize na náš obor, jejíž 
výstup by měl posloužit jako podklad pro český green market 
report. K diskuzi byli přizvání hosté zastupující celý dodavatelský 
řetězec tak, aby bylo pokryto co nejširší spektrum zahradnických 
firem. Opomenuty přitom nebyly ani odborné vzdělávací instituce. 
Záznam diskuze, jejíhož moderování se ujal předseda Sekce 
zelených střech Ing. Pavel Dostal, je k dispozici na YouTube Sekce 
mladých zahradníků a v audio verzi rovněž na Spotify a dalších 
streamovacích platformách spolu s jednotlivými epizodami 
průběžně vycházejícího podcastu. V únoru se mohou naši členové 
těšit na pokračování série webinářů z konce loňského roku. 

Aktualizace webových stránek 

Dne 13.1. se uskutečnilo v sídle svazu na Údolní ulice v Brně 
setkání se zástupci firmy První pozice s.r.o., která pro nás spravuje 
webové stránky. Domluvili jsme se některých nezbytných 
úpravách a některých vylepšeních.  U stránek www.parkroku.cz 
bude provedeno nasazení HTTPS zabezpečovacího certifikátu, 
vložení cookies lišty s odkazem na GDPR, vložení odkazu do 
patičky stránek a samotného článku o GDPR. Na www.szuz.cz se 
uskuteční úprava podstrany představenstva (vytvoření kategorie, 

příprava šablony výpisu jednotlivých členů foto/text, proklik na 
detail jednotlivého člena) a na www.zelenestrechy.info bude u 
novinek přidána možnost prokliknout se do "archivu".  V 
nejbližších dnech čekáme nabídku na tvorbu nových stránek 
www.abaj.cz a nabídku přípravy webu pro časopis Inspirace.  

Pozdrav od ABAJe 

Členové ABAje obdrželi poštou milou pozornost v podobě 
univerzálního zápisníku.  Doufáme, že si do něj budou zapisovat 
samé milé zprávy... 

Oslavy 20. výročí založení SZÚZ 

Rádi bychom avizovaný termín 27.-29.5., který byl rezervován 
pro zasedání presidia a exkurzi výboru firem ELCA, "použili" na 
exkurzi členi-členům a s tím spojené oslavy založení SZÚZ. 
Akce by se měla uskutečnit na Zlínsku. O přípravách a vývoji 
situace kolem této akce vás budeme průběžně informovat. Snad 
se to podaří a sejdeme se v hojném počtu konečně face to face. 
Termín si, prosím, nechte poznačen ve vašich pracovních diářích... 

www.szuz.cz 

www.abaj.cz 

www.zelenestrechy.info 

www.parkroku.cz 

www.zelenastrecharoku.cz 

http://www.szuz.cz
http://www.parkroku.cz
http://www.szuz.cz
http://www.zelenestrechy.info
http://www.abaj.cz
http://www.szuz.cz
http://www.abaj.cz
http://www.zelenestrechy.info
http://www.parkroku.cz
http://www.zelenastrecharoku.cz
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