
 

 

 

 

 

Svaz školkařů České republiky, z.s. 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní akci, při které se uskuteční 

 

jednání valné hromady Svazu školkařů ČR  

 

a odborný seminář 

 

Školkařské dny 2018 

 

 

 

pořádané ve dnech dne 10. a 11. ledna 2018, v Hotelu Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice 

nad Pernštejnem - GPS souřadnice (49.565000, 16.178700). 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerem Školkařských dnů 2018 je  

pojišťovací makléřská společnost RENOMIA AGRO 

 
 

 

      



Úvod: 

 

Svaz školkařů České republiky,  z.s. sdružuje podnikatele v oblasti okrasného školkařství a zastřešuje 

tak jejich společné zájmy, potřeby a mimo jiné také pořádá odborné akce a semináře. Mezi ně patří i tradičně 

pořádaný seminář s názvem „Školkařské dny“. 

 V letošním roce jsou Školkařské dny naplánovány na dva dny a uskuteční se ve spolupráci se 

Sdružením lesních školkařů, z.s. . V průběhu dvoudenní akce proběhnou v oddělených sálech jednání valné 

hromady Svazu školkařů ČR a Sdružení lesních školkařů ČR.  

 Výběr přednášejících pro seminář byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata  

a přednesené informace byly co nejvíce užitečné pro účastníky z obou organizací. 
 Odborný seminář Školkařské dny 2018 je tak určen především pro pěstitele okrasného, lesního, 

a ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Svazu školkařů ČR, z.s.  

a Sdružení lesních školkařů ČR. Vítáni jsou i zástupci subjektů, kteří nemají členství v těchto organizací a 

zabývají se školkařstvím a činnostmi s tímto oborem spojeným.  

 

 

Program dvoudenní akce: 

 

 registrace účastníků valné hromady SŠ ČR a odborného semináře (středa 10. ledna 2018  

od 9:00 do 10:30) 

 

 jednání valné hromady SŠ ČR (středa 13:30 – 17:30) 

 

 seminář Školkařské dny 2018 (středa 10. ledna 2018 od 10:30 do 12:00 a čtvrtek  

11. ledna 2018 od 8:30 do 12:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborní a organizační garanti semináře: 

               

Ing. Marie Horáková, 

tajemnice Svazu školkařů ČR, z.s. 

 

Ing. Petr Martinec, 

manažer Sdružení lesních školkařů ČR, z.s. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pozvánka na valnou hromadu Svazu školkařů ČR a souběžně probíhající Školkařské dny 2018 

 

 

 

Vážení členové Svazu školkařů ČR, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu Svazu školkařů České republiky, která se bude konat ve středu 

10. ledna 2018 v Hotelu Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. 

 

Program a časový rozvrh jednání valné hromady SŠ ČR a Školkařských dnů 2018: 

 

středa 10. ledna 2018 

9:00 – 10:30 registrace účastníků valné hromady SŠ ČR a odborného semináře 

 

10:30 – 12:00    první blok přednášek odborného semináře Školkařské dny 2018 

12:00 – 13:30    oběd 

 

13:30 – 14:00 Úvodní část Valné hromady Svazu školkařů ČR 

 zahájení VH předsedou Svazu školkařů ČR 

 schválení programu jednání 

 určení zapisovatele průběhu jednání valné hromady 

 organizační pokyny a informace o způsobu hlasování 

 volba mandátové a volební komise 

 volba návrhové komise 

 změny v členské základně a hlasování o jejich přijetí 

 

14:00 – 15:30 První pracovní část valné hromady 

 

 zpráva tajemnice SŠ ČR o aktivitách SŠ ČR za uplynulé období 

 zpráva o hospodaření SŠ ČR a hlasování o jejím přijetí 

 plán hospodaření SŠ ČR pro rok 2018 a hlasování o jeho přijetí 

Všem členským subjektům a čestným členům 

 

Svaz školkařů České republiky     

 

Svaz školkařů ČR 
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc 

Tel.: +420 603 259 771; email: svaz.skolkaru.cz; web: www.svaz-skolkaru.cz 

IČ: 45845247; číslo účtu: 160517324/0300 
 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vede  SŠ ČR ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod 

spisovou značkou L 14809 zapsanou 15. 1.2015 . 
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 zpráva kontrolní komise SŠ ČR a hlasování o jejím přijetí 

 diskuse k jednotlivým předneseným bodům 

 doplňující volba členů předsednictva a kontrolní komise 

- informace o způsobu voleb 

- představení kandidátů 

- volba nových členů předsednictva  

- volba členů kontrolní komise 

 

15:30 – 16:00 přestávka – coffee break 

 

16:00 – 17:00 druhá pracovní část valné hromady 

 

 sečtení hlasů a oznámení výsledků uskutečněné volby 

 plán aktivit spolku na rok 2018 a hlasování o jeho přijetí 

- projednání a odsouhlasení  

 

17:00 – 18:30  usnesení valné hromady 

 přednesení návrhů usnesení valné hromady SŠ ČR 

 připomínky k návrhům usnesení 

 hlasování o usnesení valné hromady SŠ ČR 

 

 závěr a ukončení jednání  

 

 

19:00                společenský večer ( večeře formou rautu a volná zábava ) 

 

 

 

V průběhu celého dvoudenního setkání bude v místnosti předsálí jednacího sálu probíhat prezentace firem 

nabízejících zboží a služby pro školkařský provoz. 

 

Účast na jednání valné hromady potvrďte prosím do 22. prosince 2017 vyplněním odkazu, který je součástí 

tohoto mailu. V případě, že vysíláte svého zástupce, zašlete současně i udělenou plnou moc k Vašemu 

zastupování. 

 

Těšíme se na Vaši účast.    

                                                                                                                       

Z pověření předsednictva SŠ ČR, 

 

 

Ing. Marie Horáková 

tajemnice SŠ ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podrobný program a časový harmonogram odborného semináře Školkařské dny 2018: 

 

středa 10. ledna 2018 

10:30 – 12:00 oficiální zahájení semináře, I. blok přednášek 

Ing. Michal Hnízdil – ÚKZÚZ, ředitel Sekce rostlinolékařské péče 

„Rostlinolékařská kontrola okrasných a lesních dřevin podle nové legislativy EU“  

Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – ÚKZÚZ, ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům 

„Rostlinolékařský portál ve školkařské praxi“ 

Bc. Miroslav Koupil – RENOMIA AGRO, specialista zemědělského pojištění 

„Zemědělské pojištění v praxi se zaměřením na školkařské provozy“ 

čtvrtek 11. ledna 2018 

8:30 – 10:00 II. blok přednášek 

Ing. Tomáš Májek – MENDELU, odborný asistent - Ústav ochrany lesů a myslivosti  

„Rod Phytophthora a jeho role ve školkařství“  

Mgr. Ivana Tlolková – BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., odborný asistent 

„Možnosti biologické ochrany pro okrasné a lesní školkaře“ 

Ing. Robert Zavadil – SZIF, ředitel Odboru společných organizací trhů  

„Společná organizace trhů - organizace producentů, registrace a její přínosy“ 

10:00 – 10:30 přestávka – coffee break 

10:30 – 12:00 III. blok přednášek  

Ing. Tomáš Smejkal – MZe ČR, ministerský rada - Oddělení ekonomických nástrojů lesního 

hospodářství 

„Aktuality v oblasti finanční podpory školkařské činnosti“  

Ing. Bohumír Holeček – daňový poradce, auditor 

„Účetnictví a daně 2017-2018“ 

doc. Dr. Ing. Petr Salaš – ZF MENDELU, vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení 

zahradnických rostlin 

„Využití hydroabsorbentů při školkařské produkci i výsadbě dřevin“ 

12:00  ukončení odborného semináře 

12:30   oběd 

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů. 

Změna programu vyhrazena. 

V průběhu celého dvoudenního setkání bude probíhat v předsálí jednacích sálů prezentace společností 

nabízejících zboží a služby pro školkařské provozy. 

Změna programu vyhrazena.          
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