
Z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví členů republikové 

rady se jarní zasedání republikové rady konalo distanční formou s využitím hlasování per rollam, tj. 

mimo zasedání republikové rady, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých 

opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. 

 

Z celkového počtu 75 členů republikové rady hlasovalo 70 členů. 

Pro usnesení bylo 69 členů a 1 člen se zdržel hlasování. 

 

Usnesení z republikové rady bylo schváleno v tomto znění: 

 

 

 

U s n e s e n í 

z 2. zasedání RR ČZS (2020 – 2024) konaného distanční formou 
15. 3. – 29. 3. 2021 

 

1. RR bere na vědomí: 

- informaci o stavu registrací pobočných spolků ve spolkovém rejstříku (aktuální stav) 

- informace o činnosti odborných komisí a časopisu Zahrádkář 

- zprávu kontrolní komise 

- informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2020 (aktuální stav) 

- předběžné výsledky hospodaření za rok 2020 
 

2. RR schvaluje:  
- zprávu předsedy ČZS za období od 1. zasedání RR (2020- 2024) 

- zůstatky ve fondech ČZS k 31. 12. 2020 ve výši 12 632 233,05 Kč 

- rozdělení dotace MZe pro rok 2021 dle návrhu HFK  

- úpravu rozpočtu na rok 2021 s náklady ve výši 37 151 160,- Kč a výnosy ve výši 37 924 000,- Kč 

s předpokládaným ziskem ve výši 772 840,- Kč 
 

3. RR ukládá  
a) předsedovi ČZS: 
- zabezpečit vydání Zpravodaje č. 1/2021 s výsledky rozhodování RR mimo zasedání do 30. 4. 2021 
 

b) členům představenstva ČZS: 

- připravit plán oslav 65. Výročí ČZS v roce 2022 
 

c) členům RR: 

- dořešit dluhy za členské příspěvky za r. 2020 do 25. 4. 2021 
 

d) představenstvům ÚS: 

- spolupracovat a být nápomocni při dokončení registrací ZO/SZO po volbách v r. 2019 

- spolupracovat a být nápomocni při zpracování a zasílání úč. uzávěrek ZO/SZO na ústředí 
 

e) výborům ZO/SZO 

- dokončit registraci ZO/SZO zasláním podkladů na ústředí do 30. 10. 2021 

- zpracovat a zaslat na ústředí úč. uzávěrku za roky 2020, 2019, 2018, 2017 do 30. 6. 2021 

 

 

 

V Praze dne 1. 4. 2021 

 

 


