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1. ÚVOD 

 

1.1. Úvodní slovo předsedy 

 
 

 Chceme-li hodnotit jednoroční období ve školkařském svazu, je to velice krátká doba, 

proto se vrátím trochu do minulosti. Svaz školkařů ČR  letos připomíná 98 let od svého založení. 

Již tenkrát při zakládání svazu školkaři věděli, že jen ve společném počínání  je záruka 

úspěchu. Školkařství má v  naší zemi velmi bohatou tradici. Náš svaz vznikl krátce po vyhlášení 

státu Československo. Je  jen o 10 let mladší než Svaz školkařů v Německu.  

Za celých 98 let zaznamenal svaz, ne vlastní vinou 2x přerušení své činnosti. Vždy to bylo při 

politických  změnách v naší zemi. V padesátých létech, kdy byly všechny školky zestátněny 

nebo zrušeny  svaz  ztratil na významu. Nebyla totiž politická vůle a činnost svazu zanikla. 

 Psal se rok 1967 a do redakce časopisu Zahradnické listy v Praze přišlo od Svazu 

německých školkařů pozvání k návštěvě Hoštýnska pro několik předních školkařů z 

Československa. Byl to po 22 letech vůbec první kontakt s německými kolegy. Holštýnsko bylo v 

tu dobu největší školkařskou oblastí světa. Kolem města Pinneberg se nacházelo 2000 

školkařských firem. Pan Vladimír Mölzer, tehdejší šéfredaktor zmíněného časopisu vybral podle 

svého uvážení 6 významných školkařů a po vyřízení potřebných formalit tato skupina odjela do 

Holštýnska, kde navštívila 10 vynikajících školek. Vedle vysoce odborných poznatků si účastníci 

dovezli také poznání, jak je důležité obnovit u nás činnost svazu  naší zemi, jako to viděli v 

Německu.  Zmiňuji se o této historické události proto, protože letos od této cesty uplyne 50 let, 

kdy začala naše spolupráce se světem. Po návratu za velkého přičinění brněnských nadšenců 

Viléma Waltra,  Ing. Luboše Ackermanna a dalších po strastiplném bojem s byrogracíí byla 

obnovena činnost Československého svazu školkařů. Dne 25. června 1968 byla svolána do 

Mezic na Hané Schůze významných Československých  školkařů, které se zúčastnily zástupci 

školek z celého Československa. Jen pro srovnání času, bylo to v roce, v kterém se narodil náš 

významný školkař Ing. Pavel Kavka. Svaz začal fungovat, zvýšila se poptávka po školkařské 

materiálu a mnoho školek začalo vyvážet vlastní  výpěstky do zahraničí. Zejména do Itálie, 

Německa, Rakouska, Holandska a také do Skandidávie, konkrétně do Finska.  

V tu doby vznikaly nové školky, za všechny jmenuji Agro Brno Tuřany a školky stávající se 

modernizovaly, jmenuji za všechny Bystřici pod Hostýnem. Školkařství jako obor prožívalo 

renezanci. 

Po politických změnách v roce 1989 bohužel nastal v našem školkařství útlum, tak jako ve 

všech odvětvích národního hospodářství. Školkaři měli starosti s restitucemi, privatizací atd. 

Mnoho školek bylo zrušeno a Svaz školkařů vyvíjel minimální činnost. Pro mnohé školky byla 

tato doba bojem o přežití. Obrat začal v roce 1993, kdy Svaz obnovil činnost. Byla obnovena 
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setkávání na Školkařských dnech, kde byly pořádány odborné přednášky a školkaři se učili 

podnikat  v cela jiném prostředí, než na které byli zvyklí. Jezdilo se do zahraničí za poznáním, 

byla bohatě navštěvována výstava FLORA v Olomouci, která v té době suplovala nynější 

Zelenou burzu, Zelený svět aj.  

Bohužel v posledních létech se školkaři potýkají s rozmary počasí. Abnormální sucha napáchaly 

značné škody na kulturách, Jiné roky byly nadměrné srážky, které poničily velké plochy se 

školkařskou produkcí. 

Pokud hodnotíme činnost Svazu školkařů za uplynulé období, lze hodnotit velmi kladně. Rok 

2016 byl pro školkaře zahájen na Zelené burze, která se již stala tradicí a je našimi členy-

vystavovateli   a návštěvníky hodnocena velmi pozitivně. Následovala Valná hromada se 

Školkařskými dny, kde proběhlo několik odborných přednášek na dobré úrovni, doprovodná 

prezentace firem, které zajišťují služby pro školkaře byla také vítána. 

Následná účast na jednotlivých etapách  FLORY Olomouc prospěla dobré propagaci našich 

výpěstků. 

V létě byl Svazem uspořádán zájezd do Polska, který nám u našich sousedů otevřel pohled, 

jakým směrem se polské školkařství ubírá a jak pracuje Polský svaz školkařů. Následoval 

Zelený svět v Brně, kde bylo naše  školkaře hodně vidět a vystavované zboží bylo v dobré 

jakosti.  

 Přeji Vám hodně sil a zdraví do Vaší další pěstební sezony a Svazu školkařů mnoho 

aktivních členů. 

 

      Jiří Veleba, předseda 
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2. SVAZ ŠKOLKAŘŮ  ČR, z.s. 

 

2.1. Identifikace  

 

Název: Svaz školkařů České republiky, z.s. 

Právní forma: 

Sídlo:                                                   

Zapsaný spolek 

Wolkerova 17, 771 11 Olomouc 

Telefon: 603 259 771  

E-mail:  svaz.skolkaru@email.cz 

www:  www.svaz-skolkaru.cz 

IČ: 

DIČ: 

45845247 

CZ 45845247 

Bankovní spojení 160517324/0300 ČSOB, a.s., Olomouc 

 

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě oddíl 

L 14809 

        

  

 

2.2. Statutární zástupce 

 

 
 

Jméno, příjmení, titul: 

 

Ing. Jiří Veleba 

Funkce: 

Adresa:                                                   

Předseda  

Lomená 1295, 742 58  Příbor 

Telefon: 602 508 091 

E-mail:  jiri.veleba@volny.cz 

 

Jméno, příjmení, titul: 

. 

Ing. Václav Truhlář 

Funkce: 

Adresa:                                                   

Místopředseda  

U školek 995, 570 01 Litomyšl 

Telefon: 604 321 146 

E-mail:  truhlar@skolky.cz 

 

 

 

 

http://www.svaz-skolkaru.cz/
mailto:jiri.veleba@volny.cz
mailto:truhlar@skolky.cz
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Jméno, příjmení, titul: 

. 

Ing. Dr. Petr Franc 

Funkce: 

Adresa:                                                   

Místopředseda  

K rokli 299, 273 01 Kamenné Žehrovice 

Telefon: 603 412 400 

 

 

 

 

2.3. Revizní komise 

 

 
 

Jméno, příjmení, titul 

 

Ing. Jan Pich 

Adresa:                                                   č.p. 38, 398 53 Chyšky 

  

 

Jméno, příjmení, titul 

 

Ing. Vojtěch Němec 

Adresa:                                                   č.p. 91, 533 16 Tetov 

  

 

Jméno, příjmení, titul 

 

Ing. Margit Tobolová 

Adresa:                                                   č.p. 153, 742 65 Rybí 
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3.  CÍLE A ČINNOST SPOLKU 

 

 

3.1. Hlavní činnost 

 

 zastupovat profesionální okrasné školkaře 

  posílit postavení českého školkařství 

  zajistit potřebnou úroveň oboru 

  prohlubovat sounáležitost ke školkařskému řemeslu 

 zvyšovat odbornost školkařů 

 dohlížet na odborné vzdělávání uchazečů o obor 

 šíření odborných znalostí do povědomí široké veřejnosti 

 spolupráce s odborníky navazujících oborů. 

 

3.2. Vedlejší činnost 

 

 podnikatelská činnost určená k financování hlavní činnosti 

 

3.3. Stav členské základny v roce 2016 

 

Počet členů k 1.1.2016:  

 90 aktivních 

 1 čestný člen 

Na VH vystoupilo 7 členů, byli přijati 4 noví členové. 

     

      Počet členů k 31.12.2016:  

 87 aktivních 

 2 čestní členové 

 

V současné době zastupuje Svaz školkařů podniky o celkové výměře více než 1 400 ha. 
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3.4. Význam oboru okrasného školkařství 

 

Produkty okrasného školkařství slouží celospolečenské potřebě. Používají se v sadovnických a 

krajinářských úpravách, např. při ozeleňování měst, škol, společenských prostorů, biokoridorů, 

rekultivací a revitalizací krajiny, ale i v soukromém sektoru při okrašlování našich domovů.  
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4. ČINNOSTI SVAZU ŠKOLKAŘŮ V ROCE 2016 

 

 

4.1. Odborná školkařská exkurze do Polska 

 

14. - 18. 6. 2016 se 34 členů Svazu školkařů ČR zúčastnilo odborné exkurze do 15 předních 

polských školkařských podniků. Podařilo se nám navázat spolupráci se polským školkařským 

svazem. Měli jsme možnost porovnat vývoj českého a polského školkařství za posledních 10 let. 

 

 
 

 

 

4.2.  Propagační klip pro mládež 

 

V rámci propagace oboru zahradnictví, resp. Školkařství byl na požadavek ředitelů středních 

zahradnických škol natočen 2 minutový propagační klip Everybody do školky. Premiéra klipu 

proběhla na Letní etapě Flory Olomouc. Propagační akce byla spojena s rozdáváním letáků a 

sázením sazenic lípy.

 

 
 
Klip vzbudil mediální zájem i 

rozporuplné reakce díky 

zveřejnění na Facebooku MZe. 

Stal se jedním 

z nejsledovanějších videí 

portálu MZe. 



                                                                   Zpráva o činnosti Svazu školkařů ČR za rok 2016 

Strana 11 (celkem 23) 

 
 
 
 

4.3.  Řešení krize způsobené suchem v roce 2015 

  

Od srpna 2015 Svaz školkařů aktivně spolupracoval s MZe na kompenzaci ztrát způsobených 

suchem v roce 2015. 

 

V dubnu 2016 Vyšly Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění 

škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a ve školkách v období květen až říjen 

2015. V říjnu 2016 vyly vyplaceny postiženým podnikům, které splňovaly velmi přísné podmínky 

Zásad kompenzace.  

• Celkem  podáno: 3665 žádostí 

• Uznáno: 3580 žádostí 

• Členové Svazu školkařů: 7 žádostí 

• Uznáno: 5 žádostí 

• Vyplaceno celkem:1,2 miliardy Kč 

• Školkařům cca 14 mil. Kč 
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4.4.  Aktivní spolupráce s ÚKZÚZ 

 

V roce 2016 došlo k několika setkání se zástupci ÚKZÚZ iniciovaným Svazem školkařů ČR. 

 

Výstupy jednání: 

 

• Seznam pěstitelů okrasného materiálu 

• Sjednocení oblasti použití pro školky 

• Vznik pracovní skupiny pro minority 

• Rozšíření rostlinolékařského portálu MZe o sekci okrasných dřevin 

 

4.5.   Exkurze pro pracovníky SZÚ 

 

V červnu 2016 uspořádal Svaz  

školkařů ČR ve spolupráci se 

Sdružením lesních školkařů 

exkurzi do školkařských podniků 

našich členů pro pracovníky 

Státního zdravotního ústavu. 

Exkurze měla velký úspěch a 

pomohla pracovníkům SZÚ 

pochopit specifika školkařské 

výroby. Exkurze se uskutečnila 

v podnicích ARBOEKO Obříství a VLS Praha. 

 
 
 

4.6.   Webové stránky Svazu školkařů 

 

V roce 2016 byla dokončena vnitřní sekce webu Svazu školkařů ČR www.svaz-skolkaru.cz, do 

které se ukládají interní informace pro členy Svazu. Součástí vnitřního prostoru webu je místo 

pro Power Pointové presentace s informacemi ze seminářů Svazu školkařů. 

Webové stránky aktualizuje a upravuje tajemnice Svazu školkařů ČR Ing. Marie Horáková. 

Webmasterem je společnost Holpuch.cz. Webová stránka www.zelena-burza byla doplněna o 

možnost přihlašovat vystavovatele i návštěvníky na výstavu ZELENÁ BURZA.  

http://www.zelena-burza/
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Statistické údaje: Návštěvnost webu Svazu školkařů ČR www.svaz-skolkaru.cz 

 

 

Statistické údaje: Návštěvnost webu Svazu školkařů ČR www.zelena-burza.cz 

 

 

Stránky považujeme za důležitý zdroj informací o naší činnosti, našich akcích a v neposlední 

řadě o naší členské základně.  

 

http://www.svaz-skolkaru.cz/
http://www.zelena-burza.cz/
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4.7.  Katalog členů pro rok 2016 

 

 
Aktualizace dat Svazu školkařů ČR na webu 

www.svaz-skolkaru.cz , byla zdrojem údajů do 

katalogu členů Svazu školkařů ČR pro rok 2016. 

Propagaci jednotlivých členů Svazu v této podobě 

využíváme aktivně v rámci odborných výstav. 

 

 

 

 

5. VÝSTAVY A SEMINÁŘE 

6.  

5.1.  Zelená burza 

 

13.1.2016 se uskutečnil 5. ročník výstavy ZELENÁ BURZA 2016. Na výstavní ploše více než 

1800 m2 shlédlo přes 500 odborných  návštěvníků přehled školkařského materiálu pěstovaného 

v ČR. 

Podmínkou možnosti vystavovat rostlinný materiál bylo členství ve Svazu školkařů a představení 

pouze českých výpěstků. 

Výstava nabídla odborné veřejnosti jedinečnou možnost srovnání široké nabídky pěstovaného 

školkařského materiálu na jednom místě a možnost vzájemné výměny cenných informací z oboru 

pěstování a výsadby okrasných i ovocných dřevin. 

 

 
 

http://www.svaz-skolkaru.cz/
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Výstavy se zúčastnilo 34 členských 

firem s rostlinným materiálem a 6 

nečlenských s doplňkovým 

materiálem pro školkařství.  

 

 

 

 

 

 

5.2.  Školkařské dny 

 

Již tradiční Školkařské dny se konaly 8. -10. 2. 2016 ve školicím středisku Skalský dvůr u obce  

Lísek.

Uskutečnilo se 12 kvalitních 

přednášek na problematiku 

týkající se oboru.  Součástí 

Školkařských dní byla 

presentace odborných 

firem. 

Školení se zúčastnilo více 

než 100 zájemců z řad 

členské základny i odborné 

veřejnosti.  

 

 

5.3.  Odborný seminář: Integrovaná ochrana rostlin v okrasném školkařství 

 

21. a 23. 6. 2016 se konal projekt 

Odborný seminář: Integrovaná 

ochrana rostlin v okrasném 

školkařství, který měl za cíl seznámit 

účastníky s novými poznatky, které se 



                                                                   Zpráva o činnosti Svazu školkařů ČR za rok 2016 

Strana 16 (celkem 23) 

týkají udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a to zejména 

prostřednictvím integrované ochrany rostlin v okrasném školkařství. 

Záměrem semináře bylo dlouhodobé zvyšování úrovně oboru okrasného školkařství a snížení 

ekologické zátěže pro města a vesnice při používání POR v okrasném školkařství. 

 

Výstupy z projektu měly dlouhodobě sloužit odborné veřejnosti ve správné diagnostice 

patogenů na školkařských výpěstcích. 

 

Seminář navštívilo ve dvou termínech přes 100 zájemců z řad členské základy a pracovníků 

ÚKZÚZ.  

Veškeré údaje byly použity a následně zpracovány do Rostlinolékařského portálu MZe. 

V rámci projektu byla knižně vydána publikace doc. Ing. Ivany Šafránkové, Ph.D.:   
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5.4.   Příběh lípy  - Flora Olomouc 

 
 
 

            
 

 

 
Projekt Propagace okrasného školkařství mezi dětmi a mládeží v rámci letní etapy Flory 

Olomouc se uskutečnil v rámci Letní etapy květinové výstavy. 

 

 Expozice Svazu školkařů ČR s názvem „Příběh lípy“ si kladla za cíl ukázat široké 

veřejnosti mnoholetý životní cyklus lípy v pěstební školce a to od semene až po vzrostlý strom. 

Cílem bylo oslovit veřejnost myšlenkou náročné, ale krásné práce školkaře, která má 

společenský přesah pro ostatní spoluobčany, krajinu a životní prostředí. 

 

 

 Na expozici, která propagovala obor 

mezi dětmi a mládeží promítáním klipu 

EVERYBODY DO ŠKOLKY a 

rozdáváním letáků o školkařství, 

tématicky navazovaly expozice středních 

odborných zahradnických škol.  

V rámci výstavy si dětští návštěvníci 

mohli zasázet a odnést domů svou vlastní 

sazenici lípy.  
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5.5.  Odborná výstava ZELENÝ SVĚT 2016 

 

Svaz školkařů ČR přebral záštitu nad  odbornou  zahradnickou výstavou ZELENÝ SVĚT, která se 

konala 7. - 8. 9. 2016 v Brně. 

 

 63 odborných firem se zúčastnilo 

dvoudenní výstavy o celkové výstavní 

ploše 1304 m2, kterou navštívilo 1248 

návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Z 

řad členů se aktivně na výstavě podílelo 

13 firem, které vystavovaly převážně 

školkařský materiál. Výstava byla 

rozšířena o doprovodný program ve 

formě přednášek na aktuální témata. 
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6. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SVAZU ŠKOLKAŘŮ ČR ZA ROK 2016 

 

Období od VH 2016 do VH 2017  ( rok 2016) 

 

Členové komise (Ing. J.Pich ,Ing. V. Němec, ing. M.Tobolová) se k svému jednání sešli 

celkem 3x - 8. 2. 2016 na Skalském Dvoře, 23. 1. 2017 v Olomouci v sídle spolku  a  6. 2. 2017 

na Skalském Dvoře. 

KK se zaměřila na : 

Kontrolu závěrky hospodaření za rok 2015. 

Byla předložena zpráva o výsledku hospodaření a daňovém přiznání. 

Předloženo bylo: Přiznání k dani z příjmů právnických 

Příloha k účetní závěrce 

Opis elektronického potvrzení podání 

Rozvaha pro nevýdělečné organizace 

Výkaz zisku a ztráty – ve zjednodušeném rozsahu: 

Kontrolu účetních dokladů roku 2015. 

Dodavatelské a odběratelské faktury: provedena věcná a formální kontrola, fyzicky uloženo 

v šanonech u tajemnice spolku. 

Doklady drobných výdajů uloženy v účetních dokladech.                                                

Stav pokladny k 31/12/2015 . 

Zůstatek na BÚ k 31/12/2015. 

Mzdový list + ELDZ: uložen u účetní, na vyžádání byl předložen dodatečně.            

Průběžná kontrola hospodaření roku 2016. 

 Od  6.1.2016  plátci DPH: zaregistrováno           

Předloženy byly: dodavatelské a odběratelské faktury, výpisy z bank. Účtů.  

U dokladů drobných výdajů v hotovosti – jsme doporučili stále schvalovat (podpis) pověřenou 

osobou. 

Na základě velkého počtu ručně vystavovaných faktur v programu Excel ( 473)             

doporučila k. komise – koupit jednoduchý fakturační program (bez skladového propojení). 

Stav pokladny k 31/12/2016  

Zůstatek na BÚ k 31/12/2016  

Dohody o provedení práce: propláceny, řádně evidovány a uloženy u tajemnice. 

Služební cesty: doklady podepsány a vyúčtovány, mimořádné cesty schváleny předsednictvem. 

Členské příspěvky. 
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 2 příspěvky neuhrazeny 

Majetek. 

K. komise doporučila staré poškozené položky z roku 2008 vyřadit. 

            

Kontrola zápisů ze schůzí předsednictva. 

Vedle elektronické existence zápisů byly předloženy jednotlivé zápisy i fyzicky a jsou uloženy 

v kanceláři svazu v Olomouci.  

 

 

 

 

 

Dne : 31.5.2017                                                   Ing.Margita Tobolová 

                                                                               Předseda kontrolní komise 

 

 

 

 

 

 

 

7. INFORMACE O FINANČNÍ SITUACI A FINANCOVÁNÍ SVAZU ŠKOLKAŘŮ 

ČR, z.s. 

 

 

Údaje jsou součástí příloh. 

 

- Rozvaha pro nevýdělečné organizace, 2017 - Svaz školkařů České republiky z.s 

- Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace, 2016 - Svaz školkařů České republiky z.s 

- SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR - Příloha k účetní závěrce - 2016 
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8. CÍLE PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 

 

 

• Uspořádat kontraktační výstavu ZELENÁ BURZA a ŠKOLKAŘSKÉ DNY 

• Propagace výstavy ZELENÁ BURZA a patentové značky ČESKÁ ROSTLINA 

• Prezentace SŠ ČR na výstavách Flora Olomouc a Zelený svět 

• Zajištění možností profinancování a účasti na zahraničních výstavách  

• Dotace a dotační tituly – mapování a zlepšení podmínek v dotačních titulech pro 

zahradnický sektor.  

• Účinné využití dotaci pro nestátní neziskové organizace 

• Sledování změn v legislativě a včasné informování členů SŠ ČR. 

• Monitorování problematiky registrace přípravků na ochranu rostlin   

• Aktivní spolupráce s odborným zahradnickým školstvím a prosazování zájmů školkařství 

• Propagace oboru školkařství u laické i odborné veřejnosti 

• Svolání pracovní skupiny pro přípravu aktualizace školkařské normy 

• Příprava almanachu ke 100 let Svazu školkařů 
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9. PODĚKOVÁNÍ 

 

 

Chtěl bych touto cestou poděkovat MZe a Olomouckému kraji za finanční podporu Svazu 

školkařů ČR. 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci 28. 6. 2017 

 

     

 

 

                          Ing. Jiří Veleba 

                                                                                                Předseda Svazu školkařů ČR, z.s. 

 

        

       SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s. 
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Přílohy 

 

 

 

 


