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     Periodikum je podporováno ministerstvem zemědělství 

 

 

        Z p r a v o d a j  
        Vydává Český zahrádkářský svaz  -  Územní sdružení  Šumperk – Jeseník       
    
 
 

 

Úřední hodiny v kanceláří ÚS vždy od 11.00 do 16.00 hodin 

v níže uvedených termínech 
 

                                                                            
  Leden: 9.1, 16.1,23.1,30.1. 

 Únor :6.2,13.2, 20.2,27.2. 

 Březen:6.3,13.3,20.3,27.3. 

 
ÚKOLY STANOVENÉ 7.ZASEDÁNÍM RR 25.11. 2018 PRO ZO ČZS 

 

1) Ve smyslu §4,odst. (3) a §14, odst. (6) písm.(b)stanov ČZS vyhlašuje republiko-

vá rada ČZS pětileté volební období na léta 2019 – 2024 

2) Leden – duben (ZO, SZO) 

* ZO, SZO uskuteční výroční členské schůze 

* Překontrolují, zda mají  členové podepsán souhlas s použitím osobních údajů pro 

registraci a evidenci ČZS 
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* Na výroční členské schůzi (dále jen VČS) zhodnotí činnost za rok 2018 a za ob-

dobí 2014-2019 

* V usnesení si ZO, SZO stanoví hlavní cíle své činnosti na další období. To bude 

doplněno doporučením a záměry územní konference a programovou orientací sně-

mu ČZS 

* Zvolí nový výbor ZO, SZO (nebo potvrdí dosavadní výbor) na období 2019-2024 

* Zvolí kontrolní komisi (nebo potvrdí dosavadní KK) 

* Zvolí na každých počínajících 100 členů své organizace 1 delegáta na územní 

konferenci 

* Po VČS oznámí ZO, územnímu sdružení zvolené delegáty na územní konferenci 

* Po VČS vyplní každá ZO  3x registrační list s aktuálními údaji na volební období 

2019-2024 a zašle je  potvrzené ÚS k registraci na ústředí. Pokud jste na VČS pro-

vedli změny ve složení funkcionářů, musíte připojit u nově zvolených čestné pro-

hlášení s úředně ověřeným podpisem 

Obnáší to: 3 x vyplněný registrační list, čestná prohlášení pro nové statutární 

zástupce tj. předseda, tajemník, hospodář(pokladník) a také předseda kontrolní 

komise, dokument o výmazu a zápisu stat. zástupců, dokument umístění sídla 

organizace pokud se mění. Samozřejmě přiložit také zápis z volební schůze. 

* Pokud má ZO, SZO finanční prostředky uložené v bance na účtu, zajistí úpravu 

podpisového vzoru na nově zvolené funkcionáře. 

Následující informace k GDPR jsou výtahem ze zprávy přednesené na zasedání 

republikové rady konané dne 25.11. 2018 a upřesňují písemné souhlasy se zpraco-

váním osobních údajů. 

Informace k GDPR 

V současné době nastal posun ve věci vyžadování písemného Souhlasu ke zpraco-

vání osobních údajů po členech svazu. Po konzultaci s ÚOOÚ není nutné od našich 

členů vyžadovat k běžné činnosti ZO tento Souhlas, jak bylo doposud doporučová-

no, neboť ZO zpracovávají údaje na základě oprávněného zájmu. To znamená, že 

ZO potřebují tyto údaje svých členů jako jméno, příjmení, datum narození, telefon, 

email, číslo účtu, popř. r.č. (pro účely dotace) a jiné, ke své činnosti. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je však potřeba v případech, kdy dochází 

např. k uveřejnění údajů a fotek členů na internetu nebo jakémkoliv jiném veřejném 

místě. Souhlas nelze vynucovat pod nějakou pohrůžkou. 

V ostatním se nic nezměnilo. Nadále platí vnitřní předpis svazu k osobním údajům, 

kde je zejména uvedeno, jak se mají ZO jako správce údajů chovat. 
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Postup pro organizační jednotky svazu k ochraně osobních údajů: 

1. Vytiskněte Metodický pokyn č. 1/2018 k ochraně osobních údajů včetně přílohy 

a založte jej mezi vnitřní předpisy organizace. 

2. Seznamte členy organizace s Metodickým pokynem č. 1/2018 k ochraně osob-

ních údajů na členské schůzi. Případně se doporučuje, abyste na členské schůzi při-

jali vlastní vnitřní předpis (vzor vnitřního předpisu naleznete na 

www.zahradkari.cz). Pokud již členská schůze proběhla, může vnitřní předpis při-

jmout výbor ZO s tím, že bude následně schválen na nejbližší členské schůzi. 

3. Veškeré materiály obsahující osobní údaje v listinné podobě (např. seznam čle-

nů) uložte na zabezpečeném místě (např. v uzamykatelné skříňce) tak, aby nebyly 

volně přístupné bez kontroly. 

4. Při elektronickém zpracování zajistěte běžné zabezpečení sítě, pokud ji používá-

te. Zpracované osobní údaje mějte zabezpečené heslem a šifrováním, aby nebyly 

volně přístupné jiným osobám. 

5. Pokud uveřejňujete osobní údaje na webu nebo je vyvěsíte na nástěnce v osadě je 

to z hlediska ochrany údajů v pořádku, pokud k tomuto účelu dotčené osoby daly 

svůj souhlas.   

Závazné úkoly pro všechny ZO sdružené pod ÚS ČZS Šumperk- Jeseník 

Územní konference ÚS se bude konat až po proběhnutí volebních schůzí 

všech našich ZO a to koncem května nebo začátkem června. Do té doby 

musí proběhnout volební schůze ve všech ZO (leden-duben). Členské 

známky je nutné odebrat (zakoupit) do 25.3. 2019!! Na územní konferenci 

nebude možné členské známky zakoupit jako tomu bylo v předchozích le-

tech. Na konferenci ÚS delegujte nově zvolené předsedy ZO, kteří se stanou 

po volbách zároveň členy Územní rady.  ZO které mají více jak 100 členů 

delegují mimo nově zvoleného předsedy ještě jednoho člena. Po volební 

schůzi neopomeňte nahlásit jména vámi zvolených delegátů e-mailem do 

1.5. 2019. Tyto úkoly vyplynuly z usnesení zasedání republikové rady! 

Organizace zahrádkářů organizují pro své členy zájezdy, exkurze, besedy, výstavy, přednáš-

ky, školení, akce pro děti a mnoho dalších činností. Obdobně postupují na oblastní a celostátní 

úrovni. K tomu využívají peníze ze členských příspěvků. V důsledku inflace však klesá kupní 

síla peněz a tím i členských příspěvků. Věci a služby, které pro činnost nakupujeme jsou stále 

dražší. Postupný úbytek členů vede k poklesu příjmů za členské příspěvky. Pokud chceme 

naši bohatou činnost zachovat, musíme získat další finanční prostředky. Jedinou možností je 

zvýšit členský příspěvek. Prostředky získané z členských příspěvků by v prvé řadě měly slou-

žit na činnost a proto je ke zvýšení i rozdělení členského příspěvku přistupováno s ohledem na 

podporu aktivní činnosti na všech úrovních ČZS. Po řadě různých variant a diskusí předložila 

HFK představenstvu ČZS návrh, který byl na zasedání PČZS projednán a upraven do finální 

podoby a schválen.          

 Výše členského příspěvku bude 150,- Kč ročně s účinností od roku 2020  
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Dělení členského příspěvku a jeho podíly pro ZO, ÚS a RR 

Souhrnné rozdělení členského příspěvku 150,- Kč od roku 2020 

                a) Podíl pro ZO je 50,- Kč (zvýšení ze současných 40,-Kč)  

     b) Podíl pro ÚS je 40,- Kč (zvýšení ze současných 30,- Kč  

     c) Podíl pro RR je 37,- Kč (zvýšení ze současných 25,- Kč  

     d) Podíl do fondu rozvoje 7,- Kč (zvýšení ze současných 4,-Kč)  

     e) Podíl do Rizikového fondu ČZS 1.-Kč (zůstává stejná výše)  

     f)  Podíl do Fondu aktivity ÚS ČZS 15,- Kč (nově zřízený fond)  

         

Informace a úkoly pro organizace v tomto Zpravodaji č.1/2019 jsou z části čerpány ze zase-

dání RR a následně z jeho usnesení ze dne 25.11.2018 

 

 Pokud máte zájem, můžete shlédnout video z národního kola Mladý zahrádkář, 
konaného v roce 2018 v Šumperku. Toto video je umístěno na stránkách ÚS ČZS  
Šumperk-Jeseník v menu odkazy na www. zahradkari.cz/us/sumperk. 
 
 

Několik rad pro práci na zahradě v únoru a březnu 

 
 
Během února a března děláme za příznivého počasí prosvětlovací řez ovocných dřevin. Od-
straňujeme všechny větve, které rostou do koruny, vzájemně se křižují a nemocné či poškoze-
né větve. 
 

• Hlouběji řežeme stromy, které mají jen krátké výhony nebo jich netvoří dost. 

• Koncem února můžeme začít s přeroubováním starších peckovin, u nichž začíná proudit   
míza dříve než u jádrovin. 

• Od konce února můžeme rovněž začít s řezem révy vinné. 

• Kmeny stromů chráníme proti vzniku mrazových desek, především z jižní strany, bílením 
vápnem nebo zakrýváním. Někdy stačí jen o kmen opřít prkno. 

• Proti kadeřavosti broskvoní je třeba zasahovat vhodnými přípravky již v momentě nalévá-
ní a tím i mírného rozevírání pupenů. 

• V okrasné zahradě také bývá třeba některé dřeviny prosvětlit nebo provést průklest. 

• Využijeme dny, kdy nemrzne a je suché počasí, abychom důkladně zalili všechny jehlič-
nany a stálezelené listnáče. 

 
 
 
 
Toto číslo Zpravodaje bylo vydáno s ohledem k aktuálním otázkám volebního roku. 
 
Šťastnou ruku při výběru a následné volbě funkcionářů Vám přeje předsednictvo ÚR 
Šumperk- Jeseník. 
 
 
Toto číslo Zpravodaje č. 1/2019 pro vás připravili : Z. Hudos a J. Sitařová. K dalšímu zkvalitnění ná-
sledujících zpravodajů od vás očekáváme vaše připomínky . Šumperk 12 .2. 2019 
 
 

http://zahradkari.cz/us/sumperk
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