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Úvodní slovo
Svaz zakládání a údržby zeleně – profesní oborová organizace,
její význam, přínos a potřeba pro zahradnické realizační firmy
Svaz zakládání a údržby zeleně vznikl v roce 2001 proto, že jej oborová komunita – přesněji řečeno zahradnické realizační firmy – potřebovala. Úplně na počátku jsme díky členství SZÚZ v evropské mezinárodní organizaci ELCA (European
Landscape Contractors Association) získali kontakty s firmami z vyspělých „zahradnických“ zemí. Na zahraničních exkurzích jsme čerpali vědomosti a snažili se
využít zkušeností kolegů v zemích, kde nikdy nebyla, jako u nás, uměle přerušena
tradice soukromých a rodinných zahradnických podniků, k pozvednutí úrovně
našich vlastních firem.
V roce 2003 se Svaz zakládání a údržby zeleně ujal „opuštěné“ soutěže O nejlépe realizované sadovnické dílo, na jejíž základech vystavěl tradici respektovaných
oborových soutěží Park roku a Zahrada roku. Úspěch v těchto soutěžích znamená
pro firmu bezesporu konkurenční výhodu a odborný kredit.
Od roku 2008 pořádá svaz soutěž pro studenty středních zahradnických škol Lipová ratolest, která je v Evropě zcela ojedinělá, protože se koná v reálném prostředí a jejím výsledkem je vždy ucelená plocha, která
obohatí zeleň partnerského města. Vzhledem ke stále náročnějšímu zadání soutěže dnes už ty nejlepší zahradnické školy učí své
studenty nejenom zahradnickým dovednostem, ale i pracovat s dlažbou, se dřevem a s moderní mechanizací.
Díky členství v SZÚZ a jeho odborných sekcích mohou členské firmy SZÚZ nabídnout realizaci komplexní zakázky včetně koupacího jezírka a zelené střechy. SZÚZ totiž svými aktivitami zprostředkoval tyto „novinky“ svým členům, a v podstatě tak umožnil vznik
nových oborových specializací v ČR (koupací jezírka a biobazény – Asociace biobazénů a jezírek, zelené střechy a fasády – Sekce
Zelené střechy). Zároveň zajistil, aby realizaci těchto „novinek“ přirozeně zajišťovaly a rozvíjely především zahradnické firmy.
Manažerské vzdělávání, finanční řízení, firemní kultura, kalkulace a rozpočtování, vedení zakázky v zahradní a krajinářské tvorbě,
práce se dřevem, osvětlení v zahradě, již dříve zmíněné zelené střechy a koupací jezírka – to jsou namátkou témata desítek kurzů,
seminářů, exkurzí realizovaných v uplynulých letech. Nejžádanější témata jsou na programu vzdělávání stále. A co víc – setkávání
lidí ze stejné branže přináší nejenom neformální výměnu zkušeností a vědomostí, která může vést ke zvyšování profesní úrovně
vlastních firem. Rozhodně platí i pravidlo, že pokud se lidé potkají osobně, většinou to výrazně otupí konkurenční vztahy a vyústí
v kolegiální spolupráci.
Uskutečnit to, co bylo výše řečeno, bylo možné díky desetitisícům odpracovaných hodin profesionálů i dobrovolníků, ať už při
jednáních, tvorbě standardů, lektorování, vymýšlení nových témat, členství v porotách soutěží, psaní článků. Bylo to možné i díky
mnoha milionům korun, které svaz získal jako příspěvky svých členů a také svou aktivitou a úspěšností při čerpání dotací.
Přesto, nebo právě proto, zde velmi vážně a důrazně říkám, že uvedené aktivity a činnosti, v podstatě zajišťuje a spolufinancuje
pouhá necelá stovka zahradnických realizačních firem sdružených v SZÚZ. Hmatatelné a nepřehlédnutelné výsledky a přínosy
této činnosti však prospívají celému oboru. A chtějí je využívat a využívají je tedy další stovky firem a členů oborové komunity. Víme
to s jistotou, protože poslední dobou bývá například na vzdělávacích seminářích často vyšší účast nečlenských firem nežli členů,
ohlasy na témata v časopise INSPIRACE či pořádané soutěže často přicházejí i z obcí, měst, od architektů a podobně.
U příležitosti ukončení své práce v Představenstvu SZÚZ (po čtrnácti letech) bych chtěl proto pozvat kolegy v celé České republice,
aby se stali členy SZÚZ a minimálně takto jej podpořili. Chci zahradníky vyzvat, aby byli aktivnější a pracovali pro pozvednutí renomé
našeho oboru i mimo svou vlastní firmu, mimo své vlastní podnikání. Jsem přesvědčen o tom, že každý by měl svému oboru vrátit to,
že jej a jeho blízké živí. Všem nám, zahradníkům, se následně takové počínání vyplatí. A jsem zároveň přesvědčen, že podpora oboru
a oborové činnosti je pro zahradníka nejen ctí, ale i jistou povinností.

Rostislav Ivánek,
místopředseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně
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Základní informace
Svaz zakládání a údržby zeleně, z. s.
Sídlo: Údolní 567/33, 602 00 Brno, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz
Právní forma: sdružení, svaz – právnická osoba zapsaná v OR, vedená u Krajského soudu v Brně,
spisová značka L 8536 IČO: 26529831
Datum vzniku: 17. dubna 2001

Právní postavení a členská základna
Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ) je spolkem ve smyslu ust. § 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. Členství v SZÚZ je individuální, obchodní,
přidružené, mimořádné a kolektivní.
Členská základna k 31. 12. 2018
Ke konci roku 2018 měl Svaz zakládání a údržby zeleně 96 individuálních členů, 29 obchodních členů, 8 přidružených
členů a 1 mimořádného člena.

Členové
Mimořádný
1
Přidružený
8
Obchodní
29

Individuální
96
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Odborné sekce
Členové Svazu zakládání a údržby zeleně se mají možnost zapojit do činnosti 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. ABAJ je jedním ze zakládajících členů
mezinárodní organizace IOB (International Organization for Natural Bathing). Ke konci roku 2018
měla ABAJ 32 individuálních a 5 obchodních členů.

Druhou odbornou sekcí je sekce Zelené střechy. Vznikla v roce 2013 a vzápětí po svém založení se
stala členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände –
EFB. Sekce v roce 2016 vydala Standardy pro navrhování, výstavbu a údržbu zelených střech, které
představují první ucelený materiál pro zelené střechy v České republice a slouží jako opora pro
podporu zelených střech v rámci programu Nová zelená úsporám. Ke konci roku 2018 měla Sekce
Zelené střechy 24 individuálních, 7 obchodních členů a 2 přidružené členy.
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Orgány SZÚZ a jejich složení
Orgány SZÚZ jsou:
a. Shromáždění členů
b. Představenstvo
c. Kontrolní komise
d. Rozhodčí komise

Složení představenstva a kontrolní komise v roce 2018
Představenstvo
Ing. Martin Závodný – předseda
Rostislav Ivánek – místopředseda
Členové: Mgr. Lukáš Gabriel
Lukáš Rajtr
Petr Kaše
Ing. Jaromír Opravil
Bc. David Mičan
Kontrolní komise
Karel Fučík
Ing. Michal Němeček
Petr Neumann
Shromáždění členů 2018 / 8.-9. února 2018
Místem konání Shromáždění členů se v roce 2018 stal Konferenční sál zámeckého hotelu v Třešti nacházející se ve středočeském
kraji Vysočina. Součástí programu byly i Trendy a novinky v zahradní a krajinářské tvorbě a odborný seminář pro majitele a vedoucí
pracovníky menších firem a OSVČ : Jak na GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, vnímaného v současné době jako
velmi aktuální téma většiny vzdělávacích agentur. S touto problematikou členy velmi fundovaně seznámil Mgr. Marcel Ivánek.
V Konferenčním sálu zámeckého hotelu v Třešti schválilo Shromáždění členů zprávy o činnosti SZÚZ, čerpání rozpočtu za rok 2017
a návrh rozpočtu a činnosti svazu pro rok 2018. Všechny schválené dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách svazu
v oddíle PRO ČLENY, který je přístupný členům po zadání e-mailu a hesla. Stejný postup platí i pro dokumenty ze Shromáždění
členů našich odborných sekcí ZeS a ABAJ.
Do kontrolní komise byli zvoleni: Karel Fučík a Petr Neumann. Kandidatura skončila Haně Neckářové, která již nekandidovala.

Kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně
Sídlo kanceláře SZÚZ je v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství na Údolní ulici 33 v Brně.
Ředitelka:
Ing. Jana Šimečková, tel. +420 777 581 544, e-mail: simeckova@szuz.cz
Tajemnice:
Ing. Hana Pijáková, tel. +420 77ř 581 544, e-mail: pijakova@szuz.cz
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Vítáme nové členy
V roce 2018 se členy Svazu zakládání a údržby zeleně a jeho odborných sekcí staly níže uvedené firmy.

STROMMY COMPANY s.r.o. / individuální člen

Firma sídlící v Andělské Hoře (okres Bruntál) se zabývá kompletní realizací soukromé i veřejné zeleně, včetně údržby a následné
péče. www.strommy.cz

ADAM – zahradnická a.s. / obchodní člen

Specializovaný velkoobchod pro profesionální zahradníky (obchod s rostlinným materiálem) a trávníkáře. www.adamza.cz

Michal Pytlík – Zahradnictví Lapy / individuální člen

Zahradnická realizační firma, která provádí terénní úpravy, sečení trávy, údržbu zeleně, realizaci zahrad, výsadba rostlin, zídky,
drobné stavební práce v rámci zahrad, altány, dlažby, ploty, závlahové systémy, štípání dřeva přímo u Vás, stavba plotů, celoroční
údržbu zahrad. www.zahradnictvi-lapy.cz

SARAHS associates s.r.o. / individuální člen

Společnost se zabývá projekcí, realizací a údržbou v privátním i veřejném sektoru v oboru zahradní a krajinářská tvorba- www.
sarahs.cz

PM Agri s.r.o. / obchodní člen

velkoobchod a maloobchod s okrasnými dřevinami www.pmagri.cz

RETEX a.s. / obchodní člen odborné sekce Zelené střechy

firma sídlí v Moravském Krumlově a zabývá se výrobou a prodejem netkaných textilií a retenčně vegetační desky AQUADESK. Více
informací najdete na stránkách www.retex.cz

Exterier – Design s.r.o. / individuální člen

firma se v roce 2016 ještě jako nečlenská zúčastnila soutěže Zahrada roku a získala bronzovou medaili za zahradu v Neslovicích.
Kromě realizace zahrad a vodních prvků, instalace závlah a realizaci zahradních staveb má firma i vlastní ateliér zahradní architektury. www.exterier-design.cz

ARBOTYL s.r.o. / individuální člen

Firma specializovaná pro práci se stromy v městských i příměstských oblastech. Vsází na odbornost čerstvě vystudovaných či stále
studujících mladých lidí, kteří realizují nejnovějších poznatky z oboru v praxi pro dosažení nejvyšší kvality prací za rozumné ceny.
www.arbotyl.cz

LANDECO atelier s.r.o. / individuální člen

Firma nabízí své služby v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Od projekce po realizaci zahradní a veřejné zeleně. www.
landeco.cz

Česká rada pro šetrné budovy / přidružený člen

integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje
trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto
vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. www.
czgbc.org

Střední odborná škola Jarov / přidružený člen

je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické
a sportovní. Úplně na počátku byly dvě samostatné střední školy – jedna se stavebním a dřevařským zaměřením a druhá zaměřená
na zahradnické obory. www.skolajarov.cz
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SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ, SEKCE ZELENÉ STŘECHY A ASOCIACE BIOBAZÉNŮ A JEZÍREK

PRAHA
ACRE spol. s r.o.
www.acre.cz

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
MARTINOV s.r.o.
www.zahrarch.cz

Boušek s.r.o.
www.bousekzahrady.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

FLERA s.r.o.
www.flera.cz

ARBORES CZ s.r.o.
www.arbores.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
www.gartensta.cz

Česká zahrada K+P
www.ceskazahrada-kp.cz

Imramovská – vegetační úpravy s.r.o.
www.imramovska.cz

Green engineering s.r.o.
www.zahrady-hajek.cz
www.green-engineering.cz

Jaromír Nigrin
www.nigrin.cz
Kejha – Suk, zahradnické služby
www.volny.cz/zahradnici
LEGE ARTIS zahrady s.r.o.
www.LA-zahrady.cz
Richard Čech
www.zahradnictvicech.cz
Tilia Garden s.r.o.
www.tiliagarden.cz
Weiss & Wild s.r.o.
www.weissawild.cz
Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
www.landscaping.cz
Zahradnictví Kokovice s.r.o.
www.zahradnictvikokovice.cz
Zdeněk Hradilák
hradilak@volny.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Arbosana zahradní architektura
www.arbosana.cz
Baobab - péče o zeleň s.r.o.
www.baobab.cz
Garpen zahradnická spol. s.r.o.
www.garpen.cz
Ing. Pavel Lehovec - zahradnictví
www.lehovec-zahrady.cz
Kaše - zahradnické služby
www.zahradnickesluzby.cz
LandArt Atelier s.r.o.
www.landart.cz
Leone Garden s.r.o.
www.zahrada-realizace.cz
Pecina s.r.o. Okrasné vodní plochy
www.rybniky-pecina.cz
Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
www.realizacezelene.cz
SARAHS associates s.r.o.
www.sarahs.cz
Vladimír Marek
www.zahrady-marek.cz
Vlasatý s.r.o.
www.malus.cz
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Ing. Hana Chvalová
www.zahradacimelice.cz
LANDECO atelier s.r.o.
www.landeco.cz
Michal Vránek
www.vranek.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
KK VARIA s.r.o.
www.aquavaria.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ

Ing. Karel Kratěna
www.kratena.cz
Jan Vavřín - ARS
www.ars-vavrin.cz
Milan Šplíchal
www.splichal-cz.cz
Jezírkové centrum Čeperka
www.jezirkove-centrum.cz
VYSOČINA
3D Zahrady s.r.o.
www.3D-zahrady.cz
ARS Viridis s.r.o.
www.arsviridis.cz
Ekoimpex Vysočina s.r.o.
www.ekoimpex.cz
Ekrost s.r.o.
www.ekrost.cz
Park sadovnické
a krajinářské úpravy s.r.o.
www.parkcz.cz
Zahradnické úpravy s.r.o.
www.zahradnickeupravy.cz

Ing. Petr Šindelář - Zahrada Teplá
www.zahradatepla.cz

Zahrady Laurus –
Ing. Eva Stoklásková Hegerová
www.zahradylaurus.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
www.zahradaml.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ

AGROSTIS Trávníky s.r.o.
www.agrostis.cz

Ekodendra s.r.o.
www.ekodendra.cz

ARBOTYL s.r.o.
www. arbotyl.cz

Gabriel s.r.o.
www.gabriel.cz

Bellis BRNO, s.r.o.
www.bellisbrno.cz

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
www.jinazahrada.cz

Cercis s.r.o.
www.cercis.cz

Jirmus zahradnické služby s.r.o.
www.zahrady-jirmus.eu

Exterier – Design s.r.o.
www. exterier-design.cz

Petr Neumann, DiS.
zahradnikscharakterem@seznam.cz

GreenVille service s.r.o.
www.greenville.cz

LIBERECKÝ KRAJ

HORTISCENTRUM s.r.o.
www.hortis.net

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.
www.dike-zahrady.cz

Ing. Jiří Vrbas - KVĚT
www.vrbas.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Ing. Josef Zapletal
www.zahradyzapletal.cz

GRAS SPOL. s.r.o.
www.gras.cz

Ivo Diviš – zahradnické služby
www.zahrady-divis.cz

Ing. Jiří Stolín
www.zahrady-stolin.cz

KAVYL spol. s.r.o.
www.kavyl.cz

Pekviz s.r.o.
www.pekviz.cz

Liko-S, a.s.
www.liko-s.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

PFM-Greenvia s.r.o.
www.greenvia.cz

Ekogreen, s.r.o.
www.ekogreen.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Bened zahradní architektura s.r.o.
www.bened.cz
Green Bond s.r.o.
www. greenbond.cz
ZAHRADA Olomouc s.r.o.
www.zahrada-olomouc.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
ACRIS zahrady s.r.o.
www.acris.cz
ARBOREA Březová, s.r.o.
www.arboreabrezova.cz
Ing. Vítězslav Zábojník
www.prirodnimaterialy.cz
Jaroslav Jiříček – zahradnická firma
www.jaroslavjiricek.com
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Zámecký dvůr s.r.o.
www.volny.cz/kotula/

RETEX a.s.
www.retex.cz

OBCHODNÍ ČLENOVÉ

SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
www.sedumtop.cz

ADAM - zahradnická a.s.
www.adamza.cz

SEED SERVICE s.r.o.
www.seedservice.cz

AGRO CS a.s.
www.agrocs.cz

Vulkatec Riebensahm GmbH
www.vulkatec.de

AGROCAR s.r.o.
www.agrocar.cz

Zahradnictví flos s.r.o.
www.flos.cz

ARBOEKO s.r.o.
www.arboeko.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

AROS-osiva s.r.o.
www.aros.cz

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
www.czgbc.org

Bauder s.r.o.
www.bauder.cz

Česká zahradnická akademie Mělník
www.zas-me.cz

BB Com s.r.o.
www.bbcom.cz

Mendelova univerzita Brno –
Zahradnická fakulta Lednice
www.zf.mendelu.cz

DOLTAK s.r.o.
www.doltak.cz
Dörken s.r.o.
www.dorken.cz
FLORAVIL, s.r.o.
www.floravil.cz

David Mičan – Zahrada M
www.zahradam.cz
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.
www.b-dvorak.cz
Ing. Alena Kasíková
www.akzahrady.cz
Ing. Kristián Korner
www.korner.cz
Ing. Libor Vavřík – zahradnictví
www.zahradnictvi-vavrik.cz
Ing. Martin Závodný
www.zahrady-zavodny.cz

GARDEO s.r.o.
www.gardeo.cz

Střední škola zahradnická
a technická Litomyšl
www.szat.cz
Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
www.szas-ostrava.cz
Střední zahradnická škola Rajhrad
www.skolarajhrad.cz

CHLEBIŠ s.r.o.
www.chlebis.cz

Univerzitní centrum
energeticky efektivních budov
www.uceeb.cz

IRIMON, spol. s r.o.
www.irimon.cz

Ivan Tachezy
www.tachezy.cz

ISOVER, Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s.
www.isover.cz

Ivánek - Zeman v.o.s.
www.ivanek-zeman.cz

ITTEC, s.r.o.
www.ittec.cz

Michal Pytlík
www.zahradnictvi-lapy.cz

Kloboucká lesní s.r.o.
www.klobouckalesni.cz

Pavlína Florová, Dis
www.zahradaflora.cz

Milan Valášek - miVAL
www.mival.cz

PROPARK s.r.o.
www.propark.eu

OASE Kereskedelmi Kft.
www.oase-livingwater.com

STROMMY COMPANY, s.r.o.
www.strommy.cz

PM Agri s.r.o.
www.pmagri.cz

TALPA - zahradnické služby s.r.o.
www.talpa-orlova.cz

PROFISTROJE.CZ s.r.o.
www.profistroje.cz

Zahradnictví Šimková s.r.o.
www.zahradnictvi-simkova.cz

PROXIM s.r.o.
www.proxim-pu.cz

Zahrady Hanyz s.r.o.
www.zahrady-hanyz.cz

RAŠELINA a.s.
www.raselina.cz

Legenda:

Střední odborná škola Jarov
www.skolajarov.cz

Greenplan s.r.o.
www.hydro-balance.cz

ICL Specialty Fertilizers
www.icl-sf.com

Člen Svazu zakládání a údržby zeleně |

SEZNAM ČLENŮ SVAZU ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ, SEKCE ZELENÉ STŘECHY A ASOCIACE BIOBAZÉNŮ A JEZÍREK

Přírodní stavby, zahradní
architektura – Ing. V. Halámek
www.zahradniarchitektura.cz

MIMOŘÁDNÍ ČLENOVÉ
MGM Žilina s.r.o.
www.mgmzilina.sk
Stav k 3. 12. 2018

pour féliciter

Člen odborné sekce Zelené střechy |

Člen Asociace biobazénů a jezírek
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Vzdělávání − semináře, exkurze
Květnaté louky − druhově pestré porosty / seminář, 23. ledna 2018, Brno
První vzdělávací seminář v roce 2018 jsme pořádali pod vedením zkušené lektorky a naší dlouholeté členky Ing. Marie Strakové, Ph.D. z firmy Agrostis Trávníky, s.r.o., která zájemcům o tuto problematiku předala teoretické poznatky i své cenné zkušenosti z praxe. Seminář se
konal v sídle našeho svazu v Otevřené zahradě v Brně. O tuto akci byl nebývalý zájem, přihlásilo se zhruba padesát účastníků.

Výsadba dřevin / seminář a workshop, 13. února 2018, Brno
V polovině února jsme v konferenčním sále v sídle svazu na Údolní 33 v Brně uspořádali seminář věnovaný výsadbě dřevin, který
lektoroval náš dlouholetý spolupracovník Ing. Martin Vlasák Ph.D. Praktická část se uskutečnila v areálu Otevřené zahrady. Byl
proveden výchovný řez stromů, které jsme zde zasadili před dvěma lety v rámci totožného semináře. Letos se semináře zúčastnilo
37 osob z řad členských i nečlenských realizačních firem, projekčních ateliérů a zaměstnanců státní správy a samosprávy.

Řez ovocných dřevin / seminář a workshop, 27. února 2018, Boskovice
První ze dvou plánovaných praktických dílen zaměřených na řez ovocných stromů se konala koncem února. Teoretická i praktická
část se uskutečnila v arboretu Šmelcovna v Boskovicích, seminář lektoroval výborný ovocnář Ing. Stanislav Boček, Ph.D. Dvacet účastníků naplnilo plánovanou kapacitu dílny. Místo v Arboretu Šmelcovna jsme vybrali záměrně, aby měli účastníci možnost si vyzkoušet
řez ovocných dřevin v praxi. Teploty klesající hluboko pod bod mrazu nebyly příznivé ani pro ořezávané stromy, ani pro přihlížející
zahradníky. Ale nezdolný lektor přesto praktické ukázky předvedl a téměř dvě hodiny aplikoval odpřednášenou teorii v praxi.

Dlažby z přírodního kamene / workshop, 28.února–1.března 2018, Praha-Černošice
Ve spolupráci s členskou firmou Weiss & Wild jsme na přelomu února a března uspořádali dvoudenní praktickou dílnu zaměřenou
na stavbu dlažeb z přírodního kamene. Dílna byla určena jak pro zájemce z řad zahradnických realizačních firem, tak pro architekty,
kteří mají zájem se správné technologické postupy naučit. Dílnu vedl kameník Daniel Šufana. Všech devět účastníků dílny si spolupráci s ním i milou přátelskou atmosféru velmi pochvalovalo.

Interaktivní ateliér s Ferdinandem Lefflerem / interaktivní ateliér, 6. března 2018, Brno
Interaktivního ateliéru, jehož hlavním tématem byla spolupráce zahradnické realizační firmy se zahradním architektem, se pro letošní rok ujal atelier Flera – zastoupený Ing. Ferdinandem Lefflerem a Ing. Jiřím Stiborkem. Zájem o seminář byl obrovský, kapacita
byla naplněna v průběhu několika hodin. Byl to již čtvrtý workshop na podobné téma, který volně navázal na předchozí interaktivní ateliéry vedené Ing. Petrem Mičolou, Ing. Jitkou Trevisan a ateliérem Partero (Ing. Mirka Svorová, Ing. Jakub Finger).

Řez ovocných dřevin / seminář a workshop, 8. března 2018, Dřevčice
Druhou plánovanou dílnu na téma řez ovocných dřevin jsme uspořádali ve spolupráci s členskou firmou Realizace zeleně Dřevčice, v jejímž areálu se uskutečnila jak teoretická, tak praktická část. Lektorování se ujal pan Ondřej Dovala, který pro náš svaz
přednášel poprvé. Dvacet účastníků naplnilo plánovanou kapacitu dílny. Areál je velmi dobře dostupný, zázemí, školící místnost
i plochy pro praktickou část byly velmi dobře připraveny a my se již teď těšíme na další praktické díly, které v areálu uspořádáme.
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Seminář o zelených střechách na Floře v Olomouci / seminář, 26. dubna 2018, Olomouc
Pro Výstaviště Flora Olomouc jsme připravili odborný seminář, ve kterém naši členové účastníkům sdělili proč podporovat výstavbu zelených střech i způsoby, které lze pro podporu výstavby zelených střech použít. Semináře se zúčastnilo 25 osob, všichni
obdrželi nově vydanou publikaci Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech.

Permakulturní pěstování, Rakousko / exkurze, 7. – 8. června 2018, Rakousko
Pojem „permakultura“ stále častěji rezonuje v odborné zahradnické, ale i laické veřejností. Jako kultura či životní postoj je koncepce
permakultury aplikovatelná nejen na zemědělství, její principy lze vztáhnout na celou společenskou situaci a je v podstatě reakcí
na sílící nešetrnost k životnímu prostředí. Téma je to tedy více než aktuální. Snad každý, kdo se jím zabýval, narazil dříve či později
na jméno Seppa Holzera, který permakulturní přístupy dlouhá léta využíval na svém horském statku Krameterhof a stal se jedním
z předních propagátorů trvale udržitelného způsobu hospodaření. Červnová exkurze byla skvělou příležitostí navštívit jeden z nejznámějších příkladů permakulturního zemědělství na světě. Dvacet osob z řad členů i nečlenů se zúčastnilo exkurze v rakouských
Alpách. Akci jsme již s velmi kladným ohlasem pořádali v roce 2017, kdy byla prohlídka všeobecná, hodně zaměřena na soustavu
jezírek, kterých je v Krameterhofu velké množství. Tentokrát jsme požádali o prohlídku zaměřenou více pro zahradníky především
na pěstování ovocných stromů, zeleniny a bylinek. Za den strávený v Krameterhofu s vynikajícím simultánním překladem paní
Lenky Brabcové se účastníci přesvědčili, že rodinná farma Holzerových se věnuje velmi šetrné produkci nepřeberného množství
různých komodit. Bezpochyby naplňuje představu o samozásobitelském ekologickém hospodářství malého formátu a je navíc
schopná mnoho ze svých přebytků dobře prodávat. Exkurze na farmě rodiny Holzerových přinesla každému z účastníků jistě řadu
dobrých inspirací a možná i povzbuzení, že lze věci dělat jinak.

Tour de pereny / exkurze, 14. června 2018, Průhonice
Již třetí rok pořádáme úspěšné interaktivní exkurze s názvem Tour de pereny. Přednáškovým molem byly letos opět záhony Dendrologické zahrady v Průhonicích a průvodcem skvělý perenář Ing. Adam Baroš. Akce se zúčastnilo 22 účastníků z řad členských
i nečlenských zahradnických realizačních firem i projektantů. Účastníci obdrželi certifikovanou metodiku Smíšené trvalkové výsadby
pro stinná a polostinná stanoviště.

Parkové cesty a plochy s vodopropustným povrchem / seminář s praktickou ukázkou, 23. října 2018, Praha
Seminář zahájil Ing. Eduard Chvosta – zástupce ředitele SOŠ Jarov pro zahradnické obory, který představil školu a prostory, kde
se seminář konal. Odborný program vedl doc. Ing. Karel Zlatuška, který účastníky seznámil s problematikou minerálních betonů
a porovnával je s mlaty. Následovala přednáška o kamenných kobercích v podání pana Marka Ondry, zástupce firmy Topstone.
Po obědě měli účastnící možnost zhlédnout zajímavou prezentaci Ing. Eduarda Chvosty o výstavbě mlatových cest v Botanické
zahradě hl. města Prahy v Troji. Praktické ukázce, kterou připravila členská firma Gabriel s.r.o., předcházela přednáška o strojovém
vybavení pro zakládání cest z minerálního betonu či mlatů. Následně se účastníci přesunuli na praktickou ukázku v parku Zahrádky-Rokytka. Více než třicítka účastníků ze zahradnických realizačních firem, ateliérů ZAKA, pedagogických pracovníků a správců
veřejné zeleně ocenila především propojení teoretické části s praktickou ukázkou.
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Od projektu ke kalkulaci, od kalkulace k rozpočtu / workshop, 22. listopadu a 4. prosince 2018, Brno
Během pouhých dvou dnů se nám naplnil workshop věnovaný kalkulacím a rozpočtům, který lektoroval Rostislav Ivánek a Ing. Jana
Ivánková z firmy Ivánek-Zeman. Počet míst byl omezen na 30 osob. Tento nebývalý zájem nás nesmírně překvapil, a proto jsme se
rozhodli zorganizovat stejný kurz i v prosinci. Kurz byl určen především projektantům a rozpočtářům začátečníkům, ale zvažujeme
i pokračování pro pokročilé.
Znáte hodnotu hodinové zúčtovací sazby pracovníků ve své firmě, která podniká v oboru zahradně-krajinářské tvorby? Takovou
otázku dostávali účastníci seminářů… Problematiku kalkulací prací a rozpočtování svaz řeší systematicky, pravděpodobně jako
jediný subjekt v ČR, od roku 2006, ať už na obdobných odborných seminářích, či na stránkách Inspirace, kde pravidelně zveřejňuje
informace o nákladech, kalkulacích a rozpočtování. Pro stanovení ceny práce či služby je potřeba znát náklady, jejichž řízením
(ovlivňováním a znalostí) lze určovat efektivnost a hospodářský výsledek podniku, rozhodovat o variantních řešeních apod. Základem jakékoliv kalkulace ceny zahradnických prací je výše takzvané hodinové zúčtovací sazby (HZS) za pracovníka. Je to proto,
že v průměru až 60 % nákladů na poskytování zahradnických služeb tvoří práce zahradníků a jejich pomocníků. Kvůli značnému
nedostatku pracovníků na trhu práce došlo v letech 2016–2018 k vysokému nárůstu platů, což může být do jisté míry způsobeno
stále se zvyšující minimální mzdou. Podle podrobné evidence, kterou vedou lektoři semináře ve firmě, vedl tento trend i ke značnému nárůstu výše HZS, která se oproti roku 2016 zvedla přibližně o 20–25 %. Je nutné podotknout, že zahradnické firmy se
rozhodně v současnosti nemusí obávat ceny zvýšit, protože nikdy nebyla pro takový krok tak příhodná doba. Poptávka po zahradnických službách (stejně jako po všech řemeslech a uměleckých řemeslech) momentálně vysoce převyšuje nabídku.

Choroby a škůdci okrasných dřevin / seminář, 5. prosince 2018, Brno
Začátkem prosince se uskutečnil seminář věnovaný v dopolední části chorobám okrasných dřevin. Přednášela doc. Ing. Ivana
Šafránková z MENDELU a odpolední blok věnovaný škůdcům, které „představil“ pan Ing. Jakub Beránek, Ph.D. z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Sál praskal ve švech, téměř padesát účastníků bylo z řad projektantů, zahradnických
realizačních firem i zaměstnanců městské správy a samosprávy.
Tabulka počet účastníků kurzů (členové SZÚZ a nečlenové SZÚZ)
Název kurzu
Druhově pestré porosty
Výsadba dřevin
Řez ovocných dřevin
Dlažby z přírodního kamene
Zahrada je hra
Řez ovocných dřevin
Tour de Pereny
Akademie ABAJ
Mlaty, MZK, Kamenné koberce
Kalkulace, rozpočty I
Kalkulace, rozpočty II
Choroby a škůdci okrasných dřevin
Celkem účastníků

Termín konání kurzu
23. 1.
13. 2.
27. 2.
28. 2.–1. 3.
6. 3.
8. 3.
14. 6.
12.–14. 7.
26.–28. 7.
23. 10.
22. 11.
4. 12.
5. 12.

Místo konání
Brno
Brno
Boskovice
Praha
Brno
Dřevčice
Průhonice
Pardubice
Pardubice
Praha
Brno
Brno
Brno

Počet zúčastněných nečlenů
69%
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Počet zúčastněných členů
15
11
2
2
13
1
5
2

Počet zúčastněných nečlenů
36
26
18
8
10
20
17
11

Celkem
51
37
20
10
23
21
22
13

14
10
9
14
98

2
20
21
34
223

16
30
30
48
321

Počet zúčastněných členů
31 %

Odborné soutěže
Lipová ratolest 2018 / 24.-26. dubna 2018, Kyjov
Pro rok 2018 byla soutěž mladých zahradníků „Lipová ratolest“ pořádána v Kyjově, kdy soutěžní týmy upravovaly veřejné prostranství – předzahrádky na ul. Nerudova. Soutěž probíhala v termínu 24. – 26. dubna 2018. Soutěže
mladých zahradníků se v tomto roce
Soutěž
město
zúčastnilo 44 studentů z jedenácti škol a 18 členů pedagogického doprovodu, odborné pořádá:
poroty a pracovnic kanceláře. Kyjov
Předzahrádky v kyjovské ulici Nerudově, tvořící prostor mezi vozovkou a činžovními domy, se proměnily k nepoznání. Tam, kde
dříve rostl nešlechtěný trávník, mladí zahradníci položili travnatý koberec, který doplnilo nové stromořadí, vzrostlý živý plot a květinové záhony. Rychlost změny nebyla dána pouze použitými technologiemi. Jedním ze soutěžních kritérií byl také souboj s časem.

soutěž mladých zahradníků

Práci soutěžních týmů hodnotila odborná porota ve složení:
Porotce za město Kyjov zastupující investora / Ing. Vladimír Šimeček, Technické služby – vedoucí střediska zeleně

2 4 . –2 6 . d u b n a 20 18

Porotce za autory
projektu soutěžních ploch /
Seznam škol:
zahradnická
akademie Mělník spoluautor prováděcí dokumentace
Ing. Lukáš Lattenberg,
Atelier per partes
s.r.o.,Česká
jednatel
společnosti,
Střední odborná škola stavební
6
Lipová ratolest je soutěží žáků středních odborných škol a učilišť.
střední škola a vyšší odborná škola
Plocha č.

Plocha č.

1

a zahradnická, Praha Jarov

Pořadatelem je Svaz zakládání a údržby zeleně spolu s partnerským

Plocha č.

škola zahradnická
Kopidlno /
7
městem.
Porotci
za Svaz
zakládání a údržby zeleně
–Střední
pořadatele
soutěže
Střední zahradnická škola Rajhrad
2
Cílem soutěže je rozvoj znalostí a dovedností účastníků, s hlavním
Střední škola zahradnická
Karel Fučík – odborný garant soutěže,8člen revizní
komise SZÚZ, jednatel
společnosti
Parkzahradních
sadovnické
a krajinářské
úpravy
zaměřením
na realizaci
úprav.
Soutěž je ojedinělá
tím,s.r.o.
a technická Litomyšl
Střední škola zemědělská
že se odehrává v reálném prostředí a výsledkem je ucelená plocha,
3
a zahradnická
Olomouc
Bc. David
Mičan
– člen
představenstva9 SZÚZ,Stredná
majitel
zahradnické
odborná
škola zahradnícka firmy Zahrada M
která vznikne v průběhu tří dnů a obohatí tak zelené plochy města.
Piešťany
Střední
odborná škola
veterinární,
Ing. Vojtěch
Halámek
– landscaper,
majitel firmy Přírodní stavby, zahradní architektura
mechanizační a zahradnická
4
Střední odborná škola lesnická
Letošní 10. ročník soutěže se uskuteční v Kyjově ve dnech
České Budějovice
a strojírenská
Šternberk
Martin Straka
– student Universität für10Bodenkultur
Wien,
zástupce AGROSTIS
Trávníky
s. r.o.místem budou předzahrádky na ulici
24.–26. dubna.
Soutěžním
Plocha č.

Plocha č.

Plocha č.

Plocha č.

Plocha č.

Plocha č.

Plocha č.

5

Plocha č.

Střední zahradnická škola, Ostrava
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Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Třešť

Nerudova, autorem projektu je Ing. Lukáš Lattenberg.

Odborná porota hodnotí při soutěži nejenom kvalitu prováděných prací, ale také spolupráci sousedících týmů, dodržování bezpečnosti práce i prezentaci družstev, která proběhla první večer v kyjovském kulturním
domě. Na základěměsto
zkušeností z předchoSoutěž
pořádá:
24 .- 26 . d u bn a 2 0 1 8
Kyjov družstev jsou totiž
zích ročníků změnili v roce 2018 organizátoři systém oceňování soutěžících. Bodové rozdíly u těch nejlepších
tak malé, že udělit pouze první tři místa bývalo mnohdy velmi obtížné. Letos tedy porota udělovala medaile, přičemž bylo možné
udělit více medailí stejné hodnoty. Hodnotné ceny pro soutěžící poskytli jako již tradičně partneři soutěže, kteří také finančně
přispěli na ubytování a stravování studentů i pedagogů. Karavana Lipové ratolesti letos totiž už čítala osmdesát účastníků, kteří
zahradníků podpořili:
ocenili, jak skvělesoutěž
o ně bylo mladých
v Kyjově postaráno.

Václav Straka
MIROSLAV ŠKRHÁK
prodej uhlí, štěrků, písků, oblázků a drtí
Kyjov, Boršovská 2077, tel. 608 750 078
www.sterkopisky.cz
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Lipová ratolest 2018 − výsledky
Zlatá medaile
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
Jan Rotter, Tereza Harapátová, Eliška Ramajzlová, Viktor Procházka
Stříbrné medaile
Stredná odborná Škola zahradnícka Piešťany
Šimon Masničák, Radoslav Dubéci, Alžbeta Horanová, Kristína Gašová
Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola
Šarlota Marhanová, Jan Mašek, Richard Stránský, Ondřej Šindelář
Bronzové medaile
Střední zahradnická škola Ostrava
Štěpán Otipka, Michal Pavlíček, Barbora Poštulková, Tereza Stelmachová
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická, České Budějovice
Šárka Matoušková, Barbora Címlová, Pavla Novotná, Marek Hájek
Střední odborná škola Jarov
Petr Nyhilč, Matěj Barchánek, Jakub Šimon, David Lemon
Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc
Adam Gric, Monika Svozilová, Tomáš Ptáčník, Michal Mlčoch
Čestná uznání
Střední zahradnická škola Rajhrad
Veronika Osičková, Tereza Válková, Michal Řeřucha, Adam Heger
Střední škola zahradnická Kopidlno
Natálie Stránská, Martina Brožová, Daniel Prisztavok, Matěj Tondr
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk
Zuzana Polášková, Štěpánka Sedláčková, Hana Šišmová, Petra Pavelková
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť
Simona Veselá, Tereza Dušková, Miroslava Smetanová, Lucie Laubová
„Aby byl projekt skutečně úspěšný, závisí teď především na aktivitě lidí, kteří v přilehlých bytových domech žijí. Budu si moc přát,
aby obyvatelé ulice Nerudovy vzali projekt za svůj a o krásné nové záhony se pečlivě starali,“ přeje si kyjovský starosta František Lukl.
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Projekty
Projekt Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech
Projekt Zelenestrechy.info byl podpořen v grantovém řízení MŽP částkou 199 968 Kč (70 % nákladů projektu) a obsahoval tři základní klíčové aktivity:
– rekonstrukce webových stránek se záměrem vytvořit informační prezentační portál
– uspořádání soutěže Zelená střecha roku 2018
– uspořádání konference na téma Zelené střechy jako součást sídelní zeleně spojené s vyhlášením výsledků soutěže Zelená střecha roku 2018.
Tvorba informačního portálu www.zelenestrechy.info
Příprava struktury a obsahové náplně stránek zahrnovala podrobnou rešerši obdobných stránek fungujících v zahraničí i v České
republice, a to jak po grafické stránce, tak i po stránce obsahové a po stránce strukturní. Na základě této rešerše a vnitřních debat
bylo připraveno zadání pro dodavatele webové stránky. Z hlediska technických parametrů bylo požadavkem vytvořit individuální
grafický design, který bude spuštěn na administračním systému, na kterém se průběžně zavádí aktualizace a nové technologie.
Design je plně responzivní a přizpůsobuje se všem typům obrazovek (mobilní telefon, tablet, notebook, velký Full HD nebo 4K
display). Díky vlastnímu administračnímu systému je zde násobně vyšší bezpečnost proti open-source systémům, velmi vysoká
rychlost zobrazování stránek (mimo jiné ovlivňuje řazení stránek ve vyhledávačích), vyplňování všech potřebných SEO parametrů.
Stránky obsahují technický a designový rozcestník, který rozděluje návštěvníky na laickou a odbornou veřejnost a podle toho jsou
přizpůsobeny i informace na webové stránce.
Stránka obsahuje interaktivní mapu zelených střech v ČR s vlastní filtrací a kontaktní formulář užitý ve dvou variantách, (přihlašování ke členství a dotazník pro zasílání standardů). Obsahovou náplň stránek koordinovala kancelář Svazu zakládání a údržby zeleně
a podíleli se na ní členové Rady Sekce zelené střechy.

Soutěž Zelená střecha roku 2018
Do pátého ročníku soutěže Zelená střecha roku se přihlásilo třináct děl, z toho deset do kategorie Veřejná zelená střecha a tři
do kategorie Zelená střecha na rodinném domě. V roce 2018 vznikla webová stránka www.zelenastrecharoku.cz, kde byla od začátku června představena všechna soutěžní díla. Přihlášené zelené střechy hodnotila pětičlenná odborná porota v termínu 19.–20.
června 2018. Převážnou většinu soutěžních děl představovaly administrativní budovy. Je potěšující, že ozeleněné střechy a terasy
slouží všem, kteří v budovách pracují k odpočinku, obědovým pauzám, pracovním jednáním i společenským setkáním. Vzhledem
k vysoké úrovni většiny přihlášených děl se rozhodla porota rozdělit díla v kategorii Veřejné zelené střechy do podkategorie extenzivní zelené střechy a intenzivní zelené střechy. V každé podkategorii pak udělila 1.–3. místo.
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Odborná porota:
– Samuel Burian / autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika)
– Zbyněk Ptáček / odborný poradce pro zelené střechy ve společnosti BB COM, specialista na střešní substráty a skladbu zelených střech
– Ing. arch. Josef Hoffmann / manažer technické podpory se zaměřením na tepelně-technické výpočty, vegetační střechy, trvale
udržitelný rozvoj a environmentální certifikace budov ve společnosti Saint-Gobain Construction products – divize Isover.
– Ing. arch. Marcela Kubů / výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování,
ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem
– Petr Halama / zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen SZÚZ a člen Rady odborné
sekce Zelené střechy

Výsledky soutěže Zelená střecha roku 2018
Veřejná zelená střecha intenzivní | 1. místo

V kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní získala první místo novostavba
na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy, která se příhodně
jmenuje Drn. Výraznou úlohu na nové polyfunkční budově totiž má vegetace –
na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky osázené okrasnými travinami
a cibulovinami, které jsou rozmístěné na ochozech kolem pěti pater.
Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma Zahradní Architektura Kurz s.r.o. Investorem byla společnost DRN, a.s. a autoři projektu Ing. arch. Stanislav Fiala, Jan
Kocourek, (Fiala + Nemec s.r.o.).

Druhým místem byla oceněna střešní terasa budovy DELTA, která je nejnovějším
a také největším přírůstkem v areálu BB centra v pražské Michli. Nájemcům jsou
k dispozici velkoryse řešené střešní terasy o ploše 1 500 m2 s bohatou zelení a relaxačními zónami. Přihlašovatelem a investorem byla společnost PASSERINVEST
GROUP, a.s., zeleň projektovala Ing. Alena Burešová (JENA – zahradní architektura), zelenou střechu pro generálního dodavatele GEMO Olomouc realizovala
firma Zahrady a zeleň s.r.o.

Veřejná zelená střecha intenzivní | 2. místo

Třetí místo získala levitující venkovní expozice Národního zemědělského muzea
v Praze. Netradiční rozlehlá nástavba vytvořila prostor pro pobytovou střešní terasu, která slouží jednak jako venkovní expozice, či jako místo pro kulturní a společenské akce. Investorem zelené střechy bylo Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,
autory projektu byli Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. Bohdana Škodová – sadové
úpravy (ATELIÉR KROČÁK-ARCHITEKT) a dodavatelé zelené střechy byly společnosti AVERS, spol. s r.o., GEOSAN GROUP a. s.

Veřejná zelená střecha intenzivní | 3. místo

Veřejná zelená střecha extenzivní | 1. místo
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Extenzivní zelené střechy se vyznačují jednak nižšími pořizovacími náklady, a především nižšími nároky na následnou péči.
Jak ukazují oceněná díla, mohou tyto střechy sloužit i k pobytu. První místo putovalo do Černé Hory, kde firma VF, a.s. ozelenila část spojovacího objektu staré a nové budovy. Plochá
extenzivní zelená střecha zde plní funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou. Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma Ing. Josef Zapletal.

Druhé místo putovalo do Modřic, kde společnost Delikomat vyřešila nástavbu na administrativní budově jako plochou zelenou
střechu, která slouží jako odpočinková zóna pro zaměstnance s možností využívání během celého roku díky prosklené kuchyňce
i venkovnímu posezení. Třetí místo si odnesla Botanická zahrada hl. m. Prahy za zelenou střechu na budově ředitelství. Střecha zde
plní funkci krycí, retenční, pobytovou, sbírkovou a pokusnou.
Veřejná zelená střecha extenzivní | 2. místo

Zelená střecha na rodinném domě | 1. místo

Veřejná zelená střecha extenzivní | 3. místo

V kategorii Zelená střecha na rodinném domě byla prvním místem oceněna extenzivní, částečně plochá a částečně šikmá zelená střecha na Villa Sophia v Praze, jejíž plocha je 260 m2. Spodní část vegetačního souvrství je tvořena deskami
z hydrofilní minerální vlny. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce, do kterého byly dosázeny modřence a dosety kostřavy a hadinec obecný. Přihlašovatelem a zhotovitelem byla firma ACRE, spol. s r.o.

Jako inspirativní řešení pro drobnější stavby byla druhým místem oceněna extenzivní střecha na přístřešku venkovní kuchyně
v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně pod Špilberkem. Díky instalaci měřící techniky je zde možné sledovat, jaké
množství vody taková jednoduchá zelená střecha zadrží. Střecha na slaměném domě, která si odnesla třetí místo, je příkladem, že
úspěšně lze ozelenit i střechy se sklonem 30º.
Zelená střecha na rodinném domě | 2. místo

Zelená střecha na rodinném domě | 3. místo

Konference zelené střechy jako součást sídelní zeleně / 13. září 2018, Praha
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 13.9. na závěr konference, která byla součástí Landscape festivalu Praha 2018, který
je již šestým rokem největší platformou v ČR zaměřenou na prezentaci krajinářské architektury a veřejného městského prostoru.
Konference se konala v divadle PONEC na pražském Žižkově. Sál byl obsazen do posledního místa, sto čtyřicet účastníků bylo
zejména z řad odborné veřejnosti – projektantů, zahradnických firem i státní a městské správy a samosprávy. Mezi přenášejícími
se největšímu zájmu těšily přednášky zahraničních přednášejících – Kelai Diebel z Amsterdamu na téma Jedlé zelené střechy a Very
Enzi z Vídně o laboratoři GRÜNSTATTGRAU, což je první rakouská inovační laboratoř pro zelené stavby, která propojuje více než
300 partnerů z oblasti obchodu, vědy a veřejné správy a umožňuje vzájemné předávání znalostí a informací. Přednáška představila
nejen tento inovativní projekt, ale také měřitelné výhody ozeleňování staveb, argumenty a strategie pro praktické využití.
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Prezentace SZÚZ a jeho členů na veletrzích a výstavách
ZELENÁ BURZA / 17. ledna 2018, Brno
Svou propagační činnost zahájila kancelář svazu na dalším ročníku ZELENÉ BURZY, kterou pořádají kolegové ze Svazu školkařů České republiky na brněnském výstavišti. Tato akce je kontraktační prodejní výstavou českých zahradnických výpěstků, se zaměřením
výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, správce veřejné zeleně, obce, zahradní centra a další
subjekty podnikající v zahradnickém či školkařském oboru. Na našem stánku jsme informovali zájemce o podmínkách a výhodách
členství v SZÚZ, propagovali Inspiraci a jednali s potenciálními inzerenty.

Veletrh Střechy Praha / 8.–10. února 2018, Praha
Členové odborné sekce Zelené střechy (ZeS) měli možnost prezentace ve společném výstavním prostoru veletržního stánku.
V průběhu konání veletrhu na něm zajišťovali servis, poradenství a osvětu zástupci našich realizačních firem i obchodních členů
a pracovnice kanceláře svazu. Oproti loňským ročníkům jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o zelené střechy z řad návštěvníků, ale i pořadatelů veletrhu. Veletrh Střechy Praha se tak stává stálicí v programu činnosti odborné sekce ZeS.

Veletrh For Garden Praha / 22.–25. února 2018, Praha
Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ) se v roce 2018 rozhodla finančně podpořit členy, kteří budou vystavovat na veletrhu For Garden nebo For Arch a v rámci své expozice budou propagovat i ABAJ, její činnost a členské firmy. Na letošním ročníku veletrhu For
Garden, který se konal v termínu 22.–25.3., tradičně na výstavišti EXPO PVA Praha Letňany, se této aktivity ujala firma Ekogreen s.r.o.
a my jí děkujeme za podporu asociace.

Veletrh Zelený svět / 6.–7. září 2018, Brno
Svaz zakládání a údržby zeleně je dlouhodobě jedním z partnerů tohoto odborného veletrhu, kde prezentuje aktivity svazu a jeho
členy v poradenském centru. Možnosti prezentace využili i někteří obchodní členové SZÚZ
Zelená burza

GaLaBau

GaLaBau / 12.–15. září 2018, Norimberk, Německo
Na veletrhu GaLaBau se prezentovaly naše členské obchodní firmy Retex a Sedum Top Solution.

Členové sekce Zelené střechy na EKOFILMu 2018 / 11.–13. 10, Brno
EKOFILM je nejstarší mezinárodní filmový festival s tematikou životního prostředí v Evropě. Od roku 1991 je jeho hlavním pořadatelem Ministerstvo životního prostředí. Festival každoročně představuje desítky soutěžních filmů z celého světa a zve významné
české i mezinárodní hosty. Od roku 2015 se festival koná v Brně a organizuje jej mimo jiné i Nadace Partnerství, v jejíž Otevřené
zahradě sídlíme. Kromě vlastní přehlídky filmů nabízí festival i přednášky a workshopy s odborníky, diskuse a besedy se zajímavými
hosty, koncert a další kulturní program. Tématem roku 2018 byla VODA V KRAJINĚ a osvěty o zelených střechách se ujali členské
firmy Sedum Top Solution, Retex a Liko-S, kteří měli své stánky na náměstí Svobody.
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Mezinárodní spolupráce
European Landscape Contractors Association – ELCA
SZÚZ je od roku 2001 členem organizace ELCA (European Landscape Contractors Association), která sdružuje profesní svazy evropských zemí. Ředitelka SZÚZ se zúčastnila zasedání presidia ELCA, které se uskutečnilo
4. října 2018 v italském Miláně. Jedním z úkolů vyplývajících z minulého Shromáždění členů byla i „revitalizace“ našeho členství v ELCA, respektive zjistit, jak momentálně ELCA funguje, co nám může nabídnout a čím
můžeme být naopak my prospěšní této mezinárodní organizaci. Být členem jakékoliv organizace a nijak se
na její činnosti nepodílet totiž moc nedává smysl. Znovu se ukázalo, že osobní kontakty jsou ty nejlepší a že
nejvíc se člověk dozví a vyřeší při neformálních rozhovorech. Bezprostředním výsledkem je dohoda s nizozemským svazem, který pro nás připravil exkurzi na jaro 2019. Důsledkem zájmu o členy je i snaha vedení ELCA navštívit postupně
všechny členské svazy, takže my jsme měli možnost přivítat na našem Shromáždění členů dne 29. 1. 2019 v Lednici vedoucí kanceláře ELCA paní Marii Mertens. Zdá se, že ELCA se znovu nadechuje, přizpůsobuje se současným komunikačním trendům (nové
webové stránky, Facebook, elektronický zpravodaj).

Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB
Od svého vzniku v roce 2013 je naše odborná sekce Zelené střechy členem evropské organizace Europäische Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände – EFB. Jedenkrát ročně
se pořádá zasedání presidia s navazující exkurzí po zelených střechách pořádajícího města.
V roce 2018 se zasedání konalo 25. června v portugalském Portu a navazovalo na konferenci
International Green Infrastructure Conference IGIC, které se zúčastnili dva naši zástupci, ředitelka Jana Šimečková a Pavel Dostal, který dopolední část dokonce uváděl a program konference obohatil příspěvkem zaměřeným na trh zelených střech v České republice. Z konference vyplynuly dva hlavní trendy – směry a sice farmaření na zelených střechách a snaha o co
největší biodiverzitu – rozmanitost skladby rostlin, která vytváří příznivé prostředí především
pro různé druhy hmyzu.

SMART AND GREEN – BUDOUCNOST VISEGRÁDSKÝCH MĚST
Svaz zakládání a údržby zeleně byl v roce 2018 partnerem projektu „Smart and Green – the future of Visegrad cities”, jehož hlavním nositelem byla organizace CEEweb for Biodiversity (Maďarsko). Projekt byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem
a Evropskou unií a realizován převážně v roce 2017. V roce 2018 vyšla stejnojmenná publikace, která představuje smart city inovace z českých měst a dalších měst V4 a je k dispozici ve zkrácené verzi v češtině a v plné verzi včetně všech případových studií
v angličtině. Dalšími partnery projektu byly Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone” (Polsko) a Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú
tvorbu (Slovensko).

17

Mezioborová spolupráce
Aktualizace katalogu směrných cen a prací, ÚRS 823-1: Plochy a úprava území
První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 1. března 2018 v sídle svazu na Údolní 33 v Brně, ale firma Ivánek-Zeman pracuje již
na aktualizaci ceníku od minulého září. Na schůzce vznikly tři podskupiny, které měli za úkol do 31. 3. 2018 projít a zkontrolovat
položky katalogu, které jí byly přiděleny. Položky, které nebudou vykazovat do „očí bijící“ cenovou odchylku, nebudou dále řešeny.
Začátkem srpna jsme odevzdali společnostem ÚRS Praha a SAFETREES (objednatelé) aktualizaci části ceníku 823-1: Plochy a úprava území, kdy hlavní práci odvedla firma Ivánek-Zeman (dodavatel pro SZÚZ). Dokončená je revize položek týkajících se výsadby
stromů (cca 600 položek). Položky byly zrevidovány z hlediska technologie, použitého materiálu, nasazení pracovníků, potřeby
času. Díky této revizi jsme schopni nabízet kvalifikované semináře zabývající se cenotvorbou.

Spolupráce s vysokými školami
Ve dnech 4.–5. 6 a 11.–12. 6. 2018 jsme měli své zástupce ve zkušební komisi u státních závěrečných zkoušek na ZF MENDELU.
Předsedkyní komise u magisterských státnic na oboru Management zahradních a krajinářských úprav byla ředitelka svazu Jana
Šimečková, členem komise Jaromír Opravil – člen představenstva a jednatel firmy ZAHRADA Olomouc. Komisí prošli všichni adepti
na inženýrský titul v tomto oboru, celkem jich bylo 21. Zejména diplomové práce byly na vysoké úrovni, s výsledky některých
z nich se seznámíte v časopisu Inspirace. Je jasné, že u ústní zkoušky chybí praktické zkušenosti, ale třeba je mladí inženýři a inženýrky nabudou ve firmách našich členů.

Česká rada pro šetrné budovy
V roce 2018 se Svaz zakládání a údržby zeleně stal přidruženým členem České rady pro šetrné
budovy CZGBC), která se naopak stala přidruženým členem SZÚZ. CZGBC integruje společnosti
a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl
a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně
i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života. Členem CZGBC jsou
i někteří členové SZÚZ, a to Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., LIKO-S a Sedum Top
Solution spol. s r.o.
SZÚZ se aktivně zapojila do činnosti pracovní skupiny Hospodaření s vodou, která se zabývá
otázkou hospodaření s vodou v budovách a urbanizovaném prostoru. Jejím cílem je přispívat
ke zmírnění dopadů klimatických změn a vzniku tepelných ostrovů. Prioritou pracovní skupiny
je zviditelňování tématu a vytvoření legislativního prostředí podporujícího šetrné hospodaření
s vodou v budovách. Hlavními tématy naší práce je využívání dešťové a šedé vody v budovách, retence srážkových vod v okolí staveb a role zelených střech a fasád. Jejími partnery jsou Šance pro budovy, Voda základ života, Počítáme s vodou.Pracovní skupina
připravuje rešerši legislativních a motivačních opatření, které podporují výstavbu zelených střech a realizaci úsporných technologií v budovách ve vybraných evropských státech s podobnými klimatickými podmínkami a s příklady dobré praxe (Německo,
Rakousko, Francie). Rešerše se zaměří na národní a komunální úroveň administrativy jednotlivých států. Shrne jednotlivé dotační
programy a finanční bonusy na realizaci úsporných opatření, i závazné předpisy a vyhlášky jednotlivých států. Rešerše bude podkladem vytvoření pozice CZGBC pro spolupráci s relevantními organizacemi.
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Asociace biobazénů a jezírek
Fotosoutěž pro členy ABAJe
Tradiční zimní Shromáždění členů Asociace biobazénů a jezírek se uskutečnilo 7. února 2018
na zámku v Třešti. Doprovodným odborným programem byl seminář „To nejlepší z 9. mezinárodního kongresu koupacích jezírek a biobazénů“. Přednášeli zástupci ABAJ, kteří se kongresu
i doprovodných exkurzí osobně zúčastnili: Martin Panchartek, Michal Vránek a Ondřej Poul.
Seminář byl přístupný i nečlenské veřejnosti. Při shromáždění proběhl již třetí ročník interní
fotosoutěže zahrnující tři kategorie (koupací jezírko, biobazén, ostatní jezírka), který se uskutečnil v inovované podobě. Soutěžní fotografie zaslali účastníci soutěže v elektronické formě
do kanceláře, která zajistila jejich vytištění v jednotném formátu a kvalitě. Soutěž tak doznala vyšší úrovně a fotky v elektronické podobě slouží k propagačním účelům na facebooku
i webu. Prezentovat tak můžeme i díla, která neobsadila první místo. Na FB profilu ABAJe jsou každý den vkládány nové příspěvky
a nárůst oblíbenosti a návštěvnosti profilu se již za tak krátkou dobu podstatně zvýšil. Vítězná díla budou po celý rok 2018 prezentována na úvodní stránce www.abaj.cz a tady jsou:

Vítěz kategorie KOUPACÍ JEZÍRKO. Dílo přihlásila a realizovala firma Ivánek-Zeman, v.o.s.

Vítěz kategorie BIOBAZÉN. Dílo přihlásila a realizovala firma Ekogreen s.r.o.
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Statistika koupacích jezírek a biobazénů
Členové Asociace biobazénů a jezírek vyplňují každoročně dotazník o nově postavených jezírkách a biobazénech za uplynulý rok.
Výsledky slouží především jako základní ukazatel vývoje tohoto oboru, podílu členských firem ABAJ na trhu, i jako důležitá informace při jednáních s obchodními členy a sponzory. Údaje jsou zveřejňovány anonymně, pracuje se pouze se souhrnnými čísly.
Za rok 2017 odevzdalo vyplněný dotazník celkem 25 firem z 32 členů ABAJ. Z těch, kteří dotazník odevzdali, nerealizovalo žádné
jezírko 10 firem.
V roce 2017 postavili členské firmy 46 privátních koupacích jezírek a biobazénů o ploše 5 020 m2, zrekonstruovali sedm a postavili jedno koupací jezírko a jeden biobazén pro veřejnost.

Akademie ABAJ 2018 / 12.–14. a 26.–28. července 2018
V roce 2018 se uskutečnil první ročník Akademie ABAJ – letního jezírkářského tábora, který byl otevřen jak členským, tak nečlenským firmám. Zúčastnilo se jej dvanáct zájemců, kteří se ve dvou třídenních blocích dozvěděli maximum informací o realizaci
a údržbě koupacích jezírek a biobazénů. Akce se konala v areálu firmy Ekogreen, odborným garantem byl Martin Panchartek
a přednášení se kromě něj ujali Jiří Šimka, Jakub Urbanec, Martin Pecina a Jana Šimečková. Poslední den konání skládali účastníci
závěrečnou zkoušku a po jejím zdárném obhájení obdrželi certifikát o absolvování kurzu.
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Publikační činnost
Časopis Inspirace
Nejviditelnější mediální aktivitou svazu je odborný čtvrtletník Inspirace, na jehož vydávání se svaz podílel od roku 2005 a od roku
2011 je SZÚZ jeho jediným vydavatelem. Do konce roku 2016 jsme posílali čtyřikrát ročně tento čtvrtletník na téměř 4000 adres –
městským a obecním úřadům, zahradnickým a stavebním firmám, projektantům, školám, studentům. Od roku 2017 skončila éra
časopisu „zdarma“ a zájemci si museli časopis INSPIRACE předplatit za roční předplatné 260 Kč. Členové SZÚZ dostávají časopis
i nadále zdarma.
V roce 2018 vycházel čtvrtletník Inspirace v nákladu 1 100 ks. Šéfredaktorkou časopisu je ředitelka SZÚZ Jana Šimečková.
V prvním čísle zaujala tradiční rubrika Průhledy do historie, ve které její autor Petr Mičola odvážně opustil relativně bezpečné časy
první republiky a vydal se na tenký led období budování socialismu. Inspirace pokračuje i v zavedené rubrice Rostliny. Adam Baroš
se tentokrát zaměřil na trvalky, které se dokážou vypořádat i se zdánlivě nepříznivými podmínkami a Stanislav Boček se po minoritních ovocných keřích věnuje neobvyklým ovocným stromům, které mohou obohatit zahrady i krajinu.

Druhé číslo časopisu Inspirace nabídlo mimo jiné článek našeho člena Petra Halamy z firmy Diké Zahrady s.r.o., ve kterém čtenáře
přesvědčuje, že je lepší přizpůsobit výběr rostlin stanovištním podmínkám a nikoliv naopak, nebo od Tatiany Kuťkové, která provází
po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. Historii i budoucnosti fenoménu Flora Olomouc se věnují ve dvou
článcích Petr Mičola a Zdenek Sendler spolu s Lucií Radilovou.
Ve třetím čísle se v rubrice Názor nestor oboru profesor Jiří Mareček zamýšlí nad tím, zda slovo „údržba“ v názvu našeho svazu
vyjadřuje „tvůrčí, systematickou, časově průběžnou, finalizující a zastřešující funkci a společenské poslání“. V článku také navrhuje,
o jakém názvu bychom mohli uvažovat. Tradiční rubrika Petra Mičoly Průhledy do historie s podtitulem Zdravíme se „Čest práci“
a oslovujeme „Soudružko, soudruhu“ zavedla čtenáře do šedesátých let minulého století, kdy v Bratislavě vznikl fenomén ZARES
(Záhradné a Rekreačné Služby). Článek vychází ze vzpomínek dalšího velikána oborou Drahoslava Šonského. Rubrika Technologie
přináší dvě témata: štěrkové trávníky a substráty pro výsadbu stromů. V rubrice Trendy se vracíme ke svazové exkurzi do rakouského Krameterhofu (Permakulturní přístup v praxi). Další článek v této rubrice s názvem Jedlé zelené střechy otevírá téma, kterému
je věnována značná část třetí letošní Inspirace, protože představuje oceněná díla v soutěži Zelená střecha roku 2018.
Připravit čtvrté číslo byl trošku oříšek, protože původně mělo být věnováno výsledkům soutěže Zahrada roku, která se letos neuskutečnila kvůli nedostatku přihlášených zahrad. Obsah čtvrtého čísla lze rozdělit do dvou základních částí. V první se objevují
dozvuky letošního osmičkového roku (rubrika Věda a výzkum a Historie), ta druhá je ryze odborná a snaží se reflektovat současné
trendy a problémy (Mulčování trvalkových záhonů, Invazní rostliny, Trávníky aneb co ukázalo letošní suché léto). Číslu vévodí rozhovor s Ivanem Staňou, dlouholetým vedoucím Správy Průhonického parku i porotcem soutěži Park roku a Zahrada roku, které
pořádá SZÚZ od roku 2003.
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SZUZ INFO – svazový zpravodaj nejen pro členy
Nejen pro svoje členy vydává kancelář SZÚZ měsíční svazový elektronický zpravodaj, který připravuje tajemnice Hana Pijáková. Členové se z něj dozvědí, jaké akce se uskutečnily v uplynulém období, co plánujeme v nejbližší době, které firmy rozšířily členskou základnu, čím se na svých zasedáních zabývá představenstvo a rady sekcí. Zpravodaj posíláme členům elektronicky a je veřejně dostupný na www.szuz.cz
v oddíle Kdo jsme. A to i pro všechny případné zájemce o členství v našem profesním sdružení.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně

SVAZ
ZAKLÁDÁNÍ
A ÚDRŽBY
ZELENĚ

VÁŽENÍ A MILÍ
ČLENOVÉ,

Volejte ředitelce
Janě Šimečkové
na číslo 777 581 544.

listopad byl pro kancelář ve znamení plánování
vzdělávacích akcí svazu i jeho odborných sekcí
na rok 2019 a přípravy zimního vydání časopisu
Inspirace. Na konci newsletteru v rubrice
„Na co se můžete těšit…“ najdete seznam akcí,
u kterých je již stanoven termín a místo konání.
Postupně budou přibývat a my vás o nich
budeme informovat tradičně zasíláním pozvánek
do Vašich mailových schránek. Uvedeny
jsou rovněž na úvodní stránce našich
webových stránek www.szuz.cz. a jako „událost“
na našem facebookovém profilu.
Na osobní setkání se těším s mnohými z vás na regionálních
předvánočních setkáních v Českých Kopistech, Havířově a Studenci.

Volejte tajemnici
Haně Pijákové
na číslo 775 581 544.

Přeji vám příjemné početní
Vaše kancelářská zahradnice Hana

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

Pište nám oběma na e-mail
info@szuz.cz nebo na osobní
mail simeckova@szuz.cz
a pijakova@szuz.cz.
Sledujte naši svazovou
činnost na www.szuz.cz
a facebooku.
Peníze nám posílejte
na č.ú. 156433910/0600,
GE Moneta Money Bank nebo
Fio banka 2301112937/2010.

pour féliciter

Oficiálně jsme spolek vedený
u Krajského soudu v Brně,
L 8536, IČO: 26529831,
DIČ: CZ26529831.

Zpravodaj Svazu zakládání a údržby zeleně 11/2018
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Webové stránky a sociální sítě
Webové stránky dnes pokládáme za běžnou součást našich životů. Vědomě i podvědomě však vnímáme rozdíly. 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. Podle vývoje návštěvnosti trojích
webových stránek, které Svaz zakládání a údržby zeleně v současnosti provozuje a spravuje, se nám to daří.
Graf: Návštěvnost webových stránek – unikátní návštěvy (tzn. že IP adresa je započítána pouze jednou)
zelenestrechy.info
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Sociální sítě
Prezentace na sociálních sítích všeho druhu jsou pro mnoho oborů základem internetové propagace, i pro náš obor důležitost
tohoto média neustále narůstá. Na sociálních sítích nejen informujeme o akcích, které pořádáme, ale také o novinkách z našeho
oboru v České republice i ve světě. Kromě toho umísťujeme na tyto profily i zajímavé příspěvky sdílené ze sociálních sítí našich
členských firem. Je tedy na každém členovi, jak bude sám aktivní.

Kancelář SZÚZ spravuje a aktualizuje tři FB profily (stav na začátku a na konci roku 2018):
Svaz zakládání a údržby zeleně / 1452–1845 sledujících
Asociace biobazénů a jezírek / 452–630 sledujících
Zelené střechy / 574–752 sledujících
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Moderní systémy řízení
Při mailové komunikaci používáme od října nový marketingový software Quanda, který nám umožňuje lépe porozumět našim
klientům a lépe s nimi komunikovat. Grafické zpracování mailové zprávy je díky atraktivnímu vzhledu mnohem poutavější. Díky
tomuto systému získáváme přesnou zpětnou vazbu vašeho zájmu – počet přečtených, neotevřených mailů, počet prokliků na odkazy, stránky apod. Současně jsme vybrali CRM systém Raynet (CRM je zkratka z anglického Customer relationship management,
neboli řízení vztahů se zákazníky). Systém Raynet s Quandou spolupracuje, a zatímco Quanda poskytuje statistické údaje, Raynet
nám údaje propojí konkrétně s každým členem. Rovněž nám umožní lépe třídit důležité informace o předplatitelích a inzerentech
časopisu Inspirace a lépe spravovat i databázi našich stávajících členů, i těch potenciálních. Výhodou je také dostupnost aktuálních dat pro všechny pracovnice kanceláře. Systém nám rovněž umožňuje kvalitní e-mailing a připravujeme i propojení s naším
účetním programem.
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Předvánoční regionální setkání členů SZÚZ
Již druhým rokem je prosinec spjatý s regionálním předvánočním setkáváním zahradníků – členů SZÚZ, neboť osobní setkávání
a výměnu informací považujeme za jeden z nejdůležitějších přínosů svazového života. Kromě živé diskuse, vzájemné výměny
zkušeností a novinek z oboru, mohli účastníci tří regionálních setkání nahlédnout i do technického a administrativního zázemí
hostitelských svazových firem. Celkem se sešlo téměř šedesát účastníků z dvaceti devíti firem. Ještě jednou děkujeme všem hostitelským firmám za skvělé přijetí a bohaté pohoštění.
6.12. 2018, České Kopisty, role hostitelů se ujali pánové Tomáš a Lukáš Gabrielovi, firma Gabriel (Ústecký kraj, okres Litoměřice)

14.12. 2018, Havířov, role hostitele se ujal pan Jan Kotula, majitel firmy Zámecký dvůr (Moravskoslezský kraj, okres Karviná)

18.12. 2018, Studenec, role hostitele se ujal pan Jan Bartík, majitel firmy Zahradnické úpravy (kraj Vysočina, okres Třebíč)
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Rozvaha v plném rozsahu
Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
Údolní 567/33
Brno-střed
602 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

26529831

a
A.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

b

c

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Součet A.I. až A.IV.
Součet A.I.1. až A.I.7.

9

(012)

2

Software

(013)

3

A. I. 3.

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.

(051)

8

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

Pozemky

(031)

10

A. II. 2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052)

19

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

(061)

21

A. III. 2.

Podíly – podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1.
A. IV. 2.

100

100

100

100

294

294

92

92

202

202

(069)

26

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

-394

-394

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

-100

-100

Oprávky k softwaru

(073)

30

-92

-92

-202

-202

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům
hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)

35

(085)

36

A. IV. 8.

2

1

A. I. 2.

A. III. 6.

1

Stav k posled. dni
účetního období

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

25

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

Materiál na skladě

c

1 389

1 904

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

114

248

(112)

42

114

248

Materiál na cestě

(119)

43

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1.
B. II. 2.

2

41

B. I. 2.

B. I. 9.

1

Stav k posled. dni
účetního období

Součet B.I. až B.IV.

B. I. 3.

(314)

50

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

61

116

Odběratelé

(311)

52

61

83

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

33

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

1 200

1 523

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

7

22

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

1 193

1 472

14

17

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

29

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

(385)

82

14

Součet A. až B.

85

1 389

Aktiva celkem

26

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

17
1 904

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

c

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

1 107

1 672

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

842

1 107

842

1 107

A. I. 1.

Vlastní jmění

(901)

87

A. I. 2.

Fondy

(911)

88

A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

(921)

89

Součet A.II.1. až A.II.3.

94

265

565

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

312

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

265

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

Součet B.I. až B.IV.

95

Hodnota B.I.1.

97

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1.

Dlouhodobé úvěry

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

(951)

98

B. II. 2.

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

x
253

282

232

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

214

203

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

42

17

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

19

3

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

79

92

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

10

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

32

31

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

15

17

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

17

43

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

27

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení
a

b

c

4

133

68

Výdaje příštích období

(383)

130

51

1

Výnosy příštích období

(384)

131

17

28

Součet A. až B.

134

1 389

1 904

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.
B. IV. 2.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

20.03.2019

Právní forma účetní jednotky

28

3

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

B. IV.

z.s.

Stav k posled. dni
účetního období

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání
Činnost občanského sdružení

Pozn.:

29

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
Údolní 567/33
Brno-střed
602 00

IČO

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

26529831

Číslo
řádku

TEXT

Označení

Název a sídlo účetní jednotky

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
2

1 265

86

1 351

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

51

14

65

A. I. 2.

Prodané zboží

4

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

64

4

68

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

17

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 133

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

120

120

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

120

120

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11
12

Součet A.I.1. až A.I.6.

Součet A.II.7. až A.II.9.

17
68

1 201

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

A. III.

Osobní náklady

13

970

249

1 219

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

767

183

950

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

187

60

247

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

16

6

22

Součet A.III.10. až A.III.14.

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

A. IV.

Daně a poplatky

18

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

Hodnota A.IV.15.
Součet A.V.16. až A.V.22.

19

1

1

20

1

1

21

67

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

A. V. 20.

Dary

26

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

A. VI.
A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

Součet A.VI.23. až A.VI.27.

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami

4

6

71

6

61

4

65

35

104

24

128

36

104

24

128

29
30

34
Hodnota A.VII.28.

29

A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29.

Daň z příjmů

B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

Hodnota A.VIII.29.

37

Součet A.I. až A.VIII.

39

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

38

Náklady celkem

2 527

363

2 890

40
Hodnota B.I.1.
Součet B.II.2. až B.II.4.

41

200

42

200

43

70

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

200
1 321

1 391

1 321

1 321

237

1 605

70

70

47

1 368

48

6

6

6

6

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

200

55

60

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

1 644

1 558

3 202

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)

62

-883

1 195

312

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

-883

1 195

312

Sestaveno dne:

22.03.2019

Právní forma účetní jednotky

z.s.

30

Číslo
řádku

TEXT

Označení

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání
Činnost občanského sdružení

Pozn.:

Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Příloha k účetní závěrce
ve zkráceném rozsahu
Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
ke dni 31.12.2018

Obsah přílohy
Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:
1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní poliTku zaměstnanosT, splatné dluhy veřejného
zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
8. Informace k položkám dluhů
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a
ztráty (v Ts. Kč)
11. ÚčasT členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
13. Informace k dani z příjmů
14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení ﬁnanční a majetkové
situace
15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o
kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech

31

Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu
Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
ke dni 31.12.2018

1. Popis účetní jednotky
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Předmět podnikání:
Den vzniku účetní jednotky:
Zdaňovací období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení účetní závěrky:

1.1.

Svaz zakládání a údržby zeleně z.s.
Údolní 567/33, PSČ 602 00, Brno-střed
z.s.
26529831
Činnost občanského sdružení
17. dubna 2001
od 1.1.2018 do 31.12.2018
31.12.2018
22.3.2019

Poslání účetní jednotky (hlavní činnost, hospodářská a další činnost)

Zvyšování vážnosT, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v ČR.
1.2.

Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní osobnosS

Statutárním orgánem je předseda představenstva, místopředseda představenstva, ředitel.
Předseda představenstva
Ing. MarTn Závodný
Místopředseda představenstva
RosTslav Ivánek
Ředitelka:
Ing. Jana Šimečková
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod
2.1.

Použité obecné účetní zásady

Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. O účetnictví v platném znění.
2.2.

Použité účetní metody

Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky 504/2002 Sb.
2.3.

Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich
vlivu na majetek a závazky, na ﬁnanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Nejsou.
2.4.

Způsob oceňování majetku a závazků
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Majetek je oceňován pořizovací cenou.
2.5.

Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Odpisy jsou rovnoměrné, doba odepisování je stanovena podle předpokládané doby použitelnosT.
2.6.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní jednotka používá denní kurz předešlého dne. Závazky a pohledávky jsou na konci účetního
období přeceněny kurzem k 31.12.
3. Účetní jednotky, v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením
Nejsou.
4. Informace o položkách dlouhodobého majetku
Počáteční stav

Přírůstky

Úbytky

Opravné položky a oprávky
Konečný
stav
Počátek Změna Konec

Název časopisu
INSPIRACE

100000

0

0

100000

100000

0

10000
0

0

Master

46071

0

0

46071

46071

0

46071

0

Master

46071

0

0

46071

46071

0

46071

0

Majetek

Úroky

5. Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 3. osoby drží podíl
Nejsou
6. Splatné dluhy pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní poli]ku
zaměstnanos], splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky
SP
ZP

21 944 Kč
9 405 Kč
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7. Cenné papíry nabyté účetní jednotkou
Nejsou.

8. Informace k položkám dluhů
8.1.

Dluhy, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnos]
k rozvahovému dni přesahuje 5 let

Nejsou.
8.2.

Dluhy kryté zárukou

Nejsou.
8.3.

Finanční nebo jiné dluhy, které nejsou obsaženy v rozvaze

Nejsou.
9. Výsledek hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost a pro účely daně z příjmů
Hlavní činnost
Hospodářská činnost

-883 Ts. Kč
1 195 Ts. Kč

10. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle kategorií a osobní náklady za účetní období
v členění podle výkazu zisku a ztráty (v ]s. Kč)
Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
z toho členů řídicích orgánů
z toho členů kontrolních orgánů
z toho členů správních orgánů

2
0
0
0

Osobní náklady
z toho mzdové náklady
z toho zákonné sociální pojištění
z toho ostatní sociální pojištění
z toho zákonné sociální náklady

1219
950
181
22
65
0

z toho ostatní sociální náklady
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Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy řídicích,
kontrolních nebo jiných orgánů

0

Odměny a funkční požitky členů řídicích, kontrolních a jiných orgánů

0

11. Účas] členů řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky v osobách, s nimiž účetní
jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy
Nejsou.
12. Zálohy, závdavky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a jiných orgánů
Nejsou.
13. Informace k dani z příjmů
13.1. Způsob zjištění základu daně z příjmů
Náklady na hlavní činnost jsou nedaňové. Náklady na správu jsou rozděleny dle poměru výnosů.

13.2. Použité daňové úlevy
Nejsou.

13.3. Způsob užiS prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev
v předcházejících zdaňovacích obdobích
Prostředky získané daňovou úsporou min. let byly využity ke kryo nákladů na hlavní nepodnikatelskou
činnost.

14. Významné položky z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro
hodnocení ﬁnanční a majetkové situace
Tržby z prodeje služeb 1 483 277 Kč

15. Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů
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Přijaté dary 70 000 Kč.

16. Přehled o veřejných sbírkách podle zákona upravujícího veřejné sbírky
Nejsou.

17. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období
Převeden na vlastní jmění.

18. Informace o individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných
obdobných kvót a limitů, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani
výsledkových účtech
Nejsou.

Sestaveno dne: 22.3.2019
Sestavil: Procházková
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