
 

Usnesení valné hromady 

 

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 

Řádná Valná hromada, 1. prosince 2016, Luhačovice 

 

 

1.  Přednesení návrhu na členy komise návrhové:  

Jiří Šmída, Markéta Flekalová, Rostislav Vodička 

- Schválení navržených členů komise – návrh byl schválen aklamací, 3 členové se zdrželi hlasování. 

2. Přednesení návrhu na členy komise mandátové a volební: 

Marek Hamata, Tereza Pragerová, Valentina Fňukalová, Erika Zbořilová  

- Schválení navržených členů komise – návrh byl schválen aklamací, 4 členové se zdrželi hlasování. 

3. Schválení programu Valné hromady:  

- Návrh na doplnění programu nebyl vznesen.  

- Návrh programu byl jednomyslně schválen . 

4. Zpráva o činnosti SZKT za rok 2015 a za uplynulém období roku 2016  

- Zpráva byla přednesena předsedou Josefem Součkem. 

5. Zpráva o hospodaření SZKT za rok 2015 a za uplynulém období roku 2016: 

- Zpráva byla přednesena Přemyslem Krejčiříkem. 

6. Zpráva revizní komise: 

- Zpráva byla přednesena Alešem Kurzem. 

7. Diskuze o přednesených zprávách, hlasování: 

K předneseným zprávám nebyl přednesen žádný příspěvek.  

Hlasování o předložených zprávách:  

Řádná Valná hromada schválila zprávu o činnosti. 29 přítomných členů se zprávou souhlasi, 0 přítomných členů se 
zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo proti. 

Řádná Valná hromada schválila zprávu o hospodaření. 30 přítomných členů se zprávou souhlasilo, 0 přítomných 
členů se zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo proti. 

Řádná Valná hromada schválila zprávu revizní komise. 31 přítomných členů se zprávou souhlasilo, 0 přítomných 
členů se zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo proti.  

8. Priority společnosti pro rok 2017: 

Priority společnosti a jednotlivých sekcí byly předneseny předsedou. 

- Plán akcí na příští rok byl přednesen 

 

 

 



 

 

9. Změna stanov: 

Návrh a důvodovou  zprávu přednesla Jana Pyšková.  

K otázce členství zazněl příspěvek, že by měla společnost věnovat pozornost i příbuzným oborům - např. floristika, 
školkařství apod. 

32 přítomných členů s návrhem souhlasilo, 0 přítomných členů se zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo 
proti.  

10. Změna výše členského příspěvku pro mimořádné a studentské členy SZKT: 

K přednesenému návrhu byl vznesen dotaz, zda je nutné studenty zatěžovat členským příspěvkem ve výši 700,- 
Kč. Bylo navrženo vynechat z hlasování studentské členství a předložit jej k hlasování příští valné hromadě. 

31 přítomných členů s návrhem souhlasilo, 0 přítomných členů se zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo 
proti. 

11. Diskuse o přednesených tématech: 

Členové SZKT byli požádáni o zpětnou vazbu, o náměty na jednodenní semináře a workshopy. 

Bylo vzneseno zneklidnění nad rolí AOPK a nad celým  procesem tvorby standardů. P. Flek nabídl svoji pomoc a 
schopnosti při změně systému tvorby standardů.  

Z další diskuse vyplynulo, že v současné době AOPK (resp. jí nasmlouvaný garant) utlumila své aktivity při tvorbě 
standardů. SZKT je v rámci uzavřené smlouvy o partnerství s AOPK  stále připravena aktivně spolupracovat na 
tvorbě standardů, neboť disponuje dostatečným potenciálem expertů. 

Další diskusní příspěvky. 

Věnuje se SZKT široké veřejnosti? J. Souček odpověděl, že soustavná péče a pozornost laické veřejnosti věnována 
není, a to vzhledem k tomu, že společnost nemá dostatečné kapacitní možnosti. Přesto se společnost aktivně 
účastní akcí Zelená stuha, Týden otevřených zahrad... V minulosti byla snaha o popularizaci oboru diskutována, 
ale vzhledem k tomu, že existence společnosti je založena na dobrovolnictví, skutečně není v silách jejích členů 
soustavná práce s veřejností. 

Jaká je spolupráce se SZÚZ? Odpověď je,že vztahy jsou korektní a společnost spolupracuje např. na soutěži Park 
desetiletí. 

Lucie Pančíková - PR společnosti informovala o připravovaném setkání s mediálním expertem, který by měl 
pomoci se zlepšením mediálního obrazu společnosti.  

V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele webových stránek společnosti. Je snaha o jejich 
zpřehlednění a uživatelsky příjemné prostředí. 

12. Volba dvou členů správní rady a jednoho člena revizní komise: 

Josef Souček oznámil své rozhodnutí ukončit své působení v čele správní rady. David Hora mu poděkoval za jeho 
vyčerpávající nasazení. 

Dále ve správní radě končí funkční období Petra Förchtgotta. Valná hromada byla vyzvána k návrhům kandidátů. 

Novými kandidáta na uvolněná místa ve SR jsou Petr Förchtgott a Stanislav Flek. Oba kandidáti se představili. 

33 přítomných členů souhlasilo se zvolením Petra Förchtgotta, 0 přítomných členů se zdrželo hlasování, 0 
přítomných členů bylo proti 

32 přítomných členů souhlasilo se zvolením Stanislava Fleka, 0 přítomných členů se zdrželo hlasování, 0 
přítomných členů bylo proti 

 



 

 

Kandidátkou na uvolněné místo člena revizní komise je Martina Havlová. 

34 přítomných členů souhlasilo se zvolením Martiny Havlové, 0 přítomných členů se zdrželo hlasování, 0 
přítomných členů bylo pro 

13. Zpráva volební a mandátové komise o výsledcích voleb. 

14. Zpráva návrhové komise - návrh a schválení usnesení z Valné hromady: 

Řádná Valná hromada schválila předložený návrh -  29 přítomných členů se zprávou souhlasí, 0 přítomných členů 
se zdrželo hlasování, 0 přítomných členů bylo proti. 

 

Zapsal: 

Rostislav Vodička 

 


