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Nov˘m pfiedsedou pro nadcházející pû-
tiletí se stal jedenaãtyfiicetilet˘ Stani-
slav Kozlík, kter˘ v minulém volebním

období vykonával funkci místopfiedsedy âZS.
Je to nejmlad‰í pfiedseda v historii âZS. Jeho
domovskou organizací je ZO Skalka (okr. Ho-
donín).

Na snûmu pfiedstavil programovou orien-
taci âZS pro období 2015–2019. „Chtûli by-
chom z na‰í organizace vytvofiit moderní,
dynamick˘ zájmov˘ spolek, schopn˘ pruÏnû
reagovat na v˘voj spoleãnosti, schopn˘ po-
kr˘t mûnící se potfieby a zájmy ãlenÛ s ohle-
dem na hlavní poslání svazu – trval˘ rozvoj
zahrádkáfiského hnutí, jako vefiejnû prospû‰né
ãinnosti. Hlavní priority vidíme ve stabilizaci
ãlenské základny, zv˘‰ení pre-
stiÏe svazu ve spoleãnosti
a hledání nov˘ch zdrojÛ fi-
nancování svazu,“ fiekl ve
svém projevu Stanislav Kozlík.

V odpoledních hodinách
poctil jednání snûmu svoji ná-
v‰tûvou i pfiedseda vlády âR
Bohuslav Sobotka. Stalo se tak
poprvé v historii âZS, Ïe byl na
jejím jednání pfiítomen takto vy-
sok˘ státní ãinitel. V jeho zdra-
vici, kdy popfiál na‰í organizaci
dlouhá léta dobrého fungování,
zmínil i âesk˘m zahrádkáfisk˘m svazem
dlouho prosazovan˘ a prezidentem Klau-
sem ze stolu smeten˘ zahrádkáfisk˘ zákon.
Zákon, kter˘ mají v‰echny okolní vyspûlé
evropské zemû. Pan premiér k tomu fiekl:
„Bylo by dobfie, kdyby to byl vládní návrh,
kdybychom se na tom dohodli v koalici
a pokusili se zahrádkáfisk˘ zákon v posla-
necké snûmovnû a v senátu prosadit.
Bylo by dobfie, kdyby to pro zahrádkáfie
vytvofiilo lep‰í podmínky pro jejich fun-
gování. Chceme garantovat obãanÛm, Ïe
âeská republika tady bude pro lidi, Ïe
bude fungovat, Ïe bude obãanÛm po-

skytovat kvalitní sluÏby, a Ïe se lidé na stát
budou moci spolehnout.“ 

Pan premiér byl k dispozici delegátÛm
snûmu i pro dal‰í dotazy. Konkrétní dotaz zá-
stupce ÚS Blansko na nakládání s majetkem
státu ve smyslu zákona ã. 219/2000 Sb., o ma-
jetku âeské republiky, pfiípadné dal‰í situace
t˘kající se nedostatkÛ v zákonech pfiislíbil pan
premiér fie‰it na vládû nebo s jednotliv˘mi
ministry, pokud mu budou zaslány podklady. 

„Myslím, Ïe platí, Ïe jak ministerstvo ze-
mûdûlství, tak já jako pfiedseda vlády se sna-
Ïíme b˘t v kontaktu s v˘znamn˘mi
organizacemi, velk˘mi jako je napfiíklad za-
hrádkáfisk˘ svaz, a pokud jsou nûkde kon-

krétní podnûty, je moÏné,
abychom o tom debatovali,“ fiekl
premiér.

Dal‰í dotaz se t˘kal toho, jak
velmi snadno lze u nás postavit
supermarket kdekoliv na zemû-
dûlské pÛdû první bonity. Podle
statistiky dne‰ní zemûdûlci
pûstují zeleninu na 1 % zemû-

dûlské pÛdy.

„O to víc nás tû‰í, Ïe jste uznal práci zahrád-
káfiÛ. Dne‰ní zemûdûlství, které nás uÏivit ne-
mÛÏe a nechce, pfiece to nemÛÏe jít takto dál.“

„Toto je stra‰nû ‰patnû, v na‰í zemi se
toho hodnû zastavûlo, hodnû vybetonovalo,
a kdyÏ se podíváte, kolik místa zabírají rÛzná
logistická centra na místech, která patfií
k tûm nejvíce úrodn˘m v âeské republice,
tak to veselé není. Problém byl v tom, Ïe
fiadu let se nezv˘‰il poplatek za vynûtí pÛdy
ze zemûdûlského pÛdního fondu. Patnáct let
byl tento poplatek pofiád stejn˘, nebylo v˘-
hodné realizovat tyto aktivity v místech, kde
jiÏ nûco bylo v minulosti a bylo v˘hodnûj‰í
stavût tzv. na zelené louce. To se zmûnilo.
SnaÏíme se poplatek upravit, ale tak, aby byla
podpora v místech, kde je tfieba zamûstnat
lidi. Ne, aby se vyjímala zemûdûlská pÛda na
sklady nebo logistická centra, která zabírají
stra‰nû místa nebo na nákupní centra a po-
dobnû. Na‰ím cílem je, aby tahle podpora
fungovala tam, kde se budují v˘robní pod-
niky, které vytváfiejí pracovní místa, ale tam
kde se budují sklady a logistická centra, aby
poplatek zÛstal vysok˘. Podle mého názoru
by se v budoucnosti v tûchto pfiípadech je‰tû

mohl zv˘‰it. Prostû proto, Ïe
pÛda je nenahraditelná
a v okamÏiku, kdy se ta-
kov˘mto zpÛsobem ome-
zíme, je to ‰patnû. Mnû
tady jedna va‰e ãlenka fií-
kala, Ïe je ze Znojemska,
a kolik tam zabraly pÛdy fo-
tovoltaické elektrárny, navíc
zpÛsobem, kter˘ je‰tû dotu-
jeme ze státního rozpoãtu
z hlediska obnoviteln˘ch
zdrojÛ elektrické energie.
Dobfie to není, urãitá ome-
zení byla schválena a bu-
deme hledat dál moÏnosti,
jak ochránit zemûdûlskou
pÛdu, jak ochránit úrodné ob-
lasti âeské republiky od toho,

Ve dnech 28. a 29. 11. se konal v Hradci Králové
I. snûm âeského zahrádkáfiského svazu, organizace,
která je vydavatelem na‰eho ãasopisu. Snûmem
vyvrcholil volební rok, kdy ãlenové základních
organizací volili ãleny v˘borÛ a vysílali své volené zástupce do územních sdruÏení a ta pak dále své
zástupce na snûm. 103 delegátÛ snûmu pak volilo 75ãlennou republikovou radu. Z jejího stfiedu byl
zvolen nov˘ pfiedseda a pfiedstavenstvo, kontrolní a rozhodãí komise.

I. SNĚM
ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
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Nově zvolený předseda

ČZS Stanislav Kozlík

Sněm navštívil předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.
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aby byly zastavovány, a jak
uchovat urãité národní bo-
hatství do budoucna. Nejde
jenom o to, co se tady pûs-
tuje dnes, ale jde také o to,
abychom tady do bu-
doucna mûli rezervy,
pokud by se situace zhor-
‰ila. Pokud by byly prob-
lémy v mezinárodním
obchodû a potfiebovali by-
chom se vrátit k tomu,
abychom u nás více vypûs-
tovali pro vlastní potfiebu,
tak abychom tady mûli
vÛbec nûjaké moÏnosti
z hlediska zmûny fungo-
vání zemûdûlství.“ 

Premiér Sobotka poÏádal
o doplnûní námûstka mi-
nistra zemûdûlství Ing. Jin-
dfiicha ·nejdrlu, kter˘ uvedl:
„Zákon na ochranu zemûdûl-
ského pÛdního fondu je ve fi-
nále, pro‰el druh˘m ãtením
v zemûdûlském v˘boru.
Norma, která bude s velkou
pravdûpodobností pfiijata,
chrání tu nejcennûj‰í ornou
pÛdu, kterou v âeské republice
máme. Dá se fiíci, Ïe pokud bude pfiijata, uÏ
nebude moÏné dûlat ty zh˘ralosti, které u nás
vidíme a které nás trápí. Co se t˘ãe zemûdûl-
ské v˘roby jako takové, budeme dotacemi da-
leko více podporovat pûstitele zeleniny,
ovoce, budeme podporovat chovatele skotu,
prasat a drÛbeÏe, tedy v‰echno to, v ãem
jsme byli aÏ donedávna sobûstaãní, lehce pfie-
bytkoví a dnes v‰echny tyto komodity dová-
Ïíme. Kdysi jsme pûstovali rajãata a bez
problémÛ staãila pro potfieby âeské republiky,
dnes pokr˘váme potfiebu z 15 %. DováÏíme
více jak 50 % domácí spotfieby vepfiového
masa atd. Na druhou stranu vyváÏíme 2,5–3,5
milionu tun obilovin roãnû, vyváÏíme 0,5 mi-
lionu tun fiepky. Dnes se snaÏíme s panem
ministrem zemûdûlství tyto vûci mûnit. Sa-
mozfiejmû, Ïe ne v‰echno se potkává se sou-
hlasn˘m názorem jin˘ch.“

Karel Vítek, ÚS Pfiíbram: „Chci se pana pre-
miéra zeptat na to, co se v poslední dobû

zcela ze zemûdûlství vytratilo, a to je sobû-
staãnost a konkurenceschopnost a to, k ãemu
zahrádkáfii nejvíce pfiispívají, biodiverzita
a pestrost krajiny. My tomu pomáháme, ale
nám jakoby nepomáhá nikdo. Nedostaneme

se k pÛdû, ne-

dostaneme se k pozem-
kÛm, nemÛÏeme zakládat nové zahrádkové
osady, protoÏe to asi vede ke spojování lidí,
jinak si to neumím vysvûtlit.“ 

„Nepochybnû s vámi souhlasím, Ïe pfii-
spíváte k vût‰í biodiverzitû, souhlasím také
s tím, Ïe tam kde jsou zahrádkové osady,
tam, kde to funguje, to nepochybnû zlep‰uje
i Ïivotní prostfiedí, zlep‰uje to i klima. Eko-
logické pfiínosy jsou dle mého názoru ne-
zpochybnitelné. Mám na to stejn˘ názor jako
tady pan námûstek; pÛda je velmi cenné
vlastnictví a mûli bychom vést spí‰e de-
batu o dlouhodob˘ch pronájmech pÛdy
i ve prospûch zahrádkáfiského svazu jako
organizace. To je vûc, kterou budeme nepo-
chybnû diskutovat v souvislosti se zahrád-
káfisk˘m zákonem. Rozhodnû oceÀujeme
va‰i vefiejnû prospû‰nou ãinnost. Pak jde
i o to, abychom byli pro ni schopni vytvofiit
rozumné podmínky.“

Stanislav ·rám, ÚS Jablonec: „¤íkáte, Ïe
pÛda je vzácná, pÛda je cenná, ale kdybyste

vidûl, na ãem jsme zaãínali, co to bylo za ba-
Ïiny a smeti‰tû a co jsme z toho udûlali. A teì
nám ji stát prodává za 400 Kã za metr, to se
opravdu nehodí.“ 

„SnaÏili jsme se, a ten pokus tady existo-
val, prosadit zahrádkáfisk˘ zákon, kter˘ by

umoÏnil urãité úlevy. To se nepo-
vedlo a postupuje se
podle jednotn˘ch pfied-
pisÛ.“ 

JUDr. Ladislav La-
buta, Mûlník: „Zahrád-
káfisk˘ zákon je
legislativnû pfiipraven jiÏ
pfies rok a pÛl. UÏ pfies
pÛl roku se ho snaÏíme
udat, ale zatím se nena‰el
nikdo, kdo by byl ochoten
na ná‰ návrh pfiistoupit,
v‰e trvá velmi dlouho.
Nejde ale jen o zahrádkáfi-
sk˘ zákon. Pronásledují
nás problémy v dÛsledku
doprovodn˘ch zákonÛ
k obãanskému zákoníku.
Chtûjí se dnes po nás vûci,
které se dfiíve nechtûly ani
pfii tvorbû obchodního rej-
stfiíku. Tyto admini-
strativní záleÏitosti nás velmi
zatûÏují.“

„Jsem rád, Ïe se nám po-
vedlo bûhem tohoto podzimu schválit no-
velu, která osvobozuje od poplatkÛ registrace
poboãn˘ch spolkÛ, protoÏe to byla vûc, která
podle mého názoru to v‰echno prodraÏovala.
To v‰e souvisí s nov˘m obãansk˘m zákoní-
kem. Pamatujete si urãitû ministra spravedl-
nosti Jifiího Pospí‰ila, kter˘ trval na tom, Ïe
prosadí nov˘ obãansk˘ zákoník, coÏ se mu na
sklonku Neãasovy vlády povedlo. Nemohli
jsme zabránit jeho úãinnosti, ty vûci prostû
nabûhly. Dohodli jsme se ale, Ïe pfiipravíme
novelu. Na ministerstvu spravedlnosti nyní
pro ni shromaÏìují podnûty, které by se
mohly do obãanského zákoníku zahrnout.
Vláda by ji mûla do konce roku 2014 dostat.
Poãítám, Ïe na jafie roku 2015 budeme schva-
lovat velkou novelu obãanského zákoníku,
kde budeme reagovat na nejvût‰í problémy,
na které jsme byli upozornûni a budeme se
snaÏit alespoÀ ty nejvût‰í nesmysly odstranit.
To je jediná moÏnost, která zb˘vá.“

Na snûm pfiijali pozvání i dal‰í hosté, ná-
mûstek ministra zemûdûlství Ing. Jindfiich
·nejdrla, poradce pfiedsedy vlády Ing. Pavel
Vesel˘, místopfiedseda zemûdûlského v˘boru
Ing. Jan Voln˘, primátor Hradce Králové
MUDr. Zdenûk Fink, pfiedseda Svazu kvûtináfiÛ
a floristÛ Ing. Jifií Horák, fieditel SEMO SmrÏice
a.s. Ing. Jan Prá‰il, zástupci dal‰ích zájmov˘ch
svazÛ Ing. Josef Vlá‰ek z âeskomoravské
myslivecké jednoty, JUDr. Karel Brükler
a Mgr. Václav Sciskala z âeského svazu vãe-
lafiÛ. Dále zástupci zahraniãních zahrádkáfi-
sk˘ch svazÛ: ze Slovenska Ing. Eduard
Jakubek a Juraj Korãek, z Nûmecka Peter Pa-
schke a Lothar Fritsch a z Polska Wincenty
Kulik a Marian Pasinski.

Jan Stanzel, foto autor

Premiér předal svazová ocenění dlouholetým funkcionářům.

Ocenění z rukou premiéra obdrželi také zástupci zahraničních zahrádkářských svazů.

Zleva odstupující předseda ČZS Ing. Jan Hinterholzinger, náměstek ministra zemědělství

Ing. Jindřich Šnejdrla, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Slovenského zväzu

záhradkárov Ing. Eduard Jakubek, Peter Paschke – předseda Německého spolkového

svazu zahrádkářů, Wincenty Kulik – Polski Związek Działkowców a Juraj Korček – tajemník

Slovenského zväzu záhradkárov.


