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Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny

Dne 17. března se dostal návrh zahrádkářského zákona na
projednání na plénum Senátu ČR. K projednávání byl pozván
zástupce předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous, který
představil zákon a důvody které vedly k jeho vzniku a předložení.
Následovala bouřlivá diskuze, která se protáhla do nočních hodin.
V následujícím hlasování byl nakonec přijat pozměňovací návrh, kte
rý odstraňuje ze zákona pro nás podstatné pasáže o pachtu. Tím se
zákon vrací do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Po
drobně se o schvalování zahrádkářského zákona dočtete na str. 5.

Stanislav Kozlík, předseda ČZS

LEXIKON pro Floristy

Nová aktuální verze pro
všechny nadšené

floristy

Co v něm najdete?
Základní informace
o estetice, rostlinném
materiálu, technikách
a stylech v aranžování.
Praktické rady a návody.

Kde lze koupit?
Objednávat můžete na skurova@zahradakri.cz.
Cena: pro členy ČZS 30 Kč, ostatní 50 Kč.
(cena je včetně DPH, nezahrnuje poštovné) Vydal ČZS, z.s.
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Fotografická soutěž 2021

Na tento rok byla pro mladé fotografy připravena naše tradiční
fotografická soutěž na téma "Náš život s rostlinami". Jednalo se již
o 10. ročník soutěže, tentokráte na poměrně volné téma, které
dávalo šanci na snadné splnění kritérií. Technická kritéria přitom
zůstala zachována.

Celkem do soutěže bylo zasláno 140 fotografií, z toho ZŠ  112,
SŠ  28. Oceněno bylo v každé kategorii 5 fotografií. Předvýběr
provedli odborníci  Jan Stanzel a Dalibor Auf s ohledem na kvalitu
prací a splnění zadaného tématu, i když tentokrát mohlo být téma
pojato velice široce. Někdo věnoval pozornost jednotlivým rostlinám,
jiné zaujal pohled na přírodu kolem nás. Komise pro práci s mládeží
stanovila konečné pořadí.

Prvním místem v kategorii Základní školy se rozhodla výjimečně
ocenit 4 autory z jedné školy jako celek. Všechny vítězné
obrázky najdete tradičně na www.zahradkari.cz/fos.

1. Kategorie: Základní školy
1. Markéta Mrázková, Nicol Plecháčová, Barbora Kolářová,

Aneta Tomášová Nové Město n/Metují
2. Eliška Pokorná Velké Popovice
3. Alena Sedláčková Milešovice
4. Dorota Kotasová Hnojník
5. Karin Tesarčíková FrýdekMístek

2. Kategorie: Střední školy
1. Alena Horáčková Neratovice
2. David Ambrož Prostějov
3. Kateřina Dvořáková Praha
4. Petra Procházková Strmilov
5. Lukáš Křenek Nový Jičín

Mrázková Markéta

Plecháčová Nicol

HoráčkováAlena

Dvořáková Kateřina

TomášováAneta
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Výtvarná soutěž 2021

Do výtvarné soutěže se nám přes nepříznivou epidemickou situaci
a dlouhodobě uzavřené školy a kroužky sešlo opět velké množství
kreseb i polytechnických prací. Celkově jejich počet přesáhnul jeden
tisíc což je zhruba polovina oproti předchozím rokům.

Většina z nich splnila i rozměrové požadavky a téměř všechny
odpovídaly zadání. Především se účastnily mateřské školy a první
stupně škol. Méně prací přišlo od vyšších tříd a ZUŠ, které měly
distanční výuku. Mnohé soutěžící ze soutěže vyřadila obtížnost
nákupu potřebných výtvarných potřeb, neboť obchody byly téměř po
celou dobu trvání soutěže také zavřené.

U některých kategorií jsme opět hodnotili odděleně práce
jednotlivců a práce kolektivů, neboť ty byly často svým rozsahem a
složitostí daleko náročnější na zhotovení. Již tradičně nám tak přišli
do soutěže různá leporela skládající se z kreseb jednotlivých autorů,
ty pak v galerii na webových stránkách najdete samostatně za
každého autora.

Dorazilo i mnoho keramických prací a souborů, jedno obzvláště
podařené dílo má úctyhodný průměr téměř 50 cm a je doplněno
mnoha drobnými doplňky. Jeho zhotovení muselo být značně
náročné a zaslouží si náš obdiv.

Výsledné pořadí soutěžících
Kresba + Malba "A"
1. ZŠ MŠ Nová, Lišov Natalia Sedláková 201
2. MŠ Větrná, Svitavy Roman Hyk 509
3. MŠ Laudova, Praha Tomáš Kroupa 800
4. MŠ Trávnická, Němčice n.H Emma Vlčová 609
5. MŠ Puškinova, Vyškov Anastázie Hošková 305
6. MŠ Jeseniova, Praha 3 Anna Hodboďová 800

7. MŠ Jesenická, Plzeň Eliška Krejčí 305
8. MŠ Puškinova, Vyškov Tereza Čabaňová 612
9. MŠ Čechovice, Prostějov Edita Lošťáková 609
10. ZŠ,MŠ Bendova, Praha 7 Adéla Chroustovská 800

K+MA1. Natalia Sedláková

K+M C 1. Daniela Hojgrová

K+M B 1.Valerie Poštulková

K+M E 1. Monika Kašpárková

PPA 1. MŠ Fryčovice
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Kresba + Malba "B"
1. ZŠ MŠ Červenka, Litovel Valerie Poštulková 705
2. ZŠ MŠ Červenka, Litovel Jan Kovář 705
3. ZŠ Moravská Chrastová Gábina Malásková 509
4. ZŠ Stupkova, Olomouc Ivana Kolmašová 705
5. ZŠ Moravská Chrastová Veronika Písaříková 509
6. ZŠ Moravská Chrastová Klára Hlaváčková 509
7. ZŠ 9. května, Boskovice Adam Kovařík 601
8. ZŠ Stupkova, Olomouc Anička Košťálková 705
9. ZŠ Slovácká, Břeclav Nikol Slámová 604
10. ZŠ Za mlýnem, Přerov Eliška Hamplová 708

Kresba + Malba "C"
1. ZŠ B. Němcové, Zábřeh, Šumperk Daniela Hojgrová 709
2. Wichterlovo gym. OstravaPoruba Martin Gröger 707
3. Cyrilomet. gym. Prostějov Valerie Kadlecová 609
4. ZŠ Primáře Kareše, Sedlčany Zuzana Balážová 111
5. ZŠ MŠ Určice Julie Hastíková 609
6. Wichterlovo gym. OstravaPoruba Klaudie Boleslavská 707
7. Masarykova ZŠ MŠ, Nezamyslice Inna Štěpánková 609
8. ZŠ MŠ Lochovice, Beroun Sofie Krejčová 102
9. ZŠ Slaný, Polit. vězňů, Kladno Petra Iblová 103
10. Wichterlovo gym. OstravaPoruba Magdaléna Březnická 707

Kresba + Malba "D"
1. SŠ, ZŠ, MŠ Komenského, Prostějov

Sofie Němečková, Barbora Patáková 609
2. ZŠ Olešovice, Kamenice Sandra Surmajová 109
3. ZŠ Olešovice, Kamenice Marie Surmajová 109
4. SŠ, ZŠ, MŠ Komenského Prostějov Adéla Trnečková 609
5. ZŠ Štefánikova, Boskovice Martin Lizna 601
6. SZŠ Heřmanův Městec, Chrudim Petra Šťastná 503
7. ZŠ Olešovice, Kamenice

Martin Hegner, Simona Drábová 109
8. SZŠ Heřmanův Městec David Meduna 503
9. SZŠ Heřmanův Městec Matyáš Franc 503
10. ZŠ Práčská, Praha 10 Matyáš Jurčenko 800

Kresba + Malba "E"
1. ZUŠ B. Kozánka, Přerov Monika Kašpárková 708
2. ZUŠ B. Kozánka, Přerov Jakub Straka 708
3. Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 Anna Dubecká 800
4. Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 Ema Rygerová 800
5. Leonardo, Ateliér 4, Praha 10 Maya Rubínová 800
6. ZUŠ Allegro, Tyršova, Strmilov

Edita Pražáková, Gita Pražáková, Beata Emma Zedníčková 203

Polytechnické práce "A"
1. MŠ Fryčovice kolektivní práce 702
2. MŠ Habáňská, Mikulov, kolektivní práce 604
2. MŠ pod Novým lesem, Praha 6 kol práce Berušky 800
3. MŠ V Bytovkách, Praha Uhříněves kol. práce, Tygříci 800
4. MŠ Větrná, Svitavy kolektivní práce třídy B509
5. MŠ Rudná, Rudná kolektivní práce 110
6. MŠ Bohučovice, Hradec n/Moravicí

Mikuláš Šrom, Jonáš Benhauer 706
1. MŠ Nová, Lišov Tereza Nováková 201
2. MŠ Lidická, Boskovice Marie Ptáčková 601
3. MŠ Sokolovská, Tábor Sebastián Denk 208
4. MŠ Habáňská, Mikulov Magdalena Vjtková 604
5. ZŠ, MŠ Bendova, Praha 6 Enna Scheffelová 800
6. ZŠ, MŠ Bendova, Praha 6 Lucie Mačková 800

Polytechnické práce "B"
1. MŠ Kozlovice kolektivní práce 702
2. Masarykova ZŠ Morašice u Litom. kolektivní práce 509
3. Masarykova ZŠ Hnojník kolektivní práce 702
4. ZŠ Tasov kolektivní práce 606
5. ZŠ Rabasova, Slaný kolektivní práce 103
1. ZŠ Archlebov, Hodonín Matyáš Jarolík 606
2. ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová Anna Opršalová 509
3. ZŠ Rabasova, Slaný Daniela Bártová 103
4. ZŠ J. Železného, Prostějov, ŠD Mína Atyabi 609

Polytechnické práce "D"
1. MŠ, ZŠ a Prš, Štefánikova, Boskovice Jakub Prudil 601
2. MŠ, ZŠ a Prš, Štefánikova, Boskovice Martin Čermák 601
3. ZŠ MŠ Komenského, Prostějov David Kintl 609
4. ZŠ spec. Březinova, Jihlava Lucie Skryjová 607
5. MŠ, ZŠ a Prš, Štefánikova, Boskovice Kristýna Szaboová 601

Polytechnické práce "E"
1. Leonardo at. Kutnohorská, Praha Kristina Kůželová 800
2. ZUŠ Máchova, Přerov Canvara Pavelíková 708
3. Leonardo at. Kutnohorská, Praha Jan Doležal 800
4. Leonardo at. Kutnohorská, Praha Šimon Freund 800
5. Leonardo at. Kutnohorská, Praha Sára Hassanová 800

Všem soutěžícícm děkujem za účast ve výtvarné soutěži. Vítěz
né práce včetně kompletní výsledkové listiny najdete již tradičně na
stránkách ČZS www.zahradkari.cz/vs.

PPA2. Berušky

PPB 1. MŠ Kozlovice

PPE 1. Kristina Kůželová
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Usnesení z 2. zasedání RR ČZS (2020–2024)
konaného distanční formou 15. 3.–29. 3. 2021

Z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s
ohledem na zdraví členů republikové rady se jarní zasedání
republikové rady konalo distanční formou s využitím hlasování per
rollam, tj. mimo zasedání republikové rady, v souladu s ustanovením
§ 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění
dopadů epidemie koronaviru SARS CoV2.

Z celkového počtu 75 členů republikové rady hlasovalo 70 členů.
Pro usnesení bylo 69 členů a 1 člen se zdržel hlasování.
Usnesení z republikové rady bylo schváleno v tomto znění:

Usnesení z 2. zasedání RR ČZS (2020–2024)
konaného distanční formou 15. 3.–29. 3. 2021

1. RR bere na vědomí:
 informaci o stavu registrací pobočných spolků ve spolkovém

rejstříku (aktuální stav)
 informace o činnosti odborných komisí a časopisu Zahrádkář
 zprávu kontrolní komise
 informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok

2020 (aktuální stav)
 předběžné výsledky hospodaření za rok 2020
2. RR schvaluje:
 zprávu předsedy ČZS za období od 1. zasedání RR (2020

2024)
 zůstatky ve fondech ČZS  stav k 31. 12. 2020 ve výši

12 632 233,05 Kč
 rozdělení dotace MZe pro rok 2021 dle návrhu HFK
 úpravu rozpočtu na rok 2021 s náklady ve výši 37 151 160 Kč

a výnosy ve výši 37 924 000 Kč s předpokládaným ziskem ve
výši 772 840 Kč

3. RR ukládá
a) předsedovi ČZS:

 zabezpečit vydání Zpravodaje č. 1/2021 s výsledky
rozhodování RR mimo zasedání do 30. 4. 2021

b) členům představenstva ČZS:
 připravit plán oslav 65. Výročí ČZS v roce 2022

c) členům RR:
 dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2020 do 25. 4. 2021

d) představenstvům ÚS:
 spolupracovat a být nápomocni při dokončení registrací

ZO/SZO po volbách v r. 2019
 spolupracovat a být nápomocni při zpracování a zasílání úč.

uzávěrek ZO/SZO na ústředí
e) výborům ZO/SZO

 dokončit registraci ZO/SZO zasláním podkladů na ústředí do
30. 10. 2021

 zpracovat a zaslat na ústředí úč. uzávěrku za roky 2020, 2019,
2018, 2017 do 30. 6. 2021

V Praze dne 1. 4. 2021

Zpráva k aktuálnímu vývoji přijetí
návrhu zahrádkářského zákona

Vážení přátelé,
ve své zprávě k Republikové radě jsem velmi podrobně shrnul

vývoj situace okolo schvalování zahrádkářského zákona. Od té chvíle
se však událo několik změn. Jak jsem avizoval, zásadním datem byl
17. březen 2021, kdy se dostal návrh zahrádkářského zákona na
projednání na plénum Senátu ČR. V tento den byly na programu
jednání Senátu dva body týkající se zahrádkářského zákona. Před
zahrádkářský zákon bylo předřazeno projednávání Petice na podporu
jeho přijetí. Za petiční výbor byli na projednávání petice přizvání
zástupci petičního výboru Stanislav Kozlík a JUDr. Pavel Rus. Oba
dva měli možnost vystoupit a přednést své argumenty vedoucí ke
vzniku petice a na podporu přijetí samotného zahrádkářského

zákona. Dále byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí. Po přednesení úvodních příspěvků
pozvaných zástupců dotčených institucí, proběhla diskuze senátorů
k tématu zahrádkaření a jeho prospěšnosti pro společnost.
V následném hlasování č. 39 přijal Senát Usnesení č. 146, ve kterém
Petici pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (senátní
tisk č. 42) schvaluje jako důvodnou. Celý průběh projednávání petice
si můžete prohlédnout nebo přečíst stenozáznamy v tomto odkaze:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O
=13&IS=6676&D=17.03.2021#b21942

Hned dalším bodem programu bylo projednávání zahrádkářského
zákona (senátní tisk č. 49). Jako host byl pozván pouze zástupce
předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous, který představil zákon
a důvody které vedly k jeho vzniku a předložení. Následovala bouřlivá
diskuze senátorek a senátorů trvající 3 hodiny. Na to, že někteří
označili tento návrh zákona za nadbytečný, věnovali mu poměrně
dlouhou dobu, a to ve večerních hodinách až do 22 hodin. Za dlouhé
jednání v nočních hodinách jim patří uznání. Museli si dokonce
odhlasovat, že mohou jednat po 19 hodině, což je standartní čas
ukončení schůzí Senátu ČR. Celou diskuzi si opět můžete pro
hléhnout na tomto odkaze: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/ pssenat
/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6676&D=17.03.2021#b21858

Po této obsáhlé diskuzi došlo na hlasování. Nejprve se hlasovalo
o návrhu senátorky Renaty Chmelové (KDUČSL) schválit návrh
zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasování
č. 40, návrh byl zamítnut. Při potřebném kvóru 34 hlasů bylo PRO
jen 29 senátorů. Chybělo jen pět hlasů ke schválení.

Následně bylo hlasováno o návrhu senátora Jana Horníka (STAN)
o zamítnutí návrhu zákona, hlasování č. 41, který byl naštěstí rovněž
zamítnut. Potřebné kvórum bylo 35 hlasů a PRO hlasovalo 30
senátorů. Na těchto hlasováních je vidět, že poměr příznivců a od
půrců zahrádkářského zákona je zhruba stejný.

Protože návrh zákona nebyl ani schválen, ani zamítnut, pokra
čovala diskuze o pozměňovacím návrhu senátora Vladislava Vilímce
(ODS) o vypuštění několika paragrafů, bohužel pro nás těch
zásadních. Pozměňovací návrh (senátní tisk č. 49/1) odstraňuje ze
zákona především pasáže, které se týkají pachtovních smluv, délky
trvání pachtu a zohlednění výše pachtu. Nakonec byl tento
pozměňovací návrh přijat hlasováním č. 44 a vrácen do Poslanecké
sněmovny. Při potřebném kvóru 34 hlasů bylo PRO 40 senátorů. Je
škoda, že pro pozměňovací návrh nakonec hlasovali i senátoři, kteří
byli původně pro návrh ve znění z Poslanecké sněmovny. Pokud by
totiž pozměňovací návrh nebyl přijat, zákon by nebyl zamítnut, ani
by nebyla sválena verze z Poslanecké sněmovny, nebylo by možné
přijmout usnesení. Tím pádem by zákon prošel tzv. uplynutím lhůty
a šel by rovnou k podpisu panu prezidentovi.

Bohužel nás nyní čeká ještě jedno kolo v Poslanecké sněmovně.
Doufejme, že poslanci nebudou hlasovat pro senátní okleštěnou
verzi, ve znění jejich pozměňovacího návrhu, ale schválí svou
původní sněmovní verzi, stejně jako v první fázi. Pro přehlasování
senátního návrhu je ovšem nutné získat souhlas nadpoloviční většiny
všech poslanců, tedy 101 hlasů. Zatím se k této verzi vyjádřili a slíbili
podporu původní verzi poslanci ANO, Pirátů a KSČM. Jednáme
s dalšími kluby a věříme, že podporu jakou získal návrh zákona ve
třetím čtení, tedy 80 % hlasů PRO, udržíme i v případě tohoto
závěrečného hlasování. Termín projednávání v Poslanecké sně
movně nebyl dosud stanoven.

Pokud chcete pomoci, můžete oslovit stejně jako v případě
senátorů, poslance ve svých volebních obvodech a požádat je
o podporu v závěrečné bitvě o přijetí zahrádkářského zákona.
Požádejte je o odmítnutí senátní okleštěné verze, kterou navrhli
a prosadili senátoři ODS a TOP09 a zároveň o hlasování PRO při
přehlasování senátní verze takzvanou stojedničkou, tedy absolutní
většinou poslanců.

Přátelé, držme si palce, jsme na dosah historickému okamžiku,
přijetí zcela nové normy, která historicky nikdy v právním řádu ČSR,
ČSSR ani ČR nebyla. Touto právní normou je náš Zahrádkářský
zákon.

Stanislav Kozlík, předseda ČZS
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Zpráva o činnosti ČZS

Vážení přátelé,
již rok žijeme ve zcela jiném světě, než na který jsme byli zvyklí.

Pandemie, o které jsme si před rokem mysleli, že během roku odezní
podobně jako jiné vlny respiračních onemocnění, je stále mezi námi
a vlivem mutací neslábne, spíše naopak. V době, kdy píši tuto zprávu,
platí na našem území omezení pohybu lidí mezi okresy. Toto vládní
opatření, byť vedeno dobrými úmysly, se dotklo také řady zahrádkářů,
kteří mají své zahrady v katastru jiného okresu. Konec vládních
opatření je plánován na 26. 3. 2021, a pokud nebude prodlouženo,
do jarních prací na zahrádce se budou moci vrhnout i tito zahrádkáři.
V případě, že by snad vláda uvažovala o prodloužení omezení do
dubna, budeme se snažit pro zahrádkáře vyjednat výjimku pro cesty
na zahrádku. Podobně jsme reagovali na snahy o zrušení výjimky
pro prodejny zahrádkářských potřeb, které měly být od 1. 3. 2021
uzavřeny. Podařilo se vyjednat stejnou výjimku jako na jaře 2020 a
prodejny se zahrádkářskými potřebami, osivem a sadbou zůstaly
otevřeny. Je to ale slabá útěcha při představě, že i v roce 2021
podobně jako v roce minulém nebudeme moci dělat oblíbené činnosti
jako dřív, minimálně v první polovině roku. Na jaře tak budeme nuceni
oželet návštěvy zahrádkářských výstav i prodejních trhů. V létě
bychom se snad již mohli dočkat akcí alespoň ve venkovních areálech
a doufáme, že podzimní výstavnická sezóna, byť za určitých omezení,
proběhne, jak jsme zvyklí. V podobném duchu zřejmě bude probíhat
i spolkový život v našich ZO a ÚS. Plánování kulturních a spole
čenských akcí na letošní rok je velmi složité, za současné situace
prakticky nepředvídatelné. O něco málo jednodušší je příprava
členských schůzí, které nevyžadují takovou přípravu jako výstava.
Termín se dá odložit na později nebo v nejhorším případě připravit
distanční formou. Velký otazník visí také nad organizací soutěží Mladý
zahrádkář a Floristická soutěž. Věřme tomu, že tento rok je poslední,
ve kterém jsme vystaveni takovým přísným opatřením. Je pravdě
podobné, že tento typ koronaviru z našich životů nezmizí, ale naučíme
se s ním žít. Kromě očkování si budeme muset zvyknout i na trošku
jiný režim při společenském kontaktu, který přináší důraz na zvýšenou
hygienu, desinfekci rukou a v některých případech i ochranu dýcha
cích cest. Naštěstí máme své zahrádky, kam můžeme uniknout
a odpočinout si od záplavy negativních zpráv a relaxovat.

Prakticky celé období od podzimní Republikové rady jsme se
zabývali Zahrádkářským zákonem (dále jen ZZ), a je toho opravdu
hodně, co se od té doby událo. Dne 3. 12. 2020 prošel ZZ tzv. druhým
čtením a byl přikázán do projednání Zemědělskému výboru PSP.
Zasedání PSP výboru proběhlo hned následující týden, byly projedná
ny pozměňovací návrhy poslanců a přijato usnesení, které doporučilo
projednat zákon na plénu sněmovny včetně přijatých pozměňovacích
návrhů. Sněmovna projednala ZZ v takzvaném třetím čtení dne
20. 1. 2021 výraznou většinou přítomných poslanců. Pro přijetí zákona
hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KDUČSL, KSČM, Piráti, SPD
a STAN. Poslancům těchto stran patří naše poděkování. Naopak proti
byly tradičně poslanci ODS a TOP09. Návrh ZZ měl tedy otevřenou
cestu do Senátu, kam byl doručen 22. 2. 2021. Mezitím jsme dne
22. 1. 2020 do Senátu doručili Petici na podporu přijetí zákona o
podpoře zahrádkářské činnosti s petičními archy, na kterých bylo
23 612 podpisů. Petici projednal Výbor pro vzdělání, kulturu, vědu a
petice na svém zasedání dne 9. 2. 2021, kterého jsme se s JUDr.
Štroblovou zúčastnili jako zástupci petičního výboru. Výbor přijal
usnesení, ve kterém stanovil Veřejné slyšení k petici na 15. 2. 2021.
Na Veřejné slyšení byli pozváni zástupci institucí dotčených ZZ (MZe,
MŽP, SPÚ), dále zástupci Sdružení měst a obcí, ale na náš popud
také zástupci akademické obce z Ústavu Akademie věd, kteří se
zabývají zahrádkařením. Petiční výbor jsem zastupoval já společně
s JUDr. Pavlem Rusem. Argumenty, které zazněly na Veřejném
slyšení, pomohou senátorům při vytváření názoru k problematice
zahrádkaření a ZZ. Dne 9. 3. 2021 zasedal opět Výbor pro vzdělání,
kulturu, vědu a petice, na kterém bylo přijato doporučení pro
projednání petice na plénu Senátu dne 17. 3. 2021. Petiční výbor na
tomto slyšení budeme zastupovat opět společně s JUDr. Rusem.
Datum 17. 3. 2021 je pro nás zásadní, dopoledne bude na plénu
Senátu slyšení k petici a odpoledne budou senátoři hlasovat o návrhu

zákona. V mezidobí bude návrh ZZ projednáván ve Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí a Komisi pro rozvoj venkova.
Z těchto výborů mohou vzejít pozměňovací návrhy, které mohou
rozhodnout nejen o konečné podobě ZZ, ale také o dalším postupu.
Pokud bude návrh ZZ schválen ve znění z poslanecké sněmovny, tak
jde okamžitě k podpisu prezidentovi a máme vyhráno. Pokud budou
přijaty pozměňovací návrhy, bude zákon vrácen do poslanecké
sněmovny, kde jej poslanci musí přehlasovat nadpoloviční většinou
všech poslanců, tedy takzvanou 101. Pro návrh musí hlasovat 101
poslanců z celkových 200. Tím by se cesta k podpisu prezidentem
o několik měsíců protáhla, ale ani v tomto případě to není beznadějné
a dá se to do voleb stihnout. Na podporu přijetí zákona jsme vytvořili
řadu materiálů, které jsme formou dopisu rozeslali senátorům jménem
petičního výboru i jménem ČZS. Na zpracování těchto materiálů se
podíleli především JUDr. Jarmila Štroblová a JUDr. Pavel Rus, kterým
patří velké poděkování. Poděkování si ovšem zaslouží naši členové,
kteří vyslyšeli naši výzvu a kontaktovali své senátory přímo v jejich
regionech. Věřme, že naše společná snaha nepřijde vniveč a konečně
se podaří dotáhnout legislativní proces do vítězného konce.

Kromě zahrádkářského zákona jsme se ovšem rovněž věnovali
běžným provozním záležitostem ČZS i časopisu Zahrádkář. Předsta
venstvo ČZS zasedalo od poslední RR dvakrát a to vždy distanční
formou. Neodkladné záležitosti byly komunikovány emailem, příp.
telefonicky, ostatně tak jako celý rok.

Prosincové zasedání představenstva ČZS se zabývalo vyhodno
cením podzimní Republikové rady. Poprvé byla konána distanční
formou, která vyžadovala specifickou přípravu. V podstatě se jednalo
o přípravu 18 ti příloh, které byly rozeslány jako podklad pro hlasování
o usnesení. Byli jsme překvapeni bezproblémovým průběhem
i zodpovědným přístupem členů RR. Hlasovali všichni členové RR
a z počtu 74 možných hlasů bylo 73 pro a 1 se zdržel, což je
neuvěřitelné skóre, které svědčí o kvalitní přípravě nejen usnesení,
ale i jednotlivých materiálů. Na tento bod navazovala i diskuze konání
Republikových rad po skončení pandemie. Převládl názor, že i v bu
doucnu by jarní RR mohla být organizována distanční formou a pouze
podzimní dvoudenní RR by jako dosud probíhala prezenčně. V pří
padě mimořádné situace by to však nevylučovalo možnost svolat
i jarní RR prezenční formou.

Byl projednán stav přípravy Sborníku s vnitrosvazovými předpisy
a potvrzeno dřívější rozhodnutí, rozeslat tento Sborník se Zpravo
dajem 2/2020 a to: každá ZO dva kusy, ÚS pět kusů. Zhruba 500
kusů zůstane na ústředí pro případné doposílky a jako tzv. železná
rezerva. Pozornost si zasloužila i příprava Zpravodaje 2/2020, ve
kterém velkou část tvoří materiály z RR, rozšířené o ekonomické
informace a novinky v povinnostech pro ZO (zveřejňování ÚZ
a ukládání zápisů). Nezvykle dlouhá je společenská rubrika s infor
macemi o úmrtí našich členů. Zpravodaj je zpracováván tak, aby
mohl být distribuován ještě před koncem roku 2020. Byla podána
informace o změnách v redakci časopisu Zahrádkář. Od 1. 11. 2020
došlo ke změně na pozici obchodního zástupce. Nespokojenost
s výsledky p. Tesárka vyústily v jeho odchod a přijetí nové pracovnice
Barbory Zárubové, která má zkušenosti v tomto oboru a nebylo nutné
zaučovat. Výsledek se v tomto roce již samozřejmě neprojeví, dojem
z nové pracovnice je ale zatím pozitivní. U příjmů za inzerci je nutné
počítat s poklesem také vlivem ekonomické krize následkem
epidemie koronaviru. V souvislosti s časopisem Zahrádkář jsme řešili
i zdražení služeb PNS. Jednáním se podařilo odložit zvýšení ceny
místo od 1. 1. 2021 na 1. 7. 2021. Okamžitě jsme vstoupili v jednání
s dalším distributorem tisku, který nám obratem zaslal cenovou
nabídku, bohužel se v podstatě neliší od nabídky PNS. Objevil se
také problém s Českou poštou, kde máme smluvně dohodnut roční
objem podaných zásilek, bohužel vlivem změny smluvních podmínek
dojde rovněž k navýšení ceny poštovného. Česká pošta je monopol,
který nelze v segmentu distribuce časopisů nahradit jiným dodava
telem, a jsme zcela závislí na jejich podmínkách. Pro získání nových
předplatitelů bylo rozhodnuto o spuštění online kampaně na internetu
a spolupráci s firmou Digital AD. Kampaň se osvědčila a povedlo se
během dvou měsíců nabrat zhruba 250 předplatitelů. Jelikož počty
průběžně rostly, rozhodli jsme se pro pokračování.
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V rámci prosincové vánoční kampaně bylo během prvních deseti
dnů získáno asi 200 předplatitelů, takže cekem jsme na čísle 450
nových předplatitelů. Výsledkem toho bylo pro rok 2021 zrušit
veškeré reklamní kampaně v radiích, tisku i televizi a jít cestou in
ternetu. Souběžně rozbíháme s touto firmou spolupráci na zvýšení
návštěvnosti webu iZahrádkář s cílem zvýšení příjmů za reklamu
z těchto stránek.

Byla podána informace o pokračování příprav k účasti na Floriade
2022 v NL. Utváří se tým lidí, kteří by se zapojili do příprav expozice.
Kromě nás a spolku Cestami proměn, se kterým jsme spolupráci
započali, máme nyní další subjekty jako třeba zahradníky z Mendlovy
univerzity z Brna nebo Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice.

Druhé zasedání představenstva se konalo v únoru. Byl projednán
ZZ a petice zmíněné v jiné části této zprávy. Dále se projednal
Zpravodaj 2/2020, který vyšel podle předpokladu ještě před Váno
cemi. Jeho součástí byly zásilky i dvě vyhotovení Sborníku
svazových předpisů. Sborník měl pozitivní ohlas a zaznamenali jsme
i žádosti o zaslání dalších kusů z několika ÚS. Sborník předpisů, byl
první z řady publikací, které jsme v poslední době vyrobili. Dalším
dílem připraveným Komisí pro práci s mládeží byl Lexikon mladého
zahrádkáře, což je soubor 500 testových otázek včetně výsledků.
Bude sloužit soutěžícím k přípravě, ale i organizátorům v ÚS, aby
nemuseli tápat a měli otázky předpřipravené. Další publikací rovněž
studijního charakteru, ale odlišného zaměření je Lexikon pro floristy.
Tato příručka pro floristy se svým zpracováním vymyká dosavadním
zvyklostem a mohla by být do budoucna předlohou pro další
publikace. Připravila ji trojice autorů Pavlína Švecová, Jana Lapáč
ková a Zdeněk Kupilík. Jako propagační materiál o činnosti ČZS, čili
kdo jsme, co děláme, co nabízíme, jaké máme soutěže, atd., bude
sloužit skládací propagační leták. Po těchto informacích byla často
na našich stáncích v rámci výstav a jiných událostí často poptávka.
V poslední řadě vyšla publikace o SZO, což je bráno opět jako náš
prezentační materiál.

V souvislosti s časopisem Zahrádkář byly projednány výsledky
online kampaní na podporu zvýšení prodeje předplatného. Kampaní
proběhlo již několik, avšak teprve po delší době jejich fungování je
výsledkem přínos. Zatímco na začátku jsme získali za tři měsíce ca.
600 nových předplatitelů, nyní u březnového čísla je meziroční nárůst
předplatitelů 1 500. Představenstvo rozhodlo o pokračování tohoto
způsobu získávání předplatitelů. Dále bylo projednáno plnění plánu
tržeb za inzerci. Nová obchodní zástupkyně paní Zárubová se již
zapracovala a daří se jí plnit plán tržeb za inzerce v intencích
posledních tří let, tedy měsíce prosinec, leden, únor. Plnění plánu
tržeb je kontrolováno každý měsíc na poradách vedení ČZS
a redakce. Na webovém iZahrádkáři jsme spustili nový reklamní
systém, který přináší provize za uveřejněnou reklamu. Za leden byla
provize ca. 6 000 Kč, což není mnoho, ale bylo to první měsíc a není
sezóna. Je to již druhý takový systém. Ten první je od společnosti
Seznam a v lednu vygeneroval ca. 3 000 Kč. V létě to ale bylo i okolo
15 000 Kč. Cílem je mít příjem z obou systémů okolo 30 000 Kč a tím
pádem by se již provoz webu iZahrádkář sám zaplatil. Zvýšit příjem
může každý z nás. Při návštěvě iZahrádkáře klikejte na reklamy, což
vede k navýšení našeho příjmu. To bychom mohli spustit jako
povinnost pro každého člena, každé ráno otevřít iZahrádkář a kliknout
na reklamu. Mělo by to dvojí efekt, jednak by se zvýšil příjem
z reklam, a pak by se zvýšila návštěvnost a tím by se zvýšila i cena
za zveřejnění reklamy. Pro rychlejší plnění webu novými články jsme
potřebovali posílit redakční tým. Nově tedy dostal Ivan Dvořák úkol
a v rámci své pracovní náplně začal psát články na web. Během jara
zkusíme i nějakou reklamní kampaň na zvýšení propagace webu.

Vzhledem k pokračující epidemiologické situaci bylo rozhodnuto
o zrušení Celostátní výstavy vín v letošním roce. Vzhledem k tomu,
že v roce 2022 bude probíhat pravděpodobně na Slovensku, bude
s největší pravděpodobností další ročník u nás až v roce 2024. V roce
2022 bude ČZS slavit 65 let existence. Vždy když bylo kulaté nebo
půlkulaté výročí se udělovala zdvojená kvóta vyznamenání. Před
stavenstvo rozhodlo v této tradici pokračovat a schválilo pro rok 2022
dvojnásobnou kvótu vyznamenání pro jednotlivá ÚS. Bude nutné
připravit další nápady k oslavám 65 let ČZS. Představenstvo na závěr
rozhodlo o konání jarní RR distanční formou.

Sami vidíte, že i přes všemožná omezení a zrušení akcí je stále
dost úkolů, na kterých představenstvo pracuje a snaží se neustrnout
s výmluvou na koronavirovou krizi. Kromě záležitostí popsaných výše
bylo nutné udržet v chodu také ústředí a především redakci časopisu
Zahrádkář. Po celou dobu i nyní platí v budově Ústředí zvýšené
hygienické opatření, zákaz návštěv, desinfekce u vchodu, nyní jsme
zaměstnancům zajistili i respirátory FFP2. Zaměstnanci, u kterých je
to možné využívají práci z domova. To vše s jasným cílem, neohrozit
chod redakce a tím pádem expedici časopisu Zahrádkář. Zatím se
nám to daří, a přestože jsme již mezi zaměstnanci měli onemocnění
Covid19, nedošlo mezi nimi ke komunitnímu šíření a vždy se jednalo
o přenos v rodině. Tímto bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat
za odpovědný přístup.

Protože při námi zvolené distanční formě jednání RR je velmi
omezena možnost diskuze nad jednotlivými body, chtěl bych se
vyjádřit k ekonomickým výsledkům roku 2020, které najdete ve zprávě
HFK a místopředsedkyně Marcely Urbanové. Výsledky jsou sice
předběžné, ale k výrazné změně toho čísla již nedojde. Jediné
pozitivum toho je, že za rok 2020 nebudeme platit daň z příjmu,
protože i časopis vykázal ztrátu. Rád bych Vám sdělil, že jsme tento
stav předpokládali již od poloviny roku a zabývali se možnostmi, jak
zmírnit propad tržeb a snížit náklady. Podařilo se snížit náklady celkem
o 1,8 mil. Kč. Bohužel výnosy se snížili o 2,5 mil. Kč. Některé náklady
jako třeba zdražení služeb České pošty nejsme schopni ovlivnit ani
nahradit alternativním dodavatelem. U výnosů, u kterých bylo možné
docílit zlepšení, jsme přistoupili k opatřením. Došlo k personální
změně na pozici obchodního zástupce, v reakci na zdražení
poštovného jsme přistoupili ke zvýšení ceny časopisu. Pokles prodejů
jsme se pokusili zvrátit novou formou získávání předplatitelů, atd.
Bohužel, všechna tato opatření se projeví až v roce letošním a já
věřím tomu, že výsledek roku 2021 bude již opět v černých číslech.

Závěrem mé zprávy bych chtěl Vám (nám) všem popřát brzký návrat
do alespoň trochu normálních podmínek, kdy asi budou platit jistá
omezení, ale společnost bude fungovat. Budeme se moci navště
vovat, chodit na výstavy i nakupovat, dostaneme se na zahrádky
a cestou se budeme moci občerstvit v oblíbené restauraci. S jarem
se probouzí příroda a doufejme, že i nám vlije do žil novou energii a
dobrou náladu. Přeji Vám hodně zdraví, pohody a radosti nejen
z pěstitelských úspěchů na zahrádkách.

Stanislav Kozlík, předseda ČZS

Výmazy, likvidace a nedořešené
registrace základních organizací

1. Ukončení činnosti základních organizací a jejich výmaz
Za rok 2020 bylo ze spolkového rejstříku vymazáno celkem 30

základních organizací, které ukončily svoji činnost na základě vlast
ního rozhodnutí. Nejčastějším důvodem ukončení činnosti bylo
vypovězení nájemní smlouvy sjednané na pozemky, kde se
zahrádkářská osada nacházela, nebo pro vysoký věk členů.

2. Nedořešené registrace základních organizací
Stále vedeme 15 základních organizací, u kterých se nepodařilo

do spolkového rejstříku zapsat zákonem požadované údaje, ačkoliv
velká většina těchto základních organizací platí členské příspěvky.
Konkrétně se jedná o 7 ZO z ÚS Český Krumlov (202), 2 ZO z ÚS
Ostrava (707), 2 ZO z ÚS Bruntál (701) a po 1 ZO z ÚS Vyškov (612),
ÚS Pardubice (506), ÚS Příbram (111) a ÚS Mladá Boleslav (107).
V současné době soud provádí kontrolu takových organizací. Poté
následuje výzva k doplnění chybějících údajů, a pokud není ve lhůtě
napraveno, zahájí soud kroky ke zrušení této organizace, nejčastěji
zahájí likvidaci. Což je proces velmi nákladný a zájmem svazu je
takové situaci předejít. Apeluji proto na jednotlivá ÚS, aby ve spo
lupráci s právní poradnou, situaci těchto organizací zjistily a podle
situace, buď organizaci obnovily, tj. pomohly této organizaci vyplnit
potřebné listiny (RL, čestná prohlášení, souhlas vlastníka s umístěním
sídla), které se dokládají soudu pro řádnou registraci nebo dodaly
usnesení o zrušení organizace vlastním rozhodnutím. Pokud základní
organizace nespolupracuje, může o zrušení organizace rozhodnout
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rada ÚS usnesením pro nečinnost. Konkrétně se jedná o tyto základní
organizace:

Název organizace, IČ; ev. č.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Suchrovice,

IČ: 020 35 812; ev. č. 107064
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nový Knín,

IČ: 712 39 405; ev. č. 111021
ČZS ZO OSADA JERMALY KAPLICE,

IČ: 709 24 929; ev. č. 202031
Český zahrádkářský svaz základní organizace, osada Mezilesí –

Suchý vrch, IČ: 709 59 137; ev. č. 202007
Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Vyhlídka Český

Krumlov, IČ: 708 13 795; ev. č. 202012
Český zahrádkářský svaz, základní organizace, Plešivec,

IČ: 685 37 875; ev. č. 202017
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Větřní – Pískárna,

IČ: 685 37 948; ev. č. 202021
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Horní Dvořiště, IČ:

685 37 760; ev. č. 202024
Český zahrádkářský svaz, ZO U Lomu Kaplice,

IČ: 685 37 832; ev. č. 202030
Český zahrádkářský svaz ZO ""Labské kouty"" Pardubice,

IČ: 711 80 711; ev. č. 506029
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kobeřice

u Brna, IČ: 750 80 737; ev. č. 612054
Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Pod rozhlednou

Krnov, IČ: 706 45 841; ev. č. 701039
Český zahrádkářský svaz, Základní organizace Bruntál – Mezina,

IČ: 706 45 850; ev. č. 701062
Český zahrádkářský svaz Základní organizace OstravaPustkovec,

IČ: 709 79 031; ev. č.  není
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osadní

Ostrava – Třebovice, IČ: 751 56 598; ev. č. 707035

3. Likvidace základních organizací
V roce 2020 byly úspěšně dokončeny 4 likvidace základních

organizací. Průměrná délka řízení u soudu od podání návrhu na
zahájení likvidace trvala 6 až 10 měsíců. V současné době probíhá
likvidace jedné základní organizace.

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na emailové adrese:
pravnik@zahradkari.cz.
JUDr. Jarmila Štroblová, místopředsedkyně ČZS pro právní záležitosti

Právní informace

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí
Upozorňujeme základní organizace a územní sdružení, aby si

v katastru nemovitostí zkontrolovaly, zda u svých nemovitostí mají
dostatečně určitě označeného vlastníka. Pokud vlastník není dosta
tečně určitě označen, je nutné, aby bylo v katastru nemovitostí
napraveno.

Pokud tento zápis nebude napraven do 31. 12. 2023, pak ze záko
na po tomto datu nemovitosti připadnou státu.

Pokud Vaše základní organizace nebo územní sdružení vlastní
nějaké nemovitosti, zkontrolujte si správnost zápisu v katastru
nemovitostí. Za dostatečné označení se považuje u ZO nebo ÚS –
název organizace, IČ a sídlo. Údaje se musí shodovat se zápisem
údajů u Vaší organizace ve spolkovém rejstříku.

V praxi je často uveden chybný název, chybí IČ nebo je uvedeno
IČ územního sdružení s podčíslem, nebo je jako vlastník zapsán
Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz. Všechny takové
zápisy nejsou v pořádku a je potřeba zjednat nápravu.

Pokud zjistíte, že ZO nebo ÚS nemá zápis v katastru nemovitostí
v pořádku, obraťte se o pomoc na adresu právní poradny svazu:
pravnik@zahradkari.cz. V emailu zašlete úplný aktuální výpis z ka
tastru nemovitostí pořízený na katastru nemovitostí nebo check poitu
a krátký historický popis ve věci včetně identifikace organizace (název
a IČ) a kontaktu na Vás. Vaše záležitost bude posouzena a doporu
čen konkrétní postup podle skutkového stavu.

Způsob jednání – změna zápisu ve spolkovém rejstříku
Nové stanovy svazu v § 38 odst. 1 upravují, že základní organizaci

navenek obvykle zastupují dva členové statutárního orgánu uvedení
ve spolkovém rejstříku; u základní organizace, kde je v postavení
statutárního orgánu jen předseda základní organizace, zastupuje
organizaci sám. Územní sdružení navenek obvykle zastupují dva
členové statutárního orgánu uvedení ve spolkovém rejstříku.

Na základě této skutečnosti je potřeba uvést zápis ve spolkovém
rejstříku u našich organizací do souladu se stanovami. Z tohoto
důvodu začalo Ústředí svazu od počátku roku zpracovávat a podávat
návrhy na zápis změny u jednotlivých organizací k rejstříkovému
soudu ohledně způsobu jednání. Na základě podaného návrhu je
stávající formulace ve spolkovém rejstříku: „Rozhodování většinou
hlasů, zastupování navenek předseda s dalším členem statutárního
orgánu.“ vymazávána a nahrazena novou formulací: „Rozhodování
většinou hlasů. Zastupování navenek dva členové statutárního
orgánu.“. U malých organizací, které mají individuální statutární orgán
– předsedu, zůstává formulace nezměněna. Paní Ing. Pawlicová
postupně zpracovává návrhy po jednotlivých územních sdruženích.

Na základě podaného návrhu soud vydá usnesení o povolení
zápisu změny ve způsobu jednání a toto usnesení je doručováno
hlavnímu spolku a každé základní organizaci na adresu sídla.

Po právní moci usnesení se změna projeví ve spolkovém rejstříku.
V praxi to znamená, že základní organizaci zpravidla navenek
zastupuje předseda spolu s dalším členem výboru a pokud předseda
nemůže (např. ze zdravotních důvodů nebo úmrtí), pak mohou
navenek zastupovat organizaci dva členové výboru.

Evidence skutečných majitelů
V evidenci skutečných majitelů je zapsán hlavní spolek ČZS

a základním organizacím byl zápis doporučen v případě, že žádají
nebo chtějí pobírat dotace od státu či jiných orgánů, kde je tento
požadavek jedna z podmínek přijetí dotace.

Od 1. 6. 2021 nabyde účinnosti novela zákona ke skutečným
majitelům, na základě které dojde u spolků a pobočných spolků,
k automatickému průpisu majitele z veřejného rejstříku. V případě
spolků a pobočných spolků se má za to, že majitelem je statutární
orgán, to znamená, že po 1. 6. 2021 automaticky bude proveden
průpis do evidence skutečných majitelů ze spolkového rejstříku,
pokud v mezidobí o to základní organizace nepožádá sama.

To znamená, že naše základní organizace nemusí činit nic a po
1. 6. 2021 dojde k automatickému průpisu, který bude měněn podle
toho, jak se budou jednotliví lidé měnit ve statutárním orgánu. Pokud
by však základní organizace kvůli dotacím potřebovala být v evidenci
registrována dříve, pak musí sama o to požádat.
JUDr. Jarmila Štroblová, místopředsedkyně ČZS pro právní záležitosti

Zpráva Kontrolní komise ČZS

Vážení přátelé, jelikož jsme se nemohli scházet dle plánu práce
z důvodu vládních opatření, využili jsme možnosti provádět účetní
kontrolu v maximálním počtu dvou členů kontrolní komise. Provedli
jsme kontrolu účetních dokladů za 3. čtvrtletí roku 2020. Kontrolu
jsme provedli dne 19. 11. 2020 ve složení Ing. Jaroslav Hýzler
a Miroslav Pánek. Provedli jsme kontrolu pokladny za přítomnosti
vedoucí ekonomického oddělení Moniky Korbové. Při této kontrole
nebyly shledány žádné nedostatky.

Druhou kontrolu jsme provedli dne 26. 11. 2020 ve složení Václav
Pech a Miroslav Pánek, kde jsme kontrolovali faktury 3. čtvrtletí 2020.
Rovněž při této kontrole nebyly zjištěny žádné pochybení. Stížnosti,
které byly na naši komisi doručeny, jsme se snažili projednávat přes
telefon nebo email. Protože nemůžeme řešit stížnosti osobně, není
snadné se dopracovat objektivního rozhodnutí. Pro rok 2021 jsme
vypracovali plán práce, ale zatím jsme se sejít nemohli. Pokud nám
to situace jen trochu dovolí, budeme v naší práci a doufám, že
v plném počtu zase pokračovat.

Předseda Kontrolní komise ČZS, Miroslav Pánek
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Zpráva Hospodářsko–finanční komise ČZS

HFK se v podstatě liší od všech ostatních komisí RR ČZS. Zatím
co se odborné komise zabývají obsahovými otázkami jednotlivých
oblastí vlastní činnosti Svazu, HFK, na rozdíl od nich, je svou činností
přímou součástí operativního řízení Svazu. Posuzuje, podílí se na
zpracovávání a doporučuje opatření z ekonomického hlediska, která
prostupují veškerou činnost ústředí a celého Svazu. Aplikuje obecné
zákony, vyhlášky a směrnice na specifické podmínky zájmového
sdružení, kterým ČZS je. Jde o celou oblast ekonomiky, účetnictví,
daňových zákonů, pracovněprávních vztahů, sociálního a zdravot
ního pojištění, mzdových otázek a odměňování funkcionářů, ces
tovních náhrad, movitého a nemovitého majetku, provozních a jiných
činností jednotlivých orgánů a zařízení Svazu.

Náplní prosincového zasedání bylo projednávání návrhu úprav
v rozpočtu pro rok 2021, jelikož bylo již patrné, že některé položky
rozpočtu 2020 nebudou k 31.12.2020 splněny. Hlavním a stěžejním
nesplněným kritériem byl plán plošné inzerce časopisu Zahrádkář,
který již kumulativně od počátku roku vykazoval ztrátu cca 500 tis.
Kč s porovnáním let předchozích. Rozdíl byl do značné míry ovlivněn
epidemiologickou situací v ČR. Firmy vzhledem k situaci, kdy nevě
děly, jak bude pandemie COVID19 pokračovat, tak byly opatrné při
zadávání objednávek. Některé firmy, které inzerovaly každý měsíc,
tak snížily periodicitu nebo objem inzerce. Propad inzerce jsme řešili
na zářijovém zasedání a bylo komisí navrženo představenstvu situaci
řešit i personálně.

Neustálý růst cen za poštovné a doručovací služby za časopis
Zahrádkář musíme zohlednit také v rozpočtu roku 2021. Snahou
vedení ČZS bylo vyjednat co nejpřijatelnější ceny v rámci množstevní
slevy, což Česká pošta vůbec neakceptovala s odůvodněním, že
mají jinou marketingovou strategii. Byla snaha oslovit i jiné subjekty
v této oblasti a nechat si tyto služby, které nám zajišťuje ČP nacenit,
ale ve výsledku by k žádné úspoře nedošlo, protože všichni využívají
služeb ČP.

Další snižující položkou rozpočtu byl meziroční pokles předplati
telů, a to cca o 1500. Tento pokles se podařilo zastavit pomocí firem,
které působí v internetové oblasti, jelikož to je jediná cesta ke zvy
šujícímu počtu nově získaných předplatitelů časopisu.

Komise vzhledem k nepříznivému stavu výsledku hospodaření
navrhla Představenstvu ČZS omezit všechny reklamy v radiích a ve
sdělovacích prostředcích, které nevedou k žádnému viditelnému
finančnímu efektu.

Na prosincovém zasedání byl schválen program HFK na rok 2021,
kdy jde o každoročně se cyklicky opakující činnosti:
 zpracovávání ročního rozpočtu Ústředí a Zahrádkáře
 sledování ¼ letního plnění rozpočtu, hospodaření Ústředí a

Zahrádkáře
 roční účetní závěrka
 placení členských příspěvků a řešení neplatičů
 požadavky na státní dotaci, její přidělování a vyúčtovávání
 situace ve fondech ČZS
 žádosti a příspěvky z fondů ČZS
 sledování vývoje plošné inzerce a počet předplatitelů časopisu

V prosinci bylo již patrné ze zaslaných vyúčtování dotací od ÚS,
že nedojde k vyčerpání přidělené dotace MZe ze strany ÚS.
Nedočerpání dotace bylo ve výši cca 240 tis. Kč. Sami víme, že
čerpání bylo hlavně ovlivněno nekonáním některých akcí typu Mladý
zahrádkář, Floristika, přednášky, školení a řady výstav z důvodu
vyhlášení nouzového stavu v ČR. Co se týče dotace MZe, tak se
Ústředí ČZS podařilo do dotace ještě narychlo zahrnout vydání
Základních vnitrosvazových předpisů včetně poštovného, Lexikonu
pro práci s mládeží a nový Floristický lexikon. Dotaci MZe se nám
podařila jako celek dočerpat celou, takže jsme nemuseli žádné
finance vracet!

Před koncem roku nám MZe oznámilo, že pro rok 2021 jsme
obdrželi obě dotace, o které jsme se prostřednictvím výběrového
řízení přihlásili. Jedná se o dotaci na činnost ČZS a dotaci na
Celostátní výstavu vín s mezinárodní účastí. Vzhledem k situaci
a vyhlášeného nouzového stavu v ČR na únorovém zasedání PRR

rozhodlo o zrušení akce CVV, a tudíž došlo k odstoupení od přidělené
dotace pro tuto výstavu.

Předběžné čerpání rozpočtu r. 2020:
Výdaje byly čerpány na 94,8 % a ušetřilo se na výdajích celkem

1 877 202 Kč.
I přes tuto značnou úsporu se nepodařilo rozpočet vyrovnat, ale

končí se ztrátou 526 348 Kč. Propad je v příjmech, které se nám
nepodařilo naplnit. Přímé předplatné Zahrádkáře bylo splněno na
97,2 % a rozdíl proti plánu představoval částku 363 529 Kč u PNS
byl volný prodej splněn na 118 %, tj. více o 111 764 Kč.

Hlavní pokles v tržbách zaznamenal objem za plošnou inzerci, a to
ve výši 656 102 Kč. Dále poklesl příjem z členských příspěvků na
96,9 % tj. o 151 059 Kč. Celkový příjem tak byl splněn na 93,02 %,
což je o 2 546 050 Kč méně oproti plánu.

U časopisu Zahrádkář dochází k trvalejšímu poklesu volného
prodeje a ke značnému poklesu tržeb plošné inzerce, kde se i přes
velké úsilí nedaří úroveň příjmu udržet a budeme nuceni udělat
radikálnější opatření ke snížení celkových nákladů. Pro rok 2021
jsme navrhli PRR zvýšení prodejní ceny Zahrádkáře a to: pro
předplatitele z 28 Kč na 33 Kč a pro volný prodej ve stáncích z 34 Kč
na 39 Kč.

Výsledky hospodaření za rok 2020 ve fondech ČZS
Fond rozvoje ČZS
Zůstatek k 1.1.2020 11 135 548,35 Kč
Zůstatek k 31.12.2020 11 170 826,35 Kč

Fond rizikový ČZS
Zůstatek k 1.1.2020 1 281 660,70 Kč
Zůstatek k 31.12.2020 1 406 222,70 Kč

37966 Fond aktivity ÚS ČZS
Zůstatek k 1.1.2020 0 Kč
Zůstatek k 31.12.2020 55 184 Kč

K 1.1.2020 zůstatek ve fondech ČZS 12 417 209,05 Kč
K 31.12.2020 zůstatek ve fondech ČZS 12 632 233,05 Kč

Členské příspěvky
Na každém zasedání HFK opakovaně upozorňujeme na potřebu

řešit včasné placení členských příspěvků od ZO. Platební morálka
se začala lepšit rozhodnutím RR ČZS krácení podílu ÚS za
nezaplacené členské příspěvky od ZO v jejich působnosti, takže již
nedochází k situaci, kdy jsou dluhy za několik let. Územní sdružení
pravidelně mají seznamy dlužných ZO, aby mohli zajistit nápravu,
aby nedošlo ke krácení příspěvku z Fondu aktivity ÚS, jelikož je to
jedno z bodových kritérií. Dluh za členské známky roku 2020 k 6.11.
2020 byl 103 640 Kč a současný dluh k 9.3.2021 činí 37 940 Kč. Pro
pracovníky Ústředí ČZS je zarážející, že musí stále vysvětlovat
funkcionářům ZO, kolik stojí členská známka od roku 2020. Některé
ZO ještě dnes platí výši příspěvku, tak jak to bylo do roku 2019
(100 Kč).

Rozpočet pro rok 2021
Vzhledem k předběžným výsledkům hospodaření ČZS za rok 2020

a s ohledem na již avizované akce, které se neuskuteční v roce 2021,
jsme byli nuceni upravit v některých položkách i rozpočet roku 2021.

V nákladech bylo zvýšeno novinové poštovné a balné jak jsme již
výše ve zprávě HFK avizovali, že ČP navýšila ceny a naopak byly
sníženy náklady u jiných položek rozpočtu.

Proti schválenému rozpočtu 2021 v listopadu 2020 došlo ke snížení
celkových nákladů a to s ohledem na již avizované akce, které se
neuskuteční.

Snížení celkových nákladů o částku 1 254 500 Kč.
Snížení celkových příjmů proti rozpočtu z listopadu roku 2020

o 2 040 000 Kč a to z důvodu nekonání výstavy vín, kde se očekával
příjem ve výši 1 mil. Kč, snížení tržeb za plošnou inzerci a tržeb za
volný prodej časopisu, který nám zprostředkovává PNS.

Oproti schválenému rozpočtu pro rok 2021 z listopadu 2020, kdy
jsme očekávali hospodářský výsledek ve výši 1 558 340 Kč, tak po
všech úpravách v příjmech a výdajích vychází plánovaný hospodář
ský výsledek + 772 840 Kč.
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Dotace MZe na rok 2021
Pro rok 2021 jsme obdrželi dotaci ze státního rozpočtu prostřednic

tvím MZe ČR ve výši 2,7mil. Kč. HFK navrhla rozdělit dotaci na ÚS
ČZS, která si o dotaci zažádala, částku 1 mil. Kč. Všechny materiály
k vyúčtování dotace od ÚS jsou uveřejněny na našich webových
stránkách www.zahradkari.cz. Součástí smlouvy mezi Ústředím ČZS
a ÚS ČZS budou ke smlouvám přiloženy i vzory tabulek potřebných
k vyúčtování dotace včetně příloh, které je potřeba k vyúčtování
doložit.

Marcela Urbanová, místopředsedkyně ČZS pro ekon. záležitosti

Komise pro práci s mládeží – zpráva o činnosti

Komise pro práci s mládeží se celoročně věnuje přípravě a or
ganizování akcí pro děti a mládež na celostátní úrovni. Pracuje
v osmičlenném složení. Komunikace v současné době probíhá
pomocí internetu a telefonů. Všichni členové se aktivně zapojují do
zajištění aktuálních akcí.

V únoru byl vyhodnocen již 10. ročník fotografické soutěže na téma
„Náš život s rostlinami“. Do uzávěrky soutěže došlo celkem 140
fotografií (112 – kategorie ZŠ a 28 kategorie SŠ). V každé kategorii
bylo vyhodnoceno 5 prací a jejich autorům byly odeslány diplomy a
pěkné ceny. Současně bylo vyhlášené téma pro 11. ročník  „Ovoce
našich zahrádek“.

Do 15. března 2021 měli územní sdružení ještě možnost odeslat
na Ústředí ČZS výtvarné práce ze svých regionů (pro jednotlivé školy
či ZO ČZS byla uzávěrka 28. února 2021). 28. ročník výtvarné
soutěže měl téma „Zahrada plná života“. Je třeba poděkovat všem
dospělým, kteří děti od těch nejmenších až po vycházející žáky ze
ZŠ, v jejich úsilí podpořili. Předpokládané vyhodnocení prací se usku
tečnilo koncem měsíce dubna a tak budou odměny rozeslány na
územní sdružení během května a června, a ta je mohla vítězům
předat do konce školního roku. Výsledky jsou vyhlášeny v oblasti
kresba, malba a polytechnické práce, v kategoriích MŠ, ZŠ (1. stupeň,
2. stupeň), ZUŠ a Speciální školy. Také je připravené téma pro 29.
ročník  „Ovoce plné vitamínů“.

Počítáme také již s naší tradiční soutěží ve floristice. Zemská kola
této tříkolové soutěže plánujeme opětovně uskutečnit v Praze a
v Prostějově. Termíny budou nově stanoveny podle toho, jak nám to
současná situace dovolí. Na naše soutěžící budou čekat již tradiční
úkoly – vypichovaná miska doprostřed stolu a kytice pohledová ze
všech stran. Tři nejlepší v každé kategorii (Žáci, Junioři, Senioři)
postupují do finále. Místa a termíny postupových kol budou včas
oznámeny.

Finalisté roku 2020 z kategorie Žáci mají mimořádnou možnost
zúčastnit se letošního ročníku soutěže profesionálních floristů
Děčínská kotva.

V současné době je třeba rozhodnout, jakou formou uskutečnit již
34. ročník naši nejstarší soutěže Mladý zahrádkář. Jde o soutěž, ve
které žáci základních a středních škol prokazují své znalosti
z pěstování rostlin a dovednosti v určování rostlinného materiálu.
Nevíme, zda nám pandemická situace dovolí soutěž s osobní účastí
žáků. Připadá tedy v úvahu i distanční forma soutěže. V současné
době proběhlo na internetu základní kolo v kategorii středoškoláků.
Zúčastnilo se jej téměř 700 soutěžících. Nejlepších 20 řešitelů obdrží
diplomy s pozvánkou k účasti ve finále. Územní sdružení budeme
informovat o dalším postupu.

Spoustu nových zajímavostí se mohou děti dovědět na internetu
při řešení úkolů společné soutěže zájmových svazů „Příroda kolem
nás“, která probíhala do 1. března do 30. dubna 2021. Soutěžící hle
dali odpovědi tentokrát na 28 otázek z oblasti myslivosti, rybářství,
včelařství a zahrádkářství v časovém limitu 1 hodina. Nejlepších 10
řešitelů obdrží diplomy a odměny na výstavě Natura viva v Lysé nad
Labem. Také v rámci spolupráce se zvažuje pořádání online semináře
pro vedoucí zájmových kroužků.

Z podnětu komise byly připraveny dva nové Lexikony. První z nich
je zaměřen na soutěž Mladý zahrádkář a obsahuje soubor 500
otázek včetně řešení, a dále pravidla soutěže. Bude jistě dobrým

pomocníkem při přípravě dětí na soutěž a také pro organizátory pro
realizaci okresních kol. Druhý lexikon je atraktivním průvodcem
a rádcem pro hobby floristy.

Komise má také v plánu zaměřit se na koncepci a metodiku
pěstitelských návodů pro mladé zahrádkáře.

O všech akcích můžete získat podrobnější informace na
www.zahradkari.cz . Zde si také můžete stáhnout propagační letáčky.

Mgr. VlastaAmbrožová, Komise pro práci s mládeží

Zpráva o časopisu Zahrádkář

Vážení přátelé,
po loňském mimořádném roce nenastalo očekávané zlepšení, ale

pandemie se rozjela s novou sílou. My všichni se s tím potýkáme,
jak se dá. Ustaly veškeré akce, které časopis pořádal především na
výstavištích. Tou poslední byla poměrně povedená Zahrada Čech
v loňském září, kde jsme měli expozici v celém pavilonu G a Den
Zahrádkáře v amfiteátru.

Jestliže jsem loni uváděl, že rok 2020 byl pro nás všechny za
těžkávací zkouškou, ten letošní je zkouškou vytrvalosti, trpělivost
a odolnosti. Přesto se práce na časopisu nezastavily ani na chvíli
a dokonce v rámci možností plánujeme i některé reportáže či roz
hovory.

Jak jistě víte, za vším stoji fungující ekonomika. Časopis bylo nutné
od letošního roku zdražit. Stalo se tak po sedmi letech a reakce
čtenářů nebyla nijak výrazně negativní. Pečlivě sledujeme vývoj počtu
předplatitelů. V minulých letech se ustálil trend každoročního úbytku
předplatitelů o 1100 až 1500 abonentů. Letošní rok příjemně
překvapil. I přes zdražení nedošlo k úbytku, naopak jsme zazna
menali mírný nárůst. Je to způsobeno více faktory. Jednak situací
ve společnosti, jednak bannerovou kampaní na internetu, spoluprací
s několika společnostmi, které nám nabírají předplatné i celkovou
péčí, kterou časopisu věnujeme. V letošním roce se coby sponzor
zúčastníme dubnové soutěže ČRo a připravujeme podzimní kampaň
na regionálních stanicích ČRo. Časopis podporujeme na facebooku,
našich webových stránkách i ve spolupráci s různými dalšími
partnery. Chybí kontakt se čtenáři, který nám zajišťovaly výstavy.

Dalším důležitým momentem je inzerce. Spolupráce s panem Te
sárkem, který měl inzerci na starosti, nenaplnila naše očekávání. Po
celkem dobrém začátku na jaře 2020 začaly tržby postupně klesat
dílem objektivně vzhledem k nastalé situaci ve společnosti, dílem,
že náš inzertní manažer nevěnoval práci pro časopis tolik pozornosti,
kolik by si zasluhovala, a také svými chybami při fakturaci
a objednávání inzerátů a jejich neřešením přes urgence vedení.
Výsledkem je propad proti plánovanému výsledku přes 1 200 000
Kč. Od listopadu loňského roku se stará o inzerci paní Barbora
Zárubová, která má zkušenosti s náborem inzerce pro časopisy
a výsledky se dostavují.

Dbáme na to, že na kvalitě časopisu nesmí být situace způsobená
epidemií znát. Věříme, že se nám to daří. Od lednového čísla máme
i novou grafičku, jistě jste zaznamenali určité změny, které však
zapadají do celkové koncepce časopisu. Do lednového čísla byl již
tradičně vložen stolní kalendář, postupně vkládáme také sáčky
s osivem, jak bylo avizováno. Vyšla první z letošních knihovniček,
podklady pro srpnovou již máme v redakci.

Co se týče obsahu časopisu, kromě kosterních rubrik, jakými jsou
měsíční kalendária pro okrasnou, ovocnou a zeleninovou zahradu
a rady rostlinolékaře, mají úspěch u čtenářů především příspěvky
dr. Větvičky, Malá škola začínajícího zelináře, informace o nových
odrůdách a reportáže. Jednáme s paní Alenou Zárybnickou o pří
padném pokračování spolupráce.

Věřím, že během letošního roku se situace konečně začne
zlepšovat a život se vrátí do normálu.

Přeji vám všem pevné zdraví a pohodu na zahrádkách, které se
staly v dnešní době hlavním útočištěm nejenom skalních zahrádkářů.

Jan Stanzel, šéfredaktor
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Zveřejňování účetních závěrek ZO, SZO ČZS
u Městského soudu v Praze

Připomínáme Vám, informací ze Zpravodaje ČZS č. 2/2020, která
se bezprostředně týkají všech základních (specializovaných) or
ganizací ČZS.

Na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění poz
dějších předpisů a zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, ukládá
ZO povinnost zveřejňovat účetní závěrky(dále jen ÚZ).

Na začátku letošního roku vstoupila v účinnost novela rejstříkové
zákona, podle kterého bude možno nekontaktní ZO dokonce zrušit.

Zveřejňovat ÚZ musí všechny ZO ČZS, které vedou jednoduché
účetnictví i účetnictví podvojné. Pro ZO, které vedou jednoduché
účetnictví, zveřejňují ve sbírce listin pouze „přehled o majetku
a závazcích“. Přestože ZO bylo povoleno tyto dokumenty zpracovávat
a ukládat pouze v korespondenci ZO, došlo ke změně, kdy MS
koncem roku 2020 nám připomenul zákonné povinnosti ohledně
zveřejňování ÚZ i základních organizací ČZS.

Zpracované „přehledy o majetku a závazcích“ roku 2017, 2018,
2019 zašlete do Prahy na ústředí co nejdříve. Přehled o majetku a zá
vazcích roku 2020 zašlete na ústředí nejpozději do 30.9.2021.

Adresa na Ústředí ČZS je Rokycanova 318/15, 130 00 Praha 3
k rukám pí. Korbové.

ÚZ musí být vyplněny čitelně, podepsány a orazítkovány (pokud
ZO vlastní razítko) a bude i uvedeno jméno kdo ÚZ vypracoval (buď
bude uveden telefon, nebo emailová adresa). ÚZ lze na ústředí zaslat
i prostřednictvím elektronické pošty ve formátu PDF. Ústředí ČZS
zajistí uveřejnění ÚZ ZO ve sbírce listin u MS v Praze dle přede
psaných technických parametrů. V žádném případě nezasílejte ÚZ
na MS v Praze v papírové podobě, bude vám Městským soudem
vrácena. Poznámka: (telefon a emailová adresa před scanem na
CD nosič bude vymazána)!!!

Na stránkách www.justice.cz si každá ZO (SZO) ČZS dle svého IČ
může zkontrolovat, zda ve sbírce listin již má nějakou účetní závěrku
uloženou. V případě, že ZO již zveřejněno má, tak se jedná o ZO,
které již reagovaly na informaci ohledně zveřejňování ÚZ ve Zpravo
daji č. 2/2020 nebo i ZO, které si ÚZ zveřejňují sami u MS v Praze.

Většina ZO (SZO) vyplňuje v „přehledu o majetku a závazcích“
pouze řádek 4 a 5, tzn., že na řádek 4 první sloupec opíší zůstatky
v pokladně na začátku roku a ve druhém sloupci bude zase na řádku
4 zůstatek v pokladně ke konci roku. Na řádku 5 bude ten samý
postup akorát s tím rozdílem, že tam budeme uvádět zůstatky na
bankovním účtu ZO.

V případě dotazu k vyplnění přehledů kontaktujte paní Moniku
Korbovou – vedoucí ekonomického oddělení ČZS na emailu
eoczs@volny.cz nebo můžete zavolat na tel. 603 271 136.

Monika Korbová, ekonomické oddělení, Ústřední ČZS

Účetní závěrky, pojem účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu a podvojné účetnictví

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
V účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účtují účetní jednotky o

výnosech a nákladech. Účtuje se o stavu a pohybu majetku a jiných
aktiv, závazků a jiných pasiv a výsledků hospodaření. Účetní jednotka
účtuje v účetní knize (sloučený deník a hlavní kniha), v níž se
zaznamenávají účetní operace z časového hlediska a zároveň jsou
zde zaznamenávány účetní operace z věcného hlediska.

Účty dělíme na účty rozvahové, výsledkové a podrozvahové
 účty rozvahové jsou účty, na kterých se účtuje o majetku,

závazcích a vlastním jmění
 účty výsledkové jsou účty, na které se účtují náklady a výnosy

ve věcné a časové souvislosti
 na účtech podrozvahových se účtuje o skutečnostech a účetních

případech nezachycených v rozvaze

Z jiného hlediska lze účty rozdělit na aktivní a pasivní.
 aktivní účty jsou účty, na kterých je sledován pohyb a zůstatek

majetku účetní jednotky (nehmotný, hmotný, zásoby, finanční
majetek, pohledávky, časové rozlišení)

 pasivní účty jsou účty, na kterých je sledováno vlastní jmění
účetní jednotky a cizí zdroje (závazky, rezervy, půjčky) nutné ke
krytí aktiv

Při účtování v účetnictví ve zjednodušeném rozsahu musí účetní
jednotka dodržovat následující pravidla:
1. AKTIVA=PASIVA
2. v počátečních stavech účtů v účetnictví mohou být pouze účty

rozvahové a podrozvahové
3. počáteční stav účtů musí zobrazit vše, co je v účetní evidenci

účetní jednotky. Nic nesmí být v účetní jednotce mimo evidenci
na těchto účtech

4. konečné stavy majetku a závazků se musejí rovnat jejich
počátečním stavům v následujícím roce

5. v počátečních stavech nesmějí být účty nákladů a výnosů
(výsledkové)

Vedení účetnictví
Účetnictví a výkaznictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. zákon o

účetnictví v platném znění.
Zákon o účetnictví stanovuje principy správného vedení účetnictví.

Podle zákona má být účetnictví správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, přehledné a vedené způsobem zaručující trvalost
účetních záznamů (§ 8 zákona)
 účetnictví je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví

tak, že to neodporuje zákonu a ostatním právním předpisům ani
neobchází jejich účel.

 účetnictví je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním
období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm
měla zaúčtovat, a nejpozději do konce tohoto období za jemu
bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní
závěrku

 účetnictví je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto
účetnictví jsou průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci

 účetnictví je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v sou
vislostech spolehlivě a jednoznačně určit:
a) obsah účetních případů
b) obsah účetních záznamů

 účetnictví je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních
záznamů

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví jako celek.
Účetní období je dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Obvykle je to

kalendářní rok. Účtování v hospodářském roce se spolkům nedopo
ručuje a ani není pro takovéto účtování důvod.

Účetní doklady jsou průkazné účetní doklady, které mají mít ná
sledující náležitosti:
 označení účetního dokladu
 popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků
 peněžní částku nebo údaj o množství a ceně
 datum vyhotovení účetního dokladu
 datum uskutečnění účetního případu
 podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné

za zaúčtování.
Zákonem není určen typ dokladu, jeho tvar, počet kolonek apod.,

ale je nutné dodržet zákonnou zásadu průkaznosti dokladu.
Doklad, například pokladní, nemusí být nutně prvotisk. Originalita

dokladu nespočívá v tom, zda se jedná o prvotisk, nýbrž v tom, že
především jednoznačně dokládá pokladní operaci a dále je z
jednotlivých náležitostí zřejmá jeho původnost či neodvozenost. Proto
kopie při průpisu nebo písemnost opatřená právoplatnými podpisy
oprávněných osob s doplněním data a podpisu účtujícího vyhovuje
podmínce originality.

Účetní zápisy provádíme průběžně. K účetnímu zápisu musí být
připojen podpisový záznam oprávněné osoby. Účetní zápisy se nesmí
provádět mimo účetní knihy.



12

K tomu, aby bylo účetnictví považováno za průkazné, musí účetní
jednotka provést inventarizaci. To znamená, že již nelze inventa
rizovat majetek jednou za dva roky. Provádí se fyzická a dokladová
inventarizace.

Fyzickou inventarizací se zjišťují skutečné stavy majetku, u kterého
lze vizuálně zjistit jeho existenci. Skutečný stav lze zjistit počítáním,
měřením, vážením apod.

Dokladovou inventarizací se zjišťují stavy majetku a závazků,
u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Jedná se zejména o cenné
papíry, podíly v obchodních společnostech, peněžní prostředky na
bankovních účtech, pohledávky, závazky a rezervy.

Fyzickou inventuru lze provést v průběhu posledních 4 měsíců
účetního období, případně v prvních dvou měsících následujícího
účetního období.

Inventurní soupisy
Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí

obsahovat:
a) skutečnosti, ze kterých lze jednoznačně určit zjištěný majetek

a závazky
b) podpisový záznam (podpis) osoby zodpovědné za inventarizaci
c) způsob zjišťování okamžitých stavů
d) okamžik zahájení a ukončení inventury

Inventarizační rozdíly mezi skutečným stavem a stavem
v účetnictví

Jeli skutečný stav nižší než stav v účetnictví, rozdíl se označuje
jako manko. Jeli skutečný stav vyšší než stav v účetnictví, rozdíl se
označuje jako přebytek. Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní
jednotky do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku
a závazků.

Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace
veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.

Účetní knihy v soustavě jednoduchého účetnictví
 peněžní deník
 kniha závazků a pohledávek
 pomocné knihy o ostatních složkách majetku a závazcích z

pracovněprávních vztahů, pokud pro ně mají použití, jedná se
například o knihy (karty) hmotného a nehmotného majetku,
knihy finančního majetku, knihu zásob, mzdovou agendu apod.

Peněžní deník obsahuje minimálně informace o:
 peněžních prostředcích v hotovosti a na bankovních účtech,
 konečných příjmech a výdajích skutečně přijatých či

zaplacených v účetním období a v členění potřebném pro
zjištění základu daně z příjmů

 průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních
prostředků, které nejsou konečným příjmem nebo výdajem. To
znamená, že za průběžnou položku se považuje takový záznam
v peněžním deníku, který slouží k doložení stavu majetku účetní
jednotky při převodech mezi pokladnou a bankovními účty a při
převodech mezi bankovními účty a pokladnami

Účetní knihy v soustavě „podvojného „ účetnictví
 deník
 hlavní kniha
 kniha analytických účtů
V deníku jsou účetní zápisy uspořádány z časového hlediska.
V hlavní knize se provádějí zápisy z hlediska věcného a v knihách
analytických účtů se podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy.
Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které
obsahují minimálně tyto informace:
a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
b) souhrnné obraty strany MD a DAL účtů alespoň za kalendářní

měsíc
c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny,
mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize (účetní
kniha).

Účtový rozvrh je sestavován na základě směrné účtové osnovy a
určuje označení účtových tříd, případně účtových skupin nebo i

syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných
aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o vý
sledku hospodaření.

Účetní závěrka
Účetní jednotka na základě inventarizace majetku a závazků

sestavují účetní závěrku.
Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví tvoří:
 přehled o příjmech a výdajích
 přehled o majetku a závazcích

Přehledy o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích
jsou ke stažení na našich webových stránkách: www.zahradkari.cz
v sekci ekonomických informací.

K výkazu o majetku a závazcích
Údaje pro tento výkaz se čerpají z peněžního deníku, knihy

pohledávek a závazků a dalších pomocných knih takto:
 údaje o investičním majetku se čerpají z inventární knihy

hmotného investičního majetku nebo v inventárních karet
hmotného a nehmotného investičního majetku v ocenění
zůstatkovou cenou

 údaje o finančním majetku a opravné položce k úplatně
nabytému majetku se uvádějí odděleně na samostatné řádce,

Zásoby se vykazují:
a) v pořizovacích cenách u nakoupených zásob,
b) ve vlastních nákladech u zásob vyrobených vlastní činností, v re

produkční pořizovací ceně v ostatních případech, např. u zásob
nalezených
 údaje o peněžních prostředcích v hotovosti a na účtech se

čerpají z peněžního deníku. V případě, že bankovní účet
vykazuje záporný zůstatek (kontokorentní účet), zapíše se
tato částka na řádku, na kterém se vykazují úvěry,

 údaje o ostatním finančním majetku se čerpají z inventární
knihy finančního majetku

 údaje o opravné položce k úplatně nabytému majetku se
čerpají z inventární knihy k opravné položce a vykazují se
v zůstatkové ceně podle charakteru zůstatku (aktivní zůstatek
„plus“, pasivní zůstatek „minus“),

 údaje o pohledávkách a závazcích včetně bankovních úvěrů
se čerpají z knihy pohledávek a závazků.

 údaje o rezervách se čerpají z inventárních karet rezerv.
Do sbírky listin u Městského soudu v Praze se ukládá pouze

„Přehled o majetku a závazcích“.

K výkazu o příjmech a výdajích
Údaje pro tento výkaz se čerpají z peněžního deníku o příjmech

a výdajích, které ovlivňují základ daně z příjmů.

Příjmy:
 prodej zboží, výrobků a služeb
 ostatní příjmy (příjmy dle stanov z titulu neziskové činnosti)
 uzávěrková úprava příjmů (ziskové kurzové rozdíly z devizových

účtů a valutových pokladen, příjmy z prodeje cenných papírů či
státních dluhopisů)
příjmy celkem (součet všech řádků příjmů)

Výdaje:
 nákup materiálu a zboží
 mzdy
 platby pojistného se rozumí platba pojistného sociálního

zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění placené za
zaměstnavatele.

 provozní režie (výdaje spojené s hlavním posláním spolku dle
stanov, tj. prosazování společných zájmů členů ČZS)

 uzávěrkové úpravy výdajů ( ztráty z kurzových rozdílů z deviz.
účtů a valut. pokladen, poplatky za konverzi měn, daňově
neuznatelné příspěvky na penzijní či životní pojištění, odpisy
hmotného nebo nehmotného majetku dle odpisového plánu ZO,
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, poměrná
splátka leasingové akontace)

 výdaje celkem (součet všech řádků výdajů)
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Rozdíl příjmů a výdajů = příjmy celkem – výdaje celkem
Účetní jednotky, které účtují v „podvojném“ účetnictví, vypracují:

 rozvahu
 výkaz zisku a ztrát
 přílohu k ÚZ podle §§ 29,30 vyhl. 504/2002 Sb.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zkráceném
rozsahu. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat
účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, což
je den, kdy se uzavírají účetní knihy. V případě spolku to bývá k
31.12. daného kalendářního roku.

Majetek spolku
Spolky mnohdy mají pro plnění svých úkolů k dispozici movitý i

nemovitý majetek. Jedná se o budovy kluboven, moštáren, palíren,
vybavení těchto zařízení, počítače atd.

Spolky odpovídají za jeho evidenci, údržbu, ochranu a zvelebování.
Jsou povinny provádět inventarizaci tohoto majetku v souladu se
zákonem o účetnictví. Majetek se podle stávajících platných právních
předpisů člení následovně.

Dlouhodobý nehmotný majetek – za dlouhodobý nehmotný
majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software
a ocenitelná práva. Pro účely účetnictví je účetní jednotka povinna
evidovat nehmotný dlouhodobý majetek při ocenění jedné složky od
7 000, Kč a použitelnosti delší než 1 rok. Dlouhodobým nehmotným
majetkem se tento majetek stává uvedením do užívání.

Dlouhodobý hmotný majetek – v první řadě sem patří veškerý
movitý majetek, dále se sem zařazují movité věci s výjimkou zásob,
popřípadě soubory (sestava počítače). Při vstupní ceně nad 40 tis.
Kč a při technické funkci, která je delší než jeden rok, se majetek v
závěrce odepisuje formou oprávek.

Zásoby – některé spolky evidují drobný materiál na zásobách
Závazky a pohledávky – sem patří krátkodobé i dlouhodobé

závazky a pohledávky z obchodního styku, dále ostatní pohledávky
a závazky vůči státním organizacím a závazky a pohledávky
vyplývající z činnosti spolku.

Peněžní prostředky – jde o peníze v hotovosti i na bankovních
účtech

Finanční majetek – zejména se jedná o cenné papíry, státní
dluhopisy, podílové listy apod.

Ceniny – stravenky, dopisní známky, kolky.

Evidence majetku
Veškerý hmotný a nehmotný majetek ve vlastnictví spolku se

eviduje v inventárních seznamech. Každému majetku je přiděleno
inventární číslo, které je předmětem fyzické inventury.

Odpisy majetku
Od doby platnosti zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví,

jsou i spolky povinny účetně odepisovat svůj majetek.

Z pohledu daní je to aktuální pouze v případě, že z tohoto majetku
má spolek zdanitelné příjmy, tzn., že spolek odepisuje daňově
předměty, které používá k vytváření zisku (zde jsou odpisy nutné,
neboť jsou daňově uznatelnými náklady).
1. odpisy rovnoměrné (lineární) pro spolek nejvhodnější
2. odpisy zrychlené

Odpisy v soustavě „podvojného“ účetnictví
Jelikož do 31.12.1992 neměly spolky povinnost odepisovat účetně

svůj majetek, je nutné u majetku, který spolek vlastnil před tímto
období, v prvé řadě vypočítat odpisy za období před 1.1.1993, a to
podle vyhlášky č. 586/1990 Sb., z původní pořizovací ceny nebo
z ceny reprodukční, nelzeli stanovit cenu pořizovací, a zaúčtovat na
vrub základního jmění zápisem MD 901? DAL 07,08 nebo upravit
na inventárních kartách.

Od 1.1.1993 se obdobně vypočítají účetní odpisy, jako by byly
stanoveny podle odpisového plánu (§28 zákona č. 563/1991 Sb.) a
daňové odpisy podle zákona o daních z příjmu (č. 586/1992Sb.) ve
kterém je v § 40 odst. 7 uveden přesný postup pro přechod
odepisování.

Odpisy v soustavě jednoduchého účetnictví
Zákon o účetnictví v § 28 stanoví povinnost odepisovat bez ohledu

na používanou soustavu účetnictví. V zákoně nejsou pro takovéto
případy uvedeny postupy. Proto spolek odepisuje v případě vedení
jednoduchého účetnictví na inventárních kartách, popřípadě
v inventárních knihách. Uvádí v nich:
 údaje o zvoleném způsobu odepisování (daňové)
 částky odpisů (daňové)

Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví

Jednoduché účetnictví
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů
2. Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustano

vení zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví.
(Do 31.12.2015 to byla vyhláška č. 507/2002 Sb., kterou se
prováděla některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví.)

V soustavě jednoduchého účetnictví mohou účtovat účetní
jednotky pokud:
 nejsou plátci DPH
 jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období

nepřesáhnou 3 mil. Kč
 hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 mil. Kč
 jsou současně:

1. spolkem a pobočným spolkem
2. odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací
3. organizací zaměstnavatelů i pobočnou organizací za

městnavatelů
4. církví a náboženskou společností nebo církevní institucí
5. honebním společenstvem

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů Ve zjednodušeném rozsahu mohou účtovat účetní
jednotky, které jsou:
a) spolkem, pobočným spolkem
b) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací
c) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměst

navatelů
d) církví a náboženskou společností nebo církevní institucí
e) honebním společenstvem
f) obecně prospěšnou organizací
g) nadačním fondem
h) ústavem
i) společenstvím vlastníků jednotek
j) bytovým a sociálním družstvem

2. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustano
vení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem
činnosti podnikání.

Vyhláška stanoví:
 rozsah a sestavování účetní závěrky
 uspořádání, označování a obsahové vymezení položek

majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce
 uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů a

výnosů a výsledku hospodaření v účetní závěrce
 uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňují

cích informací v příloze k účetní závěrce
 směrnou účtovou osnovu
 účetní metody
 metodu přechodu z jednoduchého účetnictví na účetnictví
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3. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých není
hlavním předmětem činnosti podnikání.
401 účty a zásady účtování na účtech
402 otevírání a uzavírání účetních knih
403 inventarizační rozdíly
404 kursové rozdíly
405 deriváty
406 operace s cennými papíry a podíly
407 opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po

lhůtě splatnosti
408 krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní účty
409 dlouhodobý majetek
410 zásoby
411 zúčtovací vztahy
412 náklady a výnosy
413 vlastní zdroje a dlouhodobé závazky
414 přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

Podvojné účetnictví a kategorizace účetních jednotek
Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Kategorizace účetních jednotek
Vymezující podmínky (limity) pro mikro pro malé
hodnota (netto) aktiv celkem 8 mil. Kč 100 mil. Kč
roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč 200 mil. Kč
průměrný počet zaměstnanců 10 50

Do příslušné kategorie patří účetní jednotka, pokud nepřekračuje
alespoň dvě z uvedených hraničních hodnot a pokud tyto limity
„splňují“ k rozvahovému dni dvě po sobě účetní období.

Kategorizace účetních jednotek
Úlevy v povinnostech (spolky) mikro malé
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ANO ANO
možnost nezveřejňování výkazu zisku a ztrát ANO ANO
možnost sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu* ANO ANO
povinnost sestavit výkaz o peněžních tocích NE NE
povinnost vypracovat přehled o změn vlastního kapítálu NE NE
oceňování reálnou hodnotou NE ANO

* pokud není povinný audit

Povinnost AUDITU
 Povinnost auditovat účetní závěrku mají spolky, pokud ve dvou

po sobě jdoucích účetních obdobích překročí dvě z kritérií (malé
účetní jednotky)

 Aktiva (netto) vyšší 40 mil. Kč
 Ročním úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč
 Průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50
 Mikro účetní jednotky nemají povinnost auditu účetní závěrky

Povinnost zveřejňování u spolků povinnost zveřejňovat účetní
závěrku mají všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku (tedy
i spolky) zveřejňování se děje uložením do sbírky listin u MS v Praze
 zpráva z členské schůze (konference) NE
 rozvaha ve zkráceném rozsahu (podvojné) ANO (mikro a malé)
 výkaz zisku a ztrát ve zkráceném rozsahu ANO (mikro a malé)
 přehled o peněžních tocích NE (mikro a malé)
 přehled o majetku a závazcích (jednoduché) ANO
 přehled o příjmech a výdajích (jednoduché) NE
 lhůta pro zveřejnění je 12 měsíců po rozvahovém dni

Úschova účetních dokladů
účetní záznamy se uchovávají

 účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní
závěrce po dobu 10 let

 účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy,
účtový rozvrh, přehledy pod dobu 5 let

 účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení
účetnictví po dobu 5 let

Všechny lhůty začínají běžet od konce účetního období, kterého
se týkají!!!

Lhůta pro stanovení daně
 daň nelze stanovit po uplynutí 3 let, po této době je „promlčen“

případný nedoplatek na dani
 lhůta běží počínaje dnem konce lhůty pro podání daňového

přiznání
 lhůta běží znovu pokud před uplynutím lhůty byla zahájena

daňová kontrola
 lhůtu lze ve vyjmenovaných případech prodloužit o 1 rok
 Celkově ale lhůta nemůže překročit 10 let

Daň z příjmu fyzických osob

Kdo je povinný podat daňové přiznání za rok 2021? Který poplatník
jej naopak podávat nemusí? A komu se podání daňového přiznání
vyplatí? Praktický následující přehled:

Podle § 38g zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) je povinný
podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatník, který:
• má roční příjmy vyšší než 15 000 Kč

Jedná se o příjmy, které jsou předmětem daně. Nejedná se
o příjmy od daně osvobozené a o příjmy zdaněné srážkovou
daní (např. dohoda o provedení práce do 10 000 Kč).

• vykazuje daňovou ztrátu
Poplatník, který vykazuje daňovou ztrátu, je povinný podat
daňové přiznání i v případě, že jeho příjmy nepřesáhly 15 000
Kč. Nemusí se jednat pouze o ztrátu z podnikání (samostatné
výdělečné činnosti).

• má příjmy ze zaměstnání a k tomu jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč
Pokud má poplatník příjmy ze závislé činnosti (příjmy ze
zaměstnání) a zároveň jiné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP
(příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy
z nájmu a ostatní příjmy) převyšující 6 000 Kč ročně, je povinný
podat daňové přiznání. Daňové přiznání musí podat sám, nemá
nárok požadovat roční zúčtování daně po svém zaměstnavateli.

• má souběžně více příjmů ze zaměstnání zdaněných zálohovou
daní

Jedná se o souběžná zaměstnání, nikoliv o zaměstnání navazu
jící na sebe nebo o příjmy ze zaměstnání zdaněné srážkovou
daní. Pokud má poplatník pouze příjmy ze závislé činnosti
(zaměstnání) navazující na sebe (např. skončil v jednom
zaměstnání v dubnu a do dalšího nastoupil v květnu) a nemá
jiné příjmy převyšující 6 000 Kč, má právo požádat o roční
zúčtování daně svého posledního zaměstnavatele.

• předčasně vypověděl životní pojištění nebo penzijní připojištění
Když poplatník předčasně vypověděl životní pojištění nebo
penzijní připojištění, a v předchozích letech uplatňoval daňové
úlevy, musí je dodanit. Využité odpočty za předchozí roky musí
uvést sám v daňovém přiznání jako ostatní příjem a zdanit
(v příloze přiznání v § 10)

Kdo daňové přiznání nemusí sám podávat?
Daňové přiznání naopak nemusí podávat tito poplatníci:

• Ten, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (příjmy
ze zaměstnání) pouze od jednoho zaměstnavatele nebo
postupně od více plátců daně (zaměstnavatelů). Podmínkou
je, že poplatník podepsal u všech těchto zaměstnavatelů na
příslušné zdaňovací období prohlášení k dani (tzv. růžový
papír). A kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů, z
nichž je vybírána daň srážkovou sazbou daně, nemá jiné
příjmy podle § 7 až § 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.

• Jednodušeji řečeno, daňové přiznání nemusí podávat ty
osoby, které mají pouze příjmy od daně osvobozené (např.
důchody, dávky z nemocenského pojištění, dávky sociální
péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, podpora v neza
městnanostii), nebo osoby, které mají příjmy zdaněny
srážkovou daní (např. dohody o provedení práce do
10 000 Kč měsíčně), případně kombinaci těchto příjmů.
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• Velmi časté jsou také případy, kdy má poplatník kromě příjmů
ze zaměstnání, kde pracuje na hlavní pracovní poměr, ještě
příjmy z příležitostné brigády na základě dohody nebo dohod
o provedení práce zdaněny srážkovou daní. Pak také není
povinný podávat daňové přiznání a zaměstnavatel mu může
udělat roční zúčtování.

• Lidé, kteří mají příležitostné příjmy do 30 000 Kč za rok
(zdaňovací období) z příležitostných činností nebo z příleži
tostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské
výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou
provozovány podnikatelem. Nesmí se ale jednat o opa
kovanou činnost, potom by už šlo o podnikání a takové příjmy
by od daně osvobozeny nebyly.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání, ale vyplatí se mu to.
Poplatník, který není povinný podávat přiznání k dani z příjmů, jej

ale klidně může podat. Zejména tehdy, pokud mu z daňového
přiznání plyne vrácení zálohy na daň nebo vyplacení daňového
bonusu.

Nejčastěji se jedná o osoby, které mají více zaměstnání (brigád
a přivýdělků) s malými příjmy a u zaměstnavatele, u kterého mají
podepsáno prohlášení poplatníka, nevyčerpají celou základní slevu
na dani na poplatníka, případně jiné slevy na dani. V tomto případě
zahrnou do svého daňového přiznání také příjmy zdaněné sráž
kovou daní a už zaplacenou daň si nechají formou daňového
přiznání vrátit.

Případně nemusí mít nízké příjmy, ale neměl podepsáno prohlá
šení po celý rok, například část roku studoval nebo byl vedený na
úřadu práce, takže také nevyčerpal celou slevu na dani na poplatníka,
případně další slevy, na které má nárok. Základní sleva na dani na
poplatníka se nekrátí – každý poplatník má nárok na celou slevu na
dani (v celoroční výši). Ta ročně činí 24 840 Kč, měsíčně ale lze
uplatnit pouze jednu dvanáctinu, tedy 2 070 Kč. Pro rok 2021 platí
celoroční sleva na poplatníka 27 840, Kč (tj. 2 320, Kč / měs).

Zákon o daních z příjmů říká, že daňový poplatník je povinný uvést
do svého daňového přiznání všechny příjmy, které jsou předmětem
daně kromě příjmů od daně osvobozených a kromě příjmů, z nichž
je daň vybírána zvláštní sazbou daně (tzv. srážkovou daní), pokud
nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8. Tedy jak bylo uvedeno
výše, zdaní všechny příjmy včetně těch už zdaněných srážkovou
daní a zaplacenou srážkovou daň započte na celkovou svou daň.

Daňové přiznání si může sám podat také zaměstnanec, jenž
z jakéhokoli důvodu nepožádal svého zaměstnavatele o roční
zúčtování daně.

Do daňového přiznání se uvádějí všechny slevy na dani a daňová
zvýhodnění, i ty, které už byly uplatněny v měsíčních zálohách na
daň v zaměstnání. Dále se uvádějí slevy na dani a odčitatelné
položky, které je možno uplatnit pouze jednou ročně (např. sleva na
dani na manželku bez příjmů, úroky z úvěrů, úroky z životního
pojištění a penzijního připojištění).

Vypočte se celková daňová povinnost a zohlední se zaplacené
zálohy, případně vyplacené daňové bonusy.

Zaměstnavatel je povinen vystavit zaměstnanci potvrzení o zdani
telných příjmech, kde jsou kromě samotných příjmů (respektive
příjmy plus zákonné pojistné placené zaměstnavatelem) uvedeny
také sražené zálohy na daň a vyplacené daňové bonusy. Stejně tak
je povinný plátce daně vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech
ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce
podle § 6 odst. 4 ZDP a o sražené dani vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně.

Daň z příjmu právnických osob
Dle zákona č. 586/1992 Sb,  zákon o dani z příjmu

Ve vztahu ke spolku (i pobočnému) (nejsou založeni za účelem
podnikání) jako právnické osobě jsou podstatné §§ 17, 18, 19 a 20
v následujících ustanoveních.

§17 – Poplatníci daně z příjmu právnických osob
(1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
a) právnická osoba (ZO, SZO, ÚS, Ústředí ČZS)

§ 17 a – Veřejně prospěšný poplatník
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v sou

ladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem,
stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci
jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není
podnikáním

§ 18
Předmět daně

(1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z naklá
dání s veškerým majetkem, neníli dále stanoveno jinak.

§ 18a Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných
poplatníků

(1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně
a)příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že

výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona
v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší

b)dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění
z veřejných rozpočtů

c) podpora od Vinařského fondu
(2) U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy

příjem
a)z reklamy
b)z členského příspěvku
c) v podobě úroku
d)z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku

(3) U veřejně prospěšného poplatníka se splnění podmínky
uvedené v odstavci 1 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací
období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá
činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za
ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než
související výdaje (náklady) vynaložené na jejich dosažení,
zajištění a udržení, jsou předmětem daně příjmy z těch
jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy
příjmy převyšují související výdaje.

(4) Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést účetnictví tak,
aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně
příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které
předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale
jsou od daně osvobozeny. Obdobně to platí i pro vedení
výdajů (nákladů).

§ 19
Osvobození od daně

(1) Od daně jsou osvobozeny
a) členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo

zakladatelských listin, přijatý
1) zájmovým sdruženími právnických osob, u něhož člen

ství není nutnou podmínkou k provozování předmětu
podnikání nebo výkonu činnosti

2) spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo
evropskou politickou nadací

z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím
vinohradnictví a vinařství

za) příjem z podpory od Vinařského fondu

§ 20
Základ daně a položky snižující základ daně

(7) Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, posky
tovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k posky
tování zdravotních služeb podle zákona upravujícího
zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného
za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých
členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ
daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit
až o 30 %, maximálně však o 1 000 000Kč použijeli pro
středky získané touto úsporou na dani v následujícím zda
ňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných
nepodnikatelskou činností. V případě, že 30% snížení činí
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méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000
Kč, maximálně však do výše základu daně.

§ 21
Sazba daně

(1) Sazba daně pro rok 2020 i 2021 činí 19 %,

§ 23 odst. 3 písm. a) bod 8
Základ daně se zvyšuje o: částku, o kterou byl snížen základ daně

podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané
úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které
se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek
pro, použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.

§ 38mb
Výjimky z povinností podat daňové přiznání k dani z příjmu
právnických osob
Daňové přiznání není povinen podat

a) veřejně prospěšný poplatník, pokud
1. má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy

od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň
vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně a

2. nemá povinnost uplatnit postup podle § 23 odst. 3
písm. a) bodu 8,

Na poplatníka uvedeného v § 17 a odst. 1, kterému nevznikla ve
zdaňovacím období daňová povinnost nebo splňuje některou
z dalších podmínek uvedených v § 38mb se nevztahuje povinnost
sdělit tuto skutečnost správci daně podle daňového řádu.

V případě, že správce daně z neznalosti Daňového řádu zákona
č. 280/2009 Sb. vyzve organizaci, aby předložila daňové přiznání za
právnickou osobu, tak organizace předá na místně příslušném
finančním úřadě podepsané a orazítkované „Prohlášení“, celé znění
prohlášení ke stažení na webových stránkách www.zahradkari.cz
v sekci ekonomických informací.

DPPO 2020 vyplňování podle řádků daňového příznání
Řádek 10 – uvádí se celkový výsledek hospodaření (za všechny
činnosti)

 v podvojném účetnictví rozdíl mezi výnosy a náklady
(s výjimkou nákladů zaúčtovaných v účtové skupině 59, např.
srážková daň z úroků)

 v jednoduchém účetnictví rozdíl mezi příjmy a výdaji

Daňové přiznání – příloha č. 1 II. oddílu A
 uvedou se všechny náklady na hlavní činnost, náklady

uhrazené z dotací a náklady z vedlejší činnosti, které nelze
uznat jako náklady k dosažení, udržení a zajištění daňových
příjmů)
NEUVÁDĚJÍ se zde účetní odpisy!!!!
většinou se zde uvádějí účty:
úč. skupiny 50 spotřebované nákupy

51 služby
52 osobní náklady
53 daně a poplatky
54 ostatní náklady
58 poskytnuté příspěvky

Daňové přiznání – příloha č. 1 II. oddílu B
V řádku 110 se uvádějí daňově odpisy, v případě majetku, který

slouží nedaňové i daňové činnosti se uvádí pouze daňová část
(hospodářská činnost).

Daňové přiznání – řádek 2070
 používány budou zejména řádky:
č. 40 – přenese se sem součty nedaňových nákladů z přílohy (A)
 na řádku č. 40 se uvádí i např. výše nezaplaceného sociálního

a zdravotního pojištění do 31.1. následujícího roku
 výše závazků nezaplacených 36 měsíců po splatnosti (pokud

se týkaly daňových výnosů)
č. 50 – zde se uvede rozdíl mezi daňovými odpisy z přílohy (B) a
účetními odpisy (v případě, že účetní jsou vyšší než daňové)
č. 62 – zde se uvede výše „vyúčtované daňové úlevy

Daňové přiznání – řádek 100–170
Používány budou zejména řádky:

č. 101 – uvádí se veškeré příjmy z hlavního poslání a dotace
(státní i obecné)

č. 109 – uvádí se přijatá bezúplatná plnění
č. 110 – uvádí se členské příspěvky
č. 112 – uvádí se např. výše zaplaceného sociálního a zdravot

ního pojištění do 31.1. následujícího roku (pokud o ní byl
dříve daňový základ snížen)
 dále se např. uvádí výše uhrazených závazků nezapla
cených 36. měsíců po splatnosti (pokud o ní byl dříve daňový
základ snížen)

č. 120 – úroky z bankovních účtů, z kterých byla sražena bankou
daň

č. 150 – zde se uvede rozdíl mezi daňovými odpisy z přílohy (B)
a účetnímu odpisy (v případě, že účetní jsou nižší než
daňové)

Daňové přiznání – řádek 200–250
č. 200 – se uvede daňový základ = výsledek hospodaření

„upravený“ o nedaňové náklady a výnosy (částka se zjistí
podle vzorce ř. 200 = ř. 10+70170). Ve většině případů se
bude stejný údaj opakovat z řádku 200 na řádku 220 a ř. 230.

Daňové přiznání – řádek 251–290
č. 251 – se uvede výše „DAŇOVÉ ÚLEVY“ pro neziskové

organizace tj. 30% z daňového základu min. 300 tis. Kč (max.
do výše daňového základu, tzn., nemůže z toho titulu
vzniknout ztráta) a max. 1 mil. Kč.

č. 270 – se uvede rozdíl mezi ř. 250 a 251 zaokrouhlení na celé
tisíce Kč dolů

č. 290 – se uvede vypočtená výše daně (hodnota ř. 270 x 0,19)

Daňové přiznání – řádek 300–360
 v případě našich spolků se ve většině případů budou uvádět

stejné hodnoty daně z řádku 270 i na řádcích 310, 330, 340
a 360

Daňové přiznání – oddílu V.
 na ř. 1 se uvedou zaplacené zálohy (většinou tam bude u nás

0) řádek 2 a 3 bude většinou nevyplněný
 na řádku 4 se uvede rozdíl mezi zaplacenými zálohami na ř.

1 tohoto oddílu a daňovou povinností (z řádku 340 II. oddílu).

Minimální mzda v roce 2021

Kolik činí minimální mzda a jak se mění mzda zaručená.
Stejně jako v předchozích letech vláda i pro rok 2021 odhla

sovala zvýšení minimální mzdy, což ovlivnilo také jednotlivé
úrovně mzdy zaručené. Tento krok by měl navýšit státní příjmy
ze sociálního a zdravotního pojištění, přičemž stoupnou také
roční mzdové náklady zaměstnavatelů, a to jak v podnikatelské,
tak i v nepodnikatelské sféře. Jaká je tedy v roce 2021 výše mi
nimální mzdy?

Minimální mzda v ČR
Jako minimální mzda se podle zákoníku práce, tedy dle zákona č.

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, označuje nejnižší
přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním
vztahu. Mzda, plat ani odměna z dohody tak nesmí být nižší než
stanovená minimální mzda, přičemž se do tohoto finančního
ohodnocení nezahrnuje:

• mzda ani plat za práci přesčas,
• příplatek za práci ve svátek,
• příplatek za noční práci,
• příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
• příplatek za práci v sobotu a v neděli.

Výši základní sazby i dalších sazeb minimální mzdy, ale také
podmínky pro její poskytování stanoví vláda nařízením, a to obvykle
s účinností od počátku kalendářního roku, přičemž je nutné brát
ohledy na vývoj mezd a spotřebitelských cen. Jestliže pak za
městnancova mzda, plat či odměna z dohody nedosáhne mzdy
minimální, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu doplatek.
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Minimální mzda 2021
Minimální mzda v roce 2020 činila 14 600 Kč. Nařízením vlády č.

487/2020 Sb. se však od 1. ledna 2021 výše minimální mzdy mění,
a to konkrétně na 15 200 Kč. Dochází tedy k navýšení o 600 Kč, čímž
minimální mzda dosáhne na 42,4 % průměrné mzdy. Pokud jde
o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2021 činí 90,50 Kč.

Zaručená mzda
Společně s růstem minimální mzdy došlo také k navýšení nej

nižších úrovní zaručené mzdy. Ta představuje mzdu či plat, na kterou
zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního
předpisu, mzdového výměru nebo platového výměru. Podmínky pro
poskytování zaručené mzdy a její nejnižší úroveň stanoví vláda
nařízením, které nabývá účinnosti zpravidla od počátku kalendářní
ho roku.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž
mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a u zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, kterým je za práci poskytován plat.
Stanovují přitom nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složi
tosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Pro dané účely se práce zařazují do 8 různých skupin, přičemž pro
každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy
v hodinovém i měsíčním vyjádření. Veškeré níže uvedené částky
pak platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Zaručená mzda 2021 (hodinová a měsíční)
Skupina prací, příklady profesí
1. Pomocník v kuchyni, uklízečka, doručovatel zásilek

hodinová: 90,50 Kč měsíční: 15 200 Kč

2. Kopáč, sanitář, pokojská, trafikant
hodinová: 99,90 Kč měsíční: 16 800 Kč

3. Zedník, instalatér a topenář, klempíř, číšník, kadeřník
hodinová: 110,30 Kč měsíční: 18 500 Kč

4. Průvodce s tlumočením, krejčí v modelové a zakázkové výrobě
hodinová: 121,80 Kč měsíční: 20 500 Kč

5. Řidič autobusu, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, učitel
ve školce, mistr
hodinová: 134,40 Kč měsíční: 22 600 Kč

6. Speciální pedagog, obchodní referent, tvůrce IT systému
hodinová: 148,40 měsíční: Kč 24 900 Kč

7. Lékař, zubař, farmaceut, programátor, finanční expert
hodinová: 163,90 Kč měsíční: 27 500 Kč

8. Makléř na finančním a kapitálovém trhu,
špičkový vědecký pracovník
hodinová: 181,00 Kč měsíční: 30 400 Kč

Co se mění spolu s minimální mzdou?
Zvýšení minimální mzdy má samozřejmě vliv také na další oblasti

a finanční povinnosti, přičemž hraje významnou roli i při posuzování
příjmů rodiny vzhledem k nároku na některé dávky a příspěvky. Od
její výše se odvíjí například platba pojistného na zdravotní pojištění
osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). V roce 2020 se jednalo
o 1971 Kč za měsíc, pro rok 2021 však došlo ke zvýšení na 2052 Kč
měsíčně, což je 13,5 % z minimální mzdy.

Zatímco daňové přiznání, které se v roce 2021 odevzdává, se týká
příjmů za rok 2020 a bude tedy počítat s minimální mzdou v dané
době platnou, zvýšení minimální mzdy pro rok 2021 bude mít v tomto
ohledu dopad až v roce 2022. Pokud jde o školkovné, to bude za rok
2021 možné uplatnit až v částce 15 200 Kč na jedno dítě.

Vzhledem k navýšení minimální mzdy se v roce 2021 mění také
hranice příjmů, které musí být dosaženo, aby vznikl nárok na výplatu
daňového bonusu na dítě. Pro získání slevy na dítě je nutné
dosáhnout příjmů alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy, což
pro rok 2021 činí 91 200 Kč. Nárok na měsíční daňový bonus vzniká
dosažením příjmů alespoň ve výši poloviny minimální mzdy, zde se
tedy jedná o 7600 Kč za měsíc.

Se zvýšením minimální mzdy roste také hranice, do níž jsou dů
chody ze zákona osvobozeny od zdanění. Aby byl důchod osvobozen
(což se týká většiny běžných důchodů), nesmí přesáhnout 36násobek
minimální mzdy. Pro rok 2021 se jedná o částku 547 200 Kč za rok,
což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 45 600 Kč.

Kromě výše zmíněných oblastí je minimální mzda svázaná také
s možným přivýdělkem, který mohou získat osoby registrované na
úřadu práce. Jestliže nepobírají podporu v nezaměstnanosti, mohou
si tito lidé přivydělávat v tzv. nekolidujícím zaměstnání, jejich výdělek
ovšem nesmí měsíčně přesáhnout polovinu výše minimální mzdy,
což je v roce 2021 tedy 7600 Kč.

Mzdové a osobní náklady v činnosti spolku
platné pro rok 2021

K 1. 1. 2021 byla zrušena SUPERHRUBÁ MZDA PŘI VÝPOČTU
ODVODŮ NA ZP A SP.
 uzavření pracovní smlouvy
 uzavření dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
 vyplácení odměn členům statutárního orgánu

Uzavření pracovní smlouvy
Pracovněprávní vztahy zaměstnanců se řídí Zákoníkem práce

(zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 35a po
vinnosti zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely
důchodového pojištění. V odst. 1 tohoto paragrafu je ustanovení
v němž se „zaměstnavatelem pro účely důchodového pojištění se
rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstná jiné fyzické
osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění“.

V § 6 zákona č. 187/2006Sb. o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, jsou dány podmínky účasti zaměstnanců na
pojištění. Podmínkou vzniku pojištění je výkon zaměstnání na území
České republiky. Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnancem může
být i statutární zástupce (předseda organizace), pokud vykonává pro
organizaci práci, za kterou je odměňován na základě pracovní
smlouvy, a je účasten i důchodového pojištění. Statutární zástupce,
kterému vznikl pracovněprávní vztah k organizaci, je povinen zajistit
všechny potřebné úkony z pozice zaměstnavatele, které mu z této
skutečnosti vyplývají.

Mezi povinnosti plátců daně z příjmů fyzických osob patří kromě
vedení mzdových listů provést vyúčtování odvedené srážkové daně
a zálohové daně. Součástí přehledu o odvedené zálohové dani je
i příloha i počtu zaměstnanců k 1. 12. vykazovaného zdaňovacího
období.

Povinnost podávat vyúčtování má také organizace, která je
přihlášena ke srážkové a zálohové dani, přestože odvedená daň
byla nulová.

Dohoda o provedení práce
(musí být uzavřena písemně) dále jen DPP

Dohoda se uzavírá v souladu s § 75 ZP. Dohodu může organizace
uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda
uzavírá, není vyšší než 300 hodin v kalendářním roce.

V DPP musí být uveden pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho
provedení a doba, za niž má být úkol proveden, včetně počtu
odpracovaných hodin. Zaměstnavatel není však povinen rozvrhnout
pracovní dobu. Doporučujeme DPP uzavírat na konkrétní období
(dobu určitou) nebo na konkrétní výkon práce, jednáli se o jedno
rázovou práci. Jinak DPP podléhá výpovědní době.

Odvody u DPP
Částka Daň z příjmů pojištění zdrav. sociální
Do 10 tis. Kč 15% srážková daň NE NE
Nad 10 tis. 15% zálohová daň ANO ANO
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Pokud je více dohod o provedení práce v jednom měsíci u jednoho
zaměstnavatel, odměny se pro účely pojistného na sociální
zabezpečení a zdravotního pojištění se sečtou a jeli celková částka
nad 10 tis. Kč, pojistné se odvádí.

Formulář DPP je ke stažení na stránkách (www.zahradkari.cz)
v sekci ekonomických informací.

Dohoda o pracovní činnosti (musí být uzavřena písemně)  dále
jen DPČ

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá v souladu s § 76 ZP. Na
základě DPČ není možné vykonávat práci překračující v průměru
polovinu pracovní doby. Dodržování sjednané doby se posuzuje za
celou dobu, na kterou byla DPĆ uzavřena, nejdéle však za období
52 týdnů.

DPČ musí být vždy sjednána písemně, jinak je neplatná. Dále v
ní musí být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba,
na kterou se uzavírá. ZP nenařizuje uvádět v DPČ výši odměny za
vykonanou práci a termín, kdy má být odměna vyplácena. Je však
vhodné výši odměny i její splatnost stanovit.

DPČ může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání
důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla
doručena druhému účastníkovi.

Zdravotní a sociální pojištění se odvádí stejně jako z pracovního
poměru.

Odvody u DPČ
Částka daň z příjmu pojištění zdrav. sociální
do 3499 Kč 15% srážková daň NE NE
od 3500 Kč 15% zálohová daň ANO ANO

Organizace je povinna vydat do 15. února po skončení kalendářní
ho roku „Potvrzení o sražených zálohách na daň“ svému funkcionáři,
případně zaměstnanci. Toto potvrzení o výši příjmů zdaněných
zálohou na daň ve výši 15% přiloží poplatník jako doklad ke svému
daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob za předchozí
kalendářní rok, které je v tomto případě povinen podat osobně do
31.3. následujícího roku na příslušném finančním úřadě v místě
svého trvalého bydliště.

Odměna pro funkcionáře a odvody
Odměny členům statutárního orgánu vč. statutárních zástupců za

výkon funkce jsou vypláceny podle § 6 odst.10 písm. b) jako funkční
požitek. Všechny funkční požitky podléhají od 1.1.2008 odvodu na
zdravotní pojištění bez ohledu na výši odměny.

Odměna funkcionáře podle §6 odst. 10 písm. b) (funkční požitek)
Částka daň z příjmů pojištění zdrav. sociální
do 3 499 Kč 15% srážková daň ANO NE
od 3 500 Kč 15% zálohová daň ANO ANO

Pokud organizace vyplácí odměny svým funkcionářům, je vždy
povinna odvádět za své funkcionáře i zdravotní pojištění, to znamená,
že musí plnit všechny povinnosti jako zaměstnavatel. Kromě po
vinnosti registrovat se u příslušné zdravotní pojišťovny jako za
městnavatel je dále povinna plnit tzv. oznamovací povinnost, která
jí ukládá odeslat příslušné zdravotní pojišťovně, u které je funkcionář
registrován, následující hlášení: přehled o platbě pojistného na
zdravotní pojištění zaměstnavatele.

Organizace jako plátce zdravotního pojištění musí zajistit doklad
od funkcionáře, z něhož vyplývá, u které zdravotní pojišťovny je
registrován a zda je mu sráženo zdravotní pojištění z minimální mzdy,
anebo zda za něho odvádí zdravotní pojištění stát.

Organizace je povinna se registrovat u příslušného finančního
úřadu a u příslušné zdravotní pojišťovny, u které je funkcionář
přihlášen ve stanovených termínech.

V případě odvádět i sociální pojištění postupuje se obdobně jako
u zdravotního pojištění (přihlášení zaměstnavatele, zaměstnance,
hlášení o odvodech apod.)

Pokud zaměstnanec podepíše růžové prohlášení k dani z příjmu,
odvádí se zálohová daň po odečtu slevy na dani ve výši 27 840, Kč,
tj. 2 320, Kč/měs. (Platí od roku 2021)

Termíny odvodů finančních prostředků příslušnému finančnímu
úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení jsou
následující:
1. Srážková daň 15%  do konce měsíce, následujícího po dni, kdy

plátce byl povinen srážku provést
2. Zálohová daň 15%  nejpozději do 20. dne následujícího kalen

dářního měsíce
3. Odvod zdravotního pojištění  nejpozději do 20. dne po skončení

příslušného měsíce
4. Odvod sociálního pojištění  nejpozději do 20. dne po skončení

příslušného měsíce

Organizace musí dodržet termín odvodu daní, zdravotního a so
ciálního pojištění tak, aby částka byla připsána na účet příslušného
finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabez
pečení.

Od 1.1.2014 umožňuje ZDP zahrnout do daňového přiznání i příjmy
zdaněné daní srážkovou. Podle § 36 odst. 7 ZDP: Zahrneli poplatník
příjmy uvedené v § 6 odst. 4 nebo § 7 odst. 6 do daňového přiznání,
započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň. Je ale nutné,
aby si poplatník sám zpracoval daňové přiznání a podal na příslušný
finanční úřad podle místa svého trvalého bydliště.

Úhrada členských známek ZO a ÚS

1) Hromadná expedice říjen a listopad (expedice známek roku
2022 v 1011/2021)
Členské známky zasíláme doporučeně na adresu hospodáře
ZO a u expedujících na adresu ÚS nebo jeli uvedeno jinak na
základě objednávek. Nepošleli ZO objednávku, zasíláme stejný
počet členských známek jako v předchozím roce, vrácené
členské známy odečítáme.

2) Platba členských známek:
Základní organizace do konce března aktuálního roku
Územní sdružení:
 50 % celkové částky za odebrané členské známky do konce

dubna aktuálního roku
 75 % celkové částky za odebrané členské známky do konce

května aktuálního roku
 100 % za odebrané členské známky do konce října aktuální

ho roku
3) Upomínky za nezaplacené členské známky zašleme na ÚS

v dubnu aktuálního roku za ZO
v jejich působnosti

4) Členské známky ZO vracejí do 30. září aktuálního roku, aby
s těmito vratkami bylo počítáno v Hromadné expedici.
Územní sdružení vracejí neprodané členské známky max. do
konce listopadu aktuálního roku

5) Úhrady známek lze provést poštovní složenkou nebo bankovním
převodem na účet 6032011/0100 s var. symbolem (registrační
číslo dotyčné ZO nebo ÚS)

V současné době činí členský příspěvek 150 Kč za rok. Tato částka
se dělí pro organizační složky následovně:
• 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci, v níž je člen

registrován
• 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod

které ZO spadá
• 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS
• 7 Kč jsou určeny do Fondu rozvoje ČZS
• 15 Kč jde do Fondu aktivity ÚS ČZS (bude přerozděleno na

základě hodnotících kritérií)
• 1 Kč je určena do Rizikového fondu ČZS (na hrazení nepředví

datelných událostí např. škod po povodních).
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Cestovní náhrady

Cestovní náhrady nám řeší zcela Zákoník práce § 151189. Jelikož
ZP se vztahuje pouze na zaměstnance a my těm co proplácíme
cestovní náhrady v žádném zaměstnaneckém poměru nemáme
(vyjma těch, se kterými máme uzavřené DPP či DPČ), tak s těma
musíme uzavřít tzv. nepojmenovanou smlouvu podle Občanského
zákoníku § 1746, kdy se stanou na konkrétní akci našimi zaměstnan
ci. Formulář této nepojmenované smlouvy jak pro ZO tak i ÚS ČZS
je ke stažení na webových stránkách.

Cestovní náhrady se vyplácení na základě cestovního příkazu,
který nemá zákonem taxativně danou právní podobu, ale je nutno
dodržet některé zásady, které jsou důležité pro výpočet cestovních
nároků. Formulář ke stažení na webových stránkách.

Nezapomínejme, že obecně promlčecí lhůta při výplatě cestovních
náhrad je 3 roky, takže jak se mnozí domnívají, že na schůzi výboru
ZO nebo ÚS si odsouhlasí paušál za použití osobního auta v nějaké
výši za kilometr a tu sazbu pak následně vyplácejí. Zákonných
náhrad dle ZP nikdo nemůže dopředu zbavit. Tato rozhodnutí výborů
jsou neplatná. Výbor může pouze doporučit, že se při povolování
použití osobního auta domluví (dopředu), že dotyčný při konečném
vyúčtování použije tu sazbu za km, kterou výbor dopředu doporučil
(ale nenařídil). Budeli dotyčný požadovat cestovní náhrady v plné
výši, tak dle ZP tyto náhrady mu musí být vyplaceny. Na cestovním
příkaze bude ještě rukou dopsáno a podepsáno, že s částkou za
vyúčtování souhlasí. Může se taktéž jednat, že budou zaměstnanci
proplaceny pouze spotřebované pohonné hmoty. Postup stejný jako
při paušalizaci za km (na cestovním příkazu rukou napsáno Požaduji
proplatit pouze PHM a u toho vlastnoruční podpis).

Při nařízení cesty je zaměstnavatel povinen dopředu určit jaký
zaměstnanec použije dopravní prostředek a v případě, že si za
městnanec vyžádá zálohu na cestu, je zaměstnavatel povinen
zaměstnance vybavit přiměřenou zálohou.

Pro rok 2021 se při vyplácení cestovních náhrad
řídíme následující vyhláškou

VYHLÁŠKA č. 589/2020 MPSV
ze dne 21. prosince 2020

o změně sazby základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny
pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku
práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné
§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci
stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 91 Kč, trváli pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč, trváli pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však

18 hodin,
c) 217 Kč, trváli pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci

stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 91 Kč až 108 Kč, trváli pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trváli pracovní cesta déle než 12 hodin,

nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trváli pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí
zákoníku práce činí
a) 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5
Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za

používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, se zrušuje.

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Vysvětlivky k vyhlášce č. 589/2020 Sb.
Co se týče náhrad za stravné, tak nás se týká § 2, tudíž bez rozpětí.
Co se týče § 4 stanovení výše průměrné ceny za 1 litr pohonné

hmoty, tak v případě, že zaměstnanec předloží paragon, který
má přímou souvislost s vykonáním cesty, tak cenu PHM na
paragonu musíme upřednostnit před vyhláškou. Prováděcí
zákon přímo nestanoví, jak má být paragon starý, co se týče
data v souvislosti s nařízenou cestou. Spotřebu PHM vypočítá
zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v TP použitého
vozidla, které je zaměstnanec povinen předložit k nahlédnutí
(není povinnost zaměstnance předkládat při vyúčtování kopii
TP), tak jak je mnohdy organizacemi požadováno. Ve velkém
technickém průkazu v bodě 25. je metodika dle ES. V případě,
že tento bod je ve velkém TP vyplněn nějakou normou, tak se
pro výpočet průměrné spotřeby PHM počítá ta třetí číslice,
jelikož dle norem EU se jedná již o vypočtenou kombinovanou
spotřebu. V případě, že v bodě 25 nebude uvedena žádná
norma, tak se spotřeba PHM počítá jako průměr těch třech
uvedených hodnot v TP

Náhrada jízdních výdajů § 157 ZP při použití přívěsu k silničnímu
motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady
(tj. 4,40 Kč/km) zvýší nejméně o 15%.

Vzory smluv a prohlášení

S M L O U V A
uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku,

a zákona č. 89/2012 kterou uzavřeli

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
……………………………………………………………………

a pan( paní) ……………………………………………………
………………………………………………. (celá adresa a PSČ)

I.
takto: .
Pan (paní) ………………………… se zavazuje uskutečňovat
v rámci činnosti ve funkčním období od ………. do ……………..
Pracovní cesty do určených míst v případě, že výše jmenovaný
obdrží pozvánku nebo cestovní příkaz na akce pořádané ZO ČZS.

II.
ZO ČZS se zavazuje poskytnout p. …………………………..
Náhradu cestovních výdajů podle Zákoníku práce, č. zák. 262/2006
Sb.ve znění novel o cestovních náhradách.
v .................... dne ................

podpis účastníka……… podpis předsedy ZO ČZS…………
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Dohoda o hmotné odpovědnosti

Základní organizace ČZS ………………….................... se sídlem
v ………………………………………………………………………
na straně jedné

a pokladník*:
p.………………….............................…...narozen(a) dne…………

bytem………………………………………………………………………
na straně druhé uzavírají ve smyslu §§ 252264 zákona č.262/2006
Sb., zákoník práce tuto:

Dohodu o hmotné odpovědnosti:

I.
Pokladník* přejímá hmotnou odpovědnost za svěřené peníze

v hotovosti a ceniny, které je povinen vyúčtovat.
II.

Pokladník* se zavazuje učinit ze své strany vše, aby bylo zabráněno
ztrátě nebo poškození svěřených hotovostí a cenin, provést všechny
předepsaná opatření k jejich uchování a zabezpečení. Hrozíli škoda,
je povinen na ni pokladník bezodkladně upozornit svého nadřízeného.

III.
Za pokladní schodek vzniklý na svěřených hotovostech a ceninách

odpovídá pokladník*. Pokladník* se zprostí odpovědnosti zcela,
popřípadě z části, jestliže prokáže, že pokladní schodek vznik zcela
nebo zčásti bez jeho zavinění.

VI .
Pokladník*, který zodpovídá za řádné vedení pokladny, pokladní

hotovost, je povinen nahradit pokladní schodek v plné výši.
V.

Základní organizace i pokladník* prohlašují, že v den podepsání
této dohody není závad, jež by zabraňovaly řádnému plnění stano
vených úkolů.

VI.
Pokladník* potvrzuje, že je seznámen s předpisy potřebnými pro

řádný výkon funkce pokladníka na místě, které zastává, s výši
pokladního limitu, jakož i s předpisy o své hmotné odpovědnosti.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jeden kus.

V………............... dne ……………

………………………… ……………………………..
Předseda ZO ČZS Razítko Pokladník* ZO ČZS

(* tajemník, přededa nebo jiný pověřený člen výboru)

Prohlášení finančnímu úřadu pro ZO,
které nevznikla daňová povinnost

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že v souladu s ustanovením § 38mb odst. a) zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
nám za rok 2020 nevznikla povinnost podat daňové přiznání, neboť
naše příjmy byly pouze příjmy od daně z příjmů osvobozené
v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 pís. a) (členské příspěvky),
dani z příjmů nepodléhající v souladu s ustanovením § 18 odst. 2
písm. c) (úroky z běžného účtu).

Za ZO ČZS ………………………………………………IČO .................

Dne ……………… podpis (a razítko): …………………………

Ekonomické informace zpracovala
Monika Korbová, ekonomické oddělení, Ústřední ČZS

Mezinárodní pomologické setkání

Každoročně se střídavě v různých zemích Evropy koná meziná
rodní pomologický seminář (pro vzpomínku: 12. Mezinárodní setkání
pomologů se uskutečnilo v r. 2013 v Hradci Králové a pořádal je Český
zahrádkářský svaz). Letošní 19. Mezinárodní pomologické setkání
se bude konat ve dnech 19.–21. listopadu v Pielenhofenu v okrese
Regensburg v Bavorsku pod názvem: Evropa v projektech.
Pořadatelem je Pomologický spolek a Okresní svaz pro zahradní
kultury a péči o krajinu Regensburg.

Odborná část programu:
Ovocné stromy v krajině. Co se podařilo v regionu  Josef Sedlmeier,

tajemník Spolku péče o krajinu (SRN).
Jaké jsou důsledky klimatických změn pro péči o ovocné stromy

v krajině  Hans Göding, vedoucí Vzorového vzdělávacího podniku
Deutenkofen (SRN).

Ochrana životního prostředí. Staré a nové porosty v uzavřených
prostorech  Bernd Weber, Oddělení pro životní prostředí vojenské
ho výcvikového prostoru Hohenfels (SRN).

Základy udržování odrůd v Tyrolsku  Manfred Putz, tajemník Svazu
Tyrolských ovocnářských a zahradnických spolků Zelené Tyrolsko
při zemědělské komoře Tyrolsko 19 let pomologických setkání –
zpětný pohled a budoucnost.

Zkušenosti s udržováním starých odrůd na Moravě, ve Slezsku a na
Slovensku. Přednášejí: Radim Lokoč a Ludovít Vašš (CZ, SK).

Udržování starých odrůd a jejich tvarování v Nizozemsku  Tamma
Katuin (NL).

Turismus v Transylvanii. 200 – leté stromové porosty v Bistritzi  Mihai
O. Biligan (RO).

Představení Mezinárodního pomolog. setkání 2022 v Rakousku u jezera
Traunsee u Gabi a Klause Strasserových (OSOGO Ohlsdorf).

Organizační pokyny:
Bližší informace a přihláška na www.kvgartenbauvereine

regensburg.de. Kontakt: pí. Birgit Böhm, tel. 0049 941 4009 550.
Přednášky budou v německém jazyce. Vložné na seminář je 110 €

na osobu a zahrnuje písem. materiály, honoráře přednášejícím,
občerstvení, kávu a večerní posezení. Ve vložném není ubytování
(zajistí si každý sám, na internetových materiálech je několik nabídek)
a snídaně. Pokud by se seminář neuskutečnil, bude každému vložné
vráceno. Přihlášky a platba vložného nejpozději do 1. 10. 2021.
Možnost přihlášení i na mailové adrese: info@kvgartenbauvereine
regensburg.de

Výstavy v roce 2021

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám pro konání hromadných
akci vyhlašovaných Vládou ČR, často v týdenních intervalech, by
bylo předběžné zveřejnění termínů výstav velmi nezodpovědné.

Aktuální informace jsou zveřejněny a aktualizovány na webových
stránkách www.zahradkari.cz/vystavy.

Zároveň žádáme pořadatele o včasné nahlášení konání výstavy
a případné ohlášení změn termínů konání nebo zrušení výstavy na
email: web@zahradkari.cz.

Vyznamenání k 65. výročí ČZS

V roce 2022 oslaví Český zahrádkářský svaz 65. výročí své exis
tence. Při této příležitosti bude opět udělován dvojnásobný počet vy
znamenání, než určuje kvóta v běžném roce. O zvýšení pro jednotlivá
ÚS na dvojnásobný počet vyznamenání rozhodlo představenstvo
ČZS na svém distančním zasedání ve dnech 18.–25. 2. 2021.

Návrhy na ocenění v roce 2022 zašlete na Ústředí do 31.8.2021.
Návrhy však nejdříve musí projednat a schválit představenstvo ÚS,
proto neotálejte a odešlete návrhy na ocenění svých zasloužilých
členů na územní sdružení co nejdříve.

O dalších aktivitách k výročí a programu oslav Vás budeme prů
běžně informovat. Představenstvo ČZS



21

Květiny za sklem v Holešově

Myšlenka na výstavu za okny mě napadla, když v těchto místech
probíhala už druhá zimní výstava  výstava studentských prací,
řezbářských šperků studentů ze Střední nábytkářské školy z Bystřice
pod Hostýnem.

Většina z nás  zahrádkářek, které tvoříme na jarních, letních
a máme plné ruce práce na podzimních výstavách, jsme najednou
neměly do čeho tzv. píchnout. Navíc jsme už měly předpřipravené
drobné výtvory, kterými jsme chtěly vylepšit podzimní Oblastní
výstavu ÚS ČZS Kroměříž na Florii v Kroměříži. A ta nebyla!

Tak jsem zašla za kamarádkou a současně manažerkou MKS
v Holešově, paní Janou Slovenčíkovou, slovo dalo slovo a nápad se
začal realizovat. Samozřejmě jsem přenesla tuto myšlenku i dalším
děvčatům, Janě Skotkové ze ZO ČZS Míškovice a Renatě Dvorní
kové ze ZO ČZS Holešov a ty mě podpořily. A aby to nebylo tak
jednoduché, tak jsme to chtěly spojit se soutěží  Okresním kolem
ve Floristice pro žáky, juniory a seniorky zahrádkářky. Tajně jsme
doufaly, že bude v ½ dubna už pandemická situace zklidněná

Výtvarná soutěž za oknem

Územní sdružení ČZS Prostějov se zapojuje do
výtvarné soutěže, vyhlašované Českým zahrádkářským
svazem. Každoročně pořádá i okresní kolo této soutěže
spojené s výstavkou prací.

Letos se do soutěže zapojilo celkem 22 školských
zařízení a jedna základní organizace ČZS. Sešlo se 259
výtvarných prací, ze kterých bylo potřeba vybrat a ocenit
ty nejlepší.

Protože se letos kvůli koronavirové situaci nemohla uspořádat tradiční
okresní výstavka, nejlepší práce byly vystaveny za okny budovy ÚS
ČSZ v Prostějově. Věříme, že potěšily kolemjdoucí a zpříjemnily jim
procházku. Pro autory jsou připravené diplomy a drobné odměny. Dále
byly práce odeslané do celostátního kola na Ústředí ČZS do Prahy.

Dětem i jejich učitelům a rodičům patří poděkování za to, že
v nelehké situaci dokázali dílka – kresby a malby, ale i polytechnické
práce vytvořit a doručit. Také děkujeme Statutárnímu městu Prostějov
za finanční podporu naší činnosti.

Ing. Ivana Hasalová, předsedkyně ÚS ČZS ProstějovNejlepší soutěžící postoupili do celostátního kola
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a budeme moct do soutěží zapojit ZŠ a SŠ. Pro jistotu jsme
seniorkám zadaly téma: větší aranžmá ze suchých rostlin, s možností
použití vhodné umělé květiny ve velikosti od 60 cm do 1 m. Paní Jana
Skotková tvořila své aranže ve vynucené karanténě, Renata
Dvorníková v mezi čase konzultací online výuky a já prostě doma.

Díky Jardovi Koníčkovi jsme získali jarní květiny pro soutěžící a ty
tvořily ve všech věkových kategoriích vázanou kytici z narcisů a žáci
a junioři pak ještě vypichovanou misku z tulipánů. O jednotlivém
rozdělování soutěžících nebudu psát, byla to fuška, ještě že máme
u zahrádkářů v Holešově tolik místností a měly jsme dost času
a jednotlivé soutěžící rozdělit tak, aby se nepotkaly.

Výstavu jsme instalovaly v zasklených arkádách zámku v Hole
šově, ta zde byla zdarma přístupná k prohlédnutí všem zájemcům,
kteří prošli nádvořím. A ohlasy? Nadšení, radost, prostě
jsme lidem dali trochu víc radosti do nadcházejícího jara.

Za ZO ČZS Holešov, předsedkyně Vlasta Čablová

Připojuji jeden z postřehů:
Už i já, optimista od přírody, jsem chytla „depku“. Počet

nakažených covidem se sice snižuje, ale ne tak rychle, jak
jsme doufali. Počasí, no do toho aby „hrom bacil“. Zima,
mrazíky ráno i v noci a někdy mám pocit, že snad neroz
mrznu.

V loňském roce jsem ke konci dubna už jásala nad
sazenicemi rajčat, která nasazovala na květy a posloucha
la narážky kamarádů zahrádkářů, že čím hloupější sedlák
– znáte ten konec o „erteplích“.

Když jsem dostala od paní Čablové zprávu, že v polovi
ně dubna začíná v zámeckých laubech (jak těmto
prostorách říkáme my v Ostravě), výstava jarních vazeb,
květin apod., zajásala jsem a šla si naplnit „citovou vanu“.

A že to stálo zato! Dozvěděla jsem se, že v kyticích,
věncích, ozdobách na pannách je až 1000 květů.

Vystavované kytice žáků – to byla reklama na jaro.
Obzvláště teď, když není možné navštívit žádnou výstavu,
byla výstava květinových vazeb, přízdob i ozdob ze
suchých vazeb v prostorách zámku – potěchou pro oko
i duši.

Nepomohlo varování manžela, ne ať se tam zase něčím
„inspiruješ“ a já budu lítat a něco shánět! Po návratu domů

jsem ho honem poslala zakoupit velké, tlusté, bílé svíčky – nějaké
krásné s tím, že si udělám přízdobu z jarních větviček a lístků a kvítků,
jak jsem viděla právě v jednom z výklenků. Jenom povzdech, no
neříkal jsem to!!!A tak máme jaro, konečně i u nás doma.

Výstavu hodnotil – hrdý člen ZO Holešov – Stáňa Nováková

Výstavy naruby

Po Novém roce jsme se sešli s pracovníky našeho kulturního
střediska, s tím co naplánujeme na léto. A tak jestli to situace dovolí,
pojedeme 6. srpna do Kroměříže. Podívat se na výstavu květin a do
zámku, zahrad. Jak jsme stáli před okny výstavní síně, domluvili jsme
se, že by se mohla síň otočit a nemusela by vystavovat vše směrem
dovnitř, ale naopak ven.

Na komisi životního prostředí jsme probrali možnost snížení
živého plotu, Správa města potřebné vykonala. A tak už od března
máme možnost shlédnout výstavy v Galerii Spektrum zvenku. 16.
dubna skončila prezentace Velikonoční a hned na ní navázala další.

Za oknem byly již i obrazy (po dohodě s autorem, jestli jim slunce
neublíží) a přijde i doba květinová. Možná kosatce nebo lilie, růže,
bonsaje a další. I vystavovatelé už jsou hladoví po tom předvést se.
Několik oken a divili byste, se jak to potěší okolo jdoucí. A vracejí se,
s dětmi, děti s rodiči…

Nejsme určitě jediní, tenhle nápad dozrál při pohledu na snímky
z moravských obcí, kde dělali výstavy na trávnících před domky.

Ing. Ivan Dvořák, ZO Sezimovo Ústí
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Tradice výstav v Libomyšli

Naše organizace má již desetiletou tradici pořádání výstav, které
jsou zaměřeny dle ročního období a to: ekologii, veřejnou zeleň, věci
z půdy, včelařství, retro aj. Organizujeme je též při různých výročích
v obci: rok 2018 – 100 vzniku ČR, 2019 – 30 let od založení ZO ČZS,
2020 – 650 let od vzniku obce. Spolupracujeme s OÚ Libomyšl, který
nám poskytuje prostory ke konání výstav. Pro pořádání výstav
vybíráme konec září a začátek října s ohledem na sklizeň a počasí.
Exponáty získáváme od vlastních členů, občanů obce, přilehlých ZO
ČZS v regionu a vzorky ovoce od sadařů pánů Schwarze z Vranova
a Cajhamla z Újezda sv. Kříže. Odborné poradenství a určení ovoce
dle pomologie zajišťujeme přes pana Tarabu z Drahlovic.

Kromě květin, ovoce a zeleniny doplňujeme výstavy keramikou,
bonsajemi, košíky, nábytkem, historickými věcmi z půdy, výkresy a
polytechnickými pracemi ZŠ a MŠ Lochovice a Neumětely. Velkou
oblibou je Bazar, odkud si účastníci odnáší dárky včetně výpěstků a
výrobků členů ZO. Propagační materiál nám dodává Ústředí ČZS,
nakladatelství “Květ“ z Prahy a ÚS ČZS Beroun. Aranžování výstavy
provádí členky našeho výboru a komise KK. Snažíme se, aby naše
výstavy zaujaly všechny generace naší obce a přilehlého okolí.

Radost máme zejména z dětí, které odnáší věci z Bazaru
v propagačních taškách ČZS a babičky z Domovů důchodců Zdice
a Žebrák si odnáší na památku plyšáky.

Přesto, že jsme malá organizace složená zejména z důchodců,
pro které je organizování výstav náročné na čas a psychické vypě
tí, máme radost z pochval účastníků a kladných zápisů v Pamětní
knize. Propagaci výstav nám pomáhají zajišťovat OÚ v místě a okolí,
Podbrdské noviny, Berounský deník. Snažíme se vždy zaujmout
veřejnost ke vztahu k přírodě, ekologii, veřejné zeleni a celkové
úpravě obce a jejich památných míst, které během roku udržujeme
a osazujeme květinami.

Bláha Pavel, předseda ZO ČZS Libomyšl

60 let Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně

Letos v červnu vzpomenou zahrádkáři z Rapotína 60. výročí
založení své Základní organizace. Zmínka o založení této organizace
je uvedena v obecní kronice Rapotína větou: „Dne 16. června 1961
o 10. hodině byla v restauraci Beseda v Rapotíně u kostela č. p. 130,
z podnětu občanů a zahrádkářů ve spolupráci s Osvětovou besedou,
jejímž předsedou byl učitel pan Jan Klimek, svolána následující
schůze Místní organizace Českého zahrádkářského svazu.“ Dále
podle zápisu byli přítomní členové seznámeni s posláním, úkoly,
právy a povinnostmi členů. V plánu činnosti bylo uvedeno or
ganizování výkupu ovoce, konání odborných přednášek, pořádání
plesů, zájezdů a konání květinových výstav.

První výstava mečíků, růží, jiřin a dalších květin se konala 28.
srpna 1962, tehdy ještě ve starém kulturním domě. V následujícím
roce byla uspořádána výstava tulipánů, mečíků a ovoce. V letošním
roce vzpomeneme 55. výročí otevření nového kulturního domu, na
jehož stavbě zahrádkáři odpracovali stovky hodin a v němž se od
roku 1967 konají výstavy květin a další společenské a kulturní akce.
V 70. letech a později se tradice rapotínských výstav stala proslulou
nejen v rámci okresu, ale překročila i hranice kraje.

Při založení se zahrádkáři zaměřili na pěstování ovocných stromků
a organizace měla větší počet mužů, kteří se zajímali o ovocnářství.
Dnes je v organizaci více žen, které se více zabývají floristikou
a aranžováním květin.

Několik členů je i ve specializované organizaci Gladiris, která se
účastní každoročně našich výstav se svými krásnými výpěstky. Díky
dotacím na činnost od obce Rapotín, Vikýřovic a KÚ Olomouc se
mohou výstavy konat i nadále a ještě se nám podařilo opravit střechu
a vyměnit okna na naší stodole  skladu, pro naše výstavy.

Po požáru kulturního domu v Rapotíně roku 2005 vyšel vstříc
žádosti ZO ČZS Rapotín obecní úřad Vikýřovice a poskytl na několik
let zcela bezplatně prostory Galerie Zámeček pro jarní výstavy
narcisů a tulipánů, ale i pro letní výstavy mečíků, lilií a jiřinek. Výstavy
se tam pořádají dodnes. Od roku 2013 se tradiční výstavy mečíků
konají opět v KD Rapotín.

V roce 2015 obdrželi rapotínští zahrádkáři za dlouholetou
úspěšnou činnost pro rozvoj zahrádkářského hnutí čestné uznání
a stříbrnou medaili od republikové rady ČZS. Velice si vážíme
a děkujeme za spolupráci s US ČZS Šumperk  Jeseník.

Rádi bychom mezi nás přijali nové členy z řad milovníků zahrádek
a květin. Všichni doufáme, že se letošní výstava uskuteční a že naše
60. výročí založení ZO ČZS Rapotín s námi oslavíte.

O činnosti a členech naší organizace od roku 1961 se dočtete více
v našich kronikách, které budou vystaveny na tradiční výstavě
mečíků v KD Rapotín ve dnech 7.8. srpna 2021.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, i těm, kteří již nejsou
mezi námi, za obětavost a spoustu práce, kterou vynaložili na
podporu naší zahrádkářské organizace.

Za ZO ČZS Rapotín Jana Burdová
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Společenská rubrika

Vzpomínka na
MUDr. Josefa Kříže

Bude tomu již skoro rok, co
naše řady ve věku 83 let
tragicky opustil bývalý předseda
ČZS.

Celý život zasvětil květinám,
jeho nejoblíbenějšími byly pře
devším mečíky, lilie a kosatce,
kterým se věnoval velmi inten
zivně. Působil v několika speci

alizovaných organizacích ČZS a rád se s členy dělil o své bohaté
zkušenosti. Dlouhá léta působil i v redakční radě časopisu Zahrád
kář, z publikační činnosti mnozí jistě vzpomenou Knihovničky
Zahrádkáře – Mečíky (2007) a Lilie (2015).

Od roku 1995 byl místopředsedou ČZS a ve volebním období
2005–2009 zastával funkci předsedy. V rámci Svazu neúnavně
propagoval výstavní činnost, již v roli místopředsedy byl schopen
zajistit od členů Svazu i dalších spřátelených pěstitelů tisíce květů
na svazové i celostátní výstavy. Vytvářel tím pestrý obraz ČZS
v očích veřejnosti a přispěl k příchodu nových členů do našich řad.

Jako předseda působil dlouhá léta i ve své domovské ZO ČZS Ži
rovnice. V Žirovnici na zámku a ve špýcharu pořádal v posledních
letech velkolepé květinové výstavy, na které se sjížděli lidé z celé
republiky a pravidelně je navštěvovali i naši politici.

Výstavám věnoval doslova svůj život, čest jeho památce!

S naším dlouholetým
členem, uznávaným odbor
níkem, přítelem Josefem
Boukalem jsme se napo
sled rozloučili v lednu le
tošního roku. Narodil se
v roce 1934. Vykonával
funkci předsedy ZO ČZS
Svinary (u Hradce Králové)
od jejího založení v roce
1962, v minulých obdobích byl členem představenstva ÚS Hradec
Králové jako předseda odborné komise. Byl členem Ovocnářské unie
a spolupracoval s VÚO Holovousy. Vlastní pílí se vypracoval na
významného šlechtitele jabloní a citrusového ovoce. Sám vyšlechtil
14 odrůd jabloní, z nichž odrůda Florijam je zapsána v Státní

odrůdové knize. I přes vyšší věk se dál věnoval šlechtění odrůd
jabloní a citrusového ovoce, které také na své zahradě a ve svém
skleníku pěstoval. Velmi poučné a zajímavé byly exkurze, které vítal
u sebe doma. Ze své bohaté praxe poskytoval ochotně rady členům
i nečlenům ČZS. Se svými exponáty se účastnil mnoha zahrádkář
ských výstav. V Litoměřicích získal ocenění v soutěži o Křišťálové
jablko. Zemřel náhle 9. 1. 2021. Bude nám chybět a my na něj
budeme rádi vzpomínat.

Čest jeho památce!
Za ÚS ČZS Hradec Králové Ing. Bohuslav Čáp, předseda

Dne 19. února 2021 opustil naše zahrádkářské řady po krátké
nemoci ve věku 71 let přítel Bohumil Kološ. Do roku 2014 byl
dlouholetým předsedou ZO Volary a do roku 2019 předsedou ÚS
Prachatice. Byl iniciativním členem Českého zahrádkářského svazu
za což byl oceněn řadou vyznamenání ČZS. Čest jeho památce.

Za ÚS Prachatice a ZO Volary, Bc. Radek Hola

Dne 9. května 2021, oslavila naše dlouholetá pokladní paní Marie
Lešingrová  80. roků. Chtěli bychom jí i touto cestou moc poděkovat
za její práci a popřát ještě několik dalších let mezi námi zahrádkáři
ve výboru naší ZO.

Za ZO ČZS Holešov děkuje Vlasta Čablová




