
Český zahrádkářský svaz z.s.,ústředí, Rokycanova 15,130 00 Praha 3 
 
Vyřizuje : Korbová Monika 
 Tel:. 603 271 136  
         222 781 854                                                V Praze dne: 25.4.2022 
 Č.j.:  114/2022   
 
Určeno všem předsedům ÚS ČZS  
  

Zveme Vás na aktivy funkcionářů ÚS ČZS, kterého by se měli 
zúčastnit nejen hospodáři ÚS, ale též předsedové ÚS a předsedové KK ÚS 
ČZS (případně člen KK) 

Semináře se budou v letošním roce  konat v šesti střediscích: 
Častolovice, Olomouc, Plzeň, Brno, České Budějovice a Praha  
 

!!!!!!!Jízdné bude hrazeno v ceně veřejné dopravy.!!!!!! 
 
Na aktivech bude zajištěno občerstvení ( káva, čaj, min. voda a sušenka). 

 

Uvádíme přehled všech porad, jejich termíny a místa konání. 

!!!!!!!!!!!Žádáme všechna ÚS, aby nám předem 
nahlásili kdo bude požadovat na aktivy hospodářů 
přivézt remitendu časopisu Zahrádkář!!!!! 
 
ÚS mohou na aktivech odevzdat: 
Výkazy majetku ZO  
Materiály, které chcete doručit na ústředí 
 
Zvolte si účast podle místa a času, které Vám bude nejlépe vyhovovat. 
Cestovné se bude hradit jen těm ÚS ČZS, která přijedou do střediska 
kam místně patří.  

 
Pro zabezpečení organizačních otázek Vás žádáme o sdělení         

(e-mailem,nebo telefonicky p.Korbové nebo p. Adámkové), v jakém kraji  
se zúčastníte, jména a počet účastníků (ekonomicke@zahradkari.cz, 
sekretariat@zahradkari.cz ) 

 
Obsahové zaměření semináře: 

 

      1)  Svazové záležitosti ( cca 45 min.) 

 Informace k elektronické evidenci členů ČZS  

Oslavy 65. výročí ČZS, informace o činnosti ČZS a s tím spojené otázky. 

          Zajišťuje:  Stanislav Kozlík  

 

 

mailto:ekonomicke@zahradkari.cz
mailto:sekretariat@zahradkari.cz


2 

 

2) Oblast právní ( cca 45 minut) 

- Zřizování datových schránek pro ÚS a ZO  
- Spolkový rejstřík – registrace – zápisy změn – listiny – nová praxe 

- Zahrádkářský zákon v praxi 

- Informace o právních záležitostech 

Zajišťuje JUDr. Štroblová 
 

 

3) Oblast kontrolní činnosti ČZS ( cca 45 min.) 

- Informace a návody pro práci KK při ÚS ČZS 

- Řešení stížnosti v rámci KK při ÚS ČZS 

Zajišťuje:  Miroslav Pánek předseda KK nebo případně členové KK  

 

4) Oblast  ekonomického úseku ( cca 3 hod) 

a) Hospodaření ÚS ČZS a účetní závěrky ZO, hodnotící formulář aktivity 

ÚS ČZS 

b) Vyúčtovávání  dotace z Mze ČR v roce 2022 včetně příloh a dokumentů 

nutných pro vyúčtování  

c) Daň ze závislé činnosti  

d) Daň z příjmu právnických a fyzických osob 

e) Změny v účetnictví k 1.1.2022 

f) DPP a DPČ,evidence mzdových listů, zápočtový list, cestovní náhrady  

g) Diskuse 

          Zajišťuje: Korbová Monika a Urbanová Marcela  

 
     Školící střediska: 
 

1. České Budějovice 6. 5. 2022 pro Jihočeský kraj a kraj Vysočina 
                na adrese Kněžská 11, 370 01 České Budějovice. 
                 
Prezentace účastníků od 9,00 hod, začátek v 9,30 hod.  
 
Spojení: od vlakového nádraží se dáte po Lannově třídě ke křižovatce,  
kde na rohu je ČNB, budete pokračovat přes křižovatku stále rovně ve  
směru ve kterém jste přišli k Budějovickému náměstí a první ulice před 
náměstím je ulice Kněžská, kde  sídlí ÚS ČZS České  Budějovice 
Spojení od autobusového nádraží: dojít na vlakové nádraží a pokračovat 
jak je výše uvedeno. 
 
Pro ÚS : Pelhřimov, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 
Hradec, Tábor, Písek, Strakonice, Prachatice  
 

2. Plzeň, 13. 5. 2022 pro Plzeňský a Karlovarský kraj  
 na adrese  Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 
Kaznějovská 1517/51, Plzeň  
 

Prezentace účastníků v 9,00 hod, začátek v 9,30 hod.  
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Spojení:  
            Vlakové nádraží – tram. č. 2 směr Skvrňany, nebo tramvaj č. 1 
směr Bolevec, vystoupit na 3. zastávce Hlavní pošta, poté přestup na 
tramvaj č. 4 (4 min. cca 150 m) na stanici Sady Pětatřicátníků do stanice 
Košutka (konečná) 8. zastávka – viz přiložená mapka . Doba cesty cca 
25 minut. 
Po vystoupení z tramvaje se dáte směrem přes parkoviště do sídliště 
směr ulice Tachovská. Na konci prvního paneláku č.o. 71 zahnout 
doprava a cíl je cca po 50 m. 
                 

   Pro ÚS : Domažlice, Klatovy, Plzeň region, Rokycany, Tachov, 
                 Cheb, Karlovy Vary, Sokolov 
 

3. Častolovice 16. května 2022, pro Pardubický kraj a 
Královehradecký kraj 
  – seminář se uskuteční v Zahrádkářském domě  
    v Častolovicích, který  se nachází v „Sokolské zahradě“, kde  
     každoročně probíhají výstavy zahrádkářů   
 
     Prezentace od 9,00 hod  začátek semináře v 9,30 hod 

                
     Dopravním spojení : zastávka autobusu je na náměstí a hned vedle 
      náměstí je kruhový  objezd po kterém se každý dá směr na Rychnov 
      nad Kněžnou doleva (do kopce) a po 100 m je již vidět „Sokolská  
      zahrada“. 

Spojení od vlakového nádraží: při východu z nádraží 50 m je hlavní  
cesta (Hradec-Králové-Ostrava), kde je nutno zahnout doprava a jde se 
asi 1 km stále po hlavní cestě až na kruhový objezd a na něm doleva 
směr Rychnov do mírného kopečka a cca po 100 m je již vidět 
„Sokolská zahrada“. Ti co budou přijíždět auty, musí přijet na kruhový 
objezd, na kterém se zabočí směr Rychnov nad Kněžnou do kopce a po 
100 m je již vidět „Sokolská zahrada“. 

     
      Pro ÚS :  Hradec Králové, Jičín, Náchod,Rychnov nad Kněžnou, 
      Trutnov, Semily, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí 
 
 
4.  Olomouc 23. 5. 2022  pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj  

 seminář se uskuteční na Výstavišti Flory Olomouc na      
adrese Wolkerova ul. č. 37/17 Olomouc 

 
     Prezentace účastníků od 9,00 hod, začátek v 9,30 hod. 

 
   Spojení: pokud přijede účastník autobusem, tak je to ke vlakovému  
nádraží směrem do centra jedna tramvajová zastávka, odtud   je  možné 
pokračovat linkami č. 1,4 a 6 ( cca 10 min) do stanice Výstaviště Olomouc                
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Pro ÚS : Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Bruntál, Frýdek-
Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,Ostrava-město, Vsetín, Kroměříž, 
Zlín 
 
 
5. Brno  30. 5. 2022 pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 

 – seminář se uskuteční na ÚS Brno –město na adrese Křenová 67, 
Brno                                                 

Spojení. Od vlakového nádraží   pojedete tram. č. 8,  9 a 12 a vystoupíte 
na 2. stanici zastávka Masná. 
 
Prezentace účastníků od 9,15 hod, začátek v 9,45 hod. 
 
Pro ÚS : Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 
Hodonín,Vyškov, Znojmo, Uherské Hradiště, Jihlava, Třebíč, Žďár nad 
Sázavou 

                                         

6. Praha  26. 5. 2022 pro Prahu – město , Středočeský kraj, Ústecký a  
         Liberecký Kraj, 
 seminář se  uskuteční na adrese ÚS Praha – město,  Přetlucká 130, 
Praha 10 Skalka v přednáškovém sále ZO ČZS Skalka 

Prezentace účastníků je od 9,00 hod, začátek v 9,30 hod. 
 
Spojení : metrem trasa A do stanice Skalka a odtud bus č. 138 do 
zastávky Královická (pozor je na znamení). Autobus staví přímo před 
vchodem do zahrádkové  osady  Na Skalce. Od metra Skalka jede  
autobus č. 138 (intervaly  8,27, 8,35, 8,51, 9,11) jízda trvá cca 3 minuty 
Případně je možné cestu od metra  Skalka absolvovat pěšky 
směrem  k nákupnímu centru Albert směrem do sídliště (cca běžnou chůzí 
15  minut). 
 
Pro ÚS : Praha-město, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, 
Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha–západ,  
Příbram, Rakovník , Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Havlíčkův Brod  
               
              +  územní sdružení ČZS , která se nemohla zúčastnit   
            aktivů ve svém regionu!!!!! 
 !!!! Upozorňujeme, že těmto ÚS ČZS nebude propláceno cestovné. !!!!  
 
                                                             Marcela Urbanová 
                                                          místopředsedkyně ČZS 
 
 
Vyřizuje: Korbová Monika 
 

 


