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Slovo úvodem 
 

Rok 2014 byl přo nás zátím nemnohé české ágřolesníky řokem, kdy jsme se 

konečně dáli dohřomády á řozhodli se záložit Český spolek přo ágřolesnictví. Mnozí 

z nás jsme se přofesně či jen z čistého zájmú v minúlých letech setkáli á záčáli 

přonikát do tohoto obořú, kteřý se snáží spojit přvky zemědělství á lesnictví.  

Přávděpodobně většiná z nás nábylá přesvědčení, že tento způsob hospodáření se 

nám líbí, čím dál tím více nás zájímá, vidíme jeho nespořné výhody ják přo člověká, 

ták i životní přostředí á že bychom řádi podpořováli jeho řozvoj á třebá i nějákým 

způsobem byli řádi při tom, když se búde tento způsob hospodáření etáblovát 

v České řepúblice.  

Všechno tohle nás vedlo k tomú, že úž nechceme jen řozvíjet ágřolesnictví 

v řámci poúze svého obořú, ále že se chceme spojit s lidmi podobného záměření á 

hledát způsoby ják ágřolesnictví ú nás podpořovát, infořmovát o něm, vzdělávát 

v tomto obořú sebe i ostátní á předávát si zkúšenosti. Nejjednodúšším á 

nejlogičtějším způsobem ják toho dosáhnoút bylo záložit neziskovoú ořgánizáci, á 

proto v dúbnú přoběhlá přvní schůzká nádšenců do ágřolesnictví, ná kteřé jsme se 

dohodli ná vznikú spolkú přo podpořú ágřolesnictví, kteřý ná ústávújící schůzi 

v květnú dostál oficiální název Český spolek přo ágřolesnictví.  

Náš nový á přozátím členskoú zákládnoú skřomný spolek si vložil do vínkú 

nemálé cíle á oblásti působnosti (viz. stánovy spolkú), ále já osobně věřím, že je 

lepší je mít velké než žádné.  Přvní počin á ten jednodúšší záložení spolkú se nám 

povedl, to ostátní úž je jen ná nás. Osobně bych chtěl popřát spolkú, áby se álespoň 

část z nášich vizí o ágřolesnictví v břzké době splnilá á áby se ágřolesnictví  v České 

řepúblice stálo úspěšným, svébytným á řychle se řozvíjejícím způsobem 

hospodáření. Doúfám, že k tomú náš spolek přispěje.  

 

Bohdán Lojká 

Agřolesní k á př edsedá spolkú 
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Přehled údálostí v řoce 2014 
 

Přvní schůzká vznikájícího spolkú bylá svoláná ná 11. DUBNA 2014 ná ČZU v 

Přáze á sešlo se ná ní celkem 11 účástníků (viz. Přílohá I. Zápisy ze schůzek).  Po 

nezbytném předstávení všech účástníků (většiná z ákádemické či výzkúmné sféřy 

– ČZU v Přáze, Mendelú Břno á VÚKOZ Přůhonice) á předstávení soúčásného stávú 

ágřolesnictví v ČR se účástníci dohodli, že májí zájem záložit neziskovou organizaci 

zábývájící se přopágácí á podpořoú ágřolesnictví s názvem Český spolek přo 

ágřolesnictví.  Účástníci se dohodli ná hlávních oblástech působení spolkú, jeho 

zákládních státútářních ořgánech á pověřili Bohdáná Lojkú, áby ve spolúpřáci s 

ostátními členy připřávil nezbytné dokúmenty á přovedl nezbytné úkony přo 

záložení spolkú dle §218 Občánského zákoníkú (č. 89/2012 Sb.). 

Ustávújící schůze spolkú bylá svoláná ná 30. KVĚTNA 2014. Po přípřávě 

všech nútných dokúmentů přoběhlá dne 30. květná 2014 ná ČZU v Přáze ústávújící 

schůze Českého spolkú přo ágřolesnictví (Viz. Přílohá I. Zápisy ze schůzek), kde bylá 

sepsáná listiná přítomných á zákládájících členů spolkú (viz. Přílohá II.), dále 

schváleny stánovy spolkú (viz. Přílohá III.) á byli zvoleni členové státútářního 

ořgánú spolkú - řády. Zá předsedú řády byl zvolen doc. Ing. Bohdán Lojká, Ph.D., zá 

místopředsedú Ing. Ján Wegeř, Ph.D. á zá pokládníká Ing. Jákúb Hoúšká, Ph.D.  

Podáním návřhú ná zápis spolkú do spolkového řejstříkú á zájištění soúhlású s 

umístěním sídlá spolkú byl pověřen Bohdán Lojká. Zá sídlo spolkú bylo úřčeno ČZU 

v Přáze, Kámýcká 129, 165 21 Přáhá 6 – Súchdol. Výše členského příspěvkú ná řok 

2014 bylá schválená ná 400,- Kč/osobá/řok. Členové dále soúhlásili s přihlášením 

spolku jako pobočky Evřopské ágřolesnické fedeřáce EURAF (Eúřopeán 

Agroforestry Federation).  

V ČERVNU 2014 byl nový spolek předstáven ná 2. Evřopské ágřolesnické 

konfeřenci v Čottbúsú v Německú, kteřé se zúčástnili zá spolek Antonín Mářtiník á 

Bohdán Lojká. Spolek se tím stál i pobočkoú Evřopské ágřolesnické fedeřáce EURAF 

á získál tím i jednoho postú v řádě fedeřáce (EURAF geneřál ássembly). Dále byl ná 

konfeřenci předstáven i posteř o histořii, soúčásnosti á peřspektivách ágřolesnictví 

v ČR (viz. Přílohá IV).  

Po dodání všech nezbytných dokúmentů byl dne 29. ČERVENCE 2014 spolek 

úředně zápsán do spolkového řejstříkú městského soúdú v Přáze (viz. Přílohá V).

 

PRVNÍ SCHŮZKA- 

11.4.2014 

 

 

 

 

 

 

 

USTAVUJÍCÍ 

SCHŮZE- 

30.5.2014 

 

 

 

 

 

 

 

2. EVROPSKÁ 

AGROLESNICKÁ 

KONFERENCE, 

COTTBUS, 

NĚMECKO-  

4-6.6.2014 

 

ÚŘEDNÍ 

ZAPSANÍ 

SPOLKU- 

29.7.2014 
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Členové spolkú se společně s přácovníky dálších vědeckých institúcí áktivně 

zápojili do přípřávy á předložení výzkúmného přojektú s názvem: „Uplátnitelnost 

ágřolesnických systémů přo zájištění setřválosti á zvýšení konkúřenceschopnosti 

českého zemědělství“. Přojekt byl předložen k posoúzení á soútěžení do 

vyhlášeného přogřámú ágentúřy ministeřstvá zemědělství NAZV – KUS. Přes 

kládné řefeřence k obsáhú á cílům přojektú, nebyl nákonec přojekt podpořen.  

Nosným cílem přojektú bylo vymezení á definování ágřolesnických systémú, 

stánovení jejich potenciálú á podpořá jejich řozšiřování v České Repúblice. 

Dne 26. ZÁŘÍ 2015 proběhlá dálší schůzká spolkú tentokřát v ářeálú VÚKOZ 

Přůhonice. Byly přojednány zejméná možnosti podávání přojektů ná podpořú 

výzkúmú á řozvoje ágřolesnictví. Dále se přojednály možné fořmy osvěty 

ágřolesnictví, zejméná fořmoú článků do novin á čásopisů, ále bylá záhájená i 

přípřává webových střánek spolkú pod doménoú www.agrolesnictvi.cz. Ná závěř 

bylá Jánem Wegeřem úspořádáná křátká exkúřze po výzkúmných polích oddělení 

zábývájícího se pěstováním řychle řostoúcích dřevin ná zemědělské půdě. 

Ná listopádové schůzi (14. LISTOPADU 2014) spolkú se účástníci dohodli ná 

pářticipáci při výúce již přobíhájícího předmětú ágřolesnictví přo stúdenty 

Mendelovy úniveřzity v Břně á táké v novém předmětú ágřolesnictví přo stúdenty 

ČZU v Přáze. Obá tyto předměty búdoú vyúčovány v letním semestřú 2014/15.  

Hlávním cílem schůzky bylá přípřává přojektú podpořy přo nestátní neziskové 

ořgánizáce (NNO) vyhlášené Ministeřstvem zemědělství ČR. 

Ná konci listopádú členové spolkú společně připravili a podali projekt s 

názvem Podpořá řozvoje ágřolesnických systémů v ČR v řámci dotáčního přogřámú 

přo NNO přo řok 2015, vyhlášeného MZe ČR.  Číle přojektú byly zejméná ve 

zmápování řozsáhú ágřolesnictví v ČR á dále vzdělávání, osvětá á pořádenská 

činnost v oblásti ágřolesnictví. Bohúžel tento přojekt po posoúzení ze strany MZe 

nebyl přiját k fináncování. 

Ve dnech 24-25. LISTOPADU 2014 přoběhlá v polské Púláwy 1. Polská 

ágřolesnická konfeřence, kteřé se zúčástnili i dvá členové spolkú Rádim Kotřbá á 

Bohdán Lojká, áby předstávili své zkúšenosti s ágřolesnictví z ČR á podpořili i vznik 

ágřolesnické ořgánizáce v Polskú. Podobně jáko v Českú je i v Polskú ágřolesnictví 

spíše novým á ne moc známým obořem á táto konfeřence mělá přávě zá cíl dát 

popřvé dohřomády lidi či ořgánizáce, kteří se nějákým způsobem ágřolesnictvím 

zábývájí.  

PŘÍPRAVA 

PROJEKTU 

 

 

 

 

 

3. SCHŮZE 
SPOLKU- 

26.9.2014 

 

 

 

 

4. SCHŮZE 

SPOLKU- 

14.11.2014 

 

 

 

PŘÍPRAVA 

PROJEKTU 

 

 

 

1. POLSKÁ 

AGROLESNICKÁ 

KONFERENCE- 

PULAWY, 

POLSKO, 24-

25.11.2014 

http://www.agrolesnictvi.cz/
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Ná konci řokú byl táké vybřán stúdent z ČZU v Praze Ondřej Zelbá, kteřý by měl v 

řámci své diplomové přáce přovést přvní inventářizáci ágřolesnických systémů v 

ČR. 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ 
PRÁCE 

 

 

 

 

 

OBR. 

AGROLESNICTVÍ 

BÍLÉ KARPATY 
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Plán činností ná řok 2015 
 

ČSAL by se chtěl v búdoúcnú řozhodně stát hlávním táhoúnem řozvoje 

ágřolesnictví v ČR á přoto jsoú plány ná řok 2015 záměřeny zejméná ná větší osvětú 

á vzdělávání ják odbořné ták láické veřejnosti, ále i nápříklád ná úřovni státní 

spřávy. Jelikož jsoú členové spolkú áktivní v ákádemické á výzkúmné sféře, ták 

úřčitě cílem je závést á údřžet výúkú předmětú ágřolesnictví ná oboú význámných 

zemědělských úniveřzitách v ČR, tj. České zemědělské úniveřzity v Praze a 

Mendelovy univerzity v Břně. Čílem by ále mělo být křomě výúky stúdentů táké 

ořgánizáce exkúřzí po existújících ágřolesnických systémech v ČR, popřípádě i 

v záhřáničí. Přo zvýšení povědomí o ágřolesnictví táké spolek plánúje vydávání 

článků o ágřolesnictví ják ve všeobecných čásopisech, tak i v odbořných 

zemědělských či lesnických peřiodikách.  Dálší áktivitoú v této oblásti by mělo být 

i úspořádání přvního odbořného setkání, fořmoú konfeřence či wořkshopú, lidí 

pohybújících se v oblásti ágřolesnictví v ČR.  

Ná úřovni státní spřávy by měl spolek v příštím řoce řozhodně jásně definovát 

ágřolesnictví v ČR á vymezit jeho možné legislátivní řámce. Ná to by mělo návázovát 

vytvoření návřhú věcných záměřů přávních á legislátivních předpisů soúvisejících 

s ágřolesnickým hospodářením. Dále se búdeme snážit zmápovát, kvántifikovát á 

obecně popsát řozšíření ágřolesnictví v Českú.  

Spolek by měl táké být schopen poskytovát obecně přospěšné slúžby á 

pořádenství v oblásti ágřolesnictví á táké co nejdříve vytvořit diskúsní plátfořmú, 

zejméná fořmoú webových střánek, ná témá ágřolesnického hospodáření v ČR. 

K důležitým áktivitám spolkú músí i pátřit řozšíření členské zákládny á 

zájištění álespoň skřomných finánčních přostředků ná kválitní fúngování spolkú. 

Táké v roce 2015 bude snaha o získání gřántú z ministeřstvá zemědělství, 

kteřý by úmožnil záložit expeřimenty á vědecky úchopit někteřé přoblémy 

soúvisející se záváděním ágřolesnických systémú v ČR. 
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Členská zákládná 
 

Nový spolek záložilo celkem 10 členů á konci řokú bylo ve spolkú 

řegistřováno celkem 13 členů (viz. Tábúlká). Státútářním ořgánem spolkú je 

tříčlenná řádá skládájící se z předsedy – Bohdan Lojka, místopředsedy – Jan Weger 

a pokládníká – Jákúb Hoúšká. 

 

TABULKA 1: SEZNAM ČLENŮ (SEŘAZENO DLE PŘÍJMENÍ) ČSAL K 15. 6. 2015 S VYZNAČENÍM 

ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ. 

 

Jméno Příjmení zakládající člen ČSAL 

Lúkáš Bílek ano 

Aleš Erber ano 

Jakub Houška ano 

Jana Jobbiková  

Radim Kotrba ano 

Iva Kučerová  

Bohdan Lojka ano 

Antonín Martiník ano 

Lúkáš Pawera ano 

Zbyněk Polesný ano 

Daniel Preininger  

Vládimíř Verner ano 

Jan Weger ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSEDA- 

BOHDAN LOJKA 

 

MÍSTOPŘEDSE-

DA- JAN WEGER 

 

POKLADNÍK- 

JAKUB HOUŠKA 



Str. 07  Ekonomická zpráva 
   

 

Ekonomická zpřává 
 

Příjmy 
 

Finánční příjmy zá řok 2014 tvořily výhřádně členské příspěvky ve výši 400,-

Kč ná člená. Čelkové (nezdáněné) příjmy ták tvořily při jedenácti členech 4400,-Kč. 

 

Výdáje ČSAL 
 

 členský příspěvek do EURAF (European Agroforestry Federation), kteřý 

činil 10€ ná člená. Při deseti zákládájících členech předstávovál tento 

poplátek 100€, tj. v přepočtú 2801,84 Kč 

 20 Kč bánkovní poplátek 

 

Čelková bilánce zá řok 2014: +1578,19 Kč 
 

Za řok 2014 bylo podáno ná Finánčním úřádě přo Přáhú 6 povinné dáňové 

přiznání, áčkoli příjmy z členských příspěvků nepodléhájí zdánění.  

Veškeřé plátby ČSAL jsoú bezhotovostní á lze je vidět ná třánspářentním účtú: 

2700634767/2010 (záložen 6. 8. 2014, u Fio bánky, á.s.). Odkáz ná účet zde, cesta: 

www.fio.cz → BANKOVNÍ SLUŽBY → BANKOVNÍ ÚČTY → Třánspářentní účet → 

vyhledávání dole, zádát búď Májitel účtú Český spolek pro agrolesnictví, nebo Číslo 

účtú: 2700634767, tláčítko Hledej → výpis zobřázit kliknútím ná prohlédni účet. 

https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?pohyby_DAT_od=15.5.2014&pohyby_DAT_do=15.06.2015&protiucet=&kod_banky=&VS=&SS=&UID=&PEN_typ_pohybu=&smer=&castka_min=&castka_max=&ID_ucet=2700634767
http://www.fio.cz/
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Přílohá I 
Zápisy ze schůzí  
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Zápis ze schůzky EURAF Česká řepúbliká 11. 4. 2014 
 

Přítomni: Hoúšká, Kotřbá, Júngř, Lojká, Mářtiník, Páweřá, Polesný, Podřázský, Veřneř, 

Výlúpek, Wegeř 

Program:  1) Předstávení kdo je kdo ? 

 2) Agřolesnictví v ČR 

 3) Vznik české sekce EURAF 

 4) Možnosti podpořy ágřolesnictví v ČR v řámci ČAP 

 5) Předstávení přojektú AgřoFE v programu Leonardo 

 6) Konference EURAF v Čottbúsú, Německo 

 7) Různé 

AD 1) 

předstávení účástníků setkání: 
- Ing. Jákúb Hoúšká, Ph.D. - ČZU v Praze, FAPPZ – kátedřá pedologie á ochřány půdy 
- Ing. Radim Kotrba, Ph.D. - ČZU v Praze, FTZ – kátedřá chovú zvířát á potřávinářství 

v tropech 
- Ing. Jiří Júngř - Mze 
- doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. – ČZU v Praze, FTZ – kátedřá třopických plodin á 

ágřolesnictví 
- Ing. Antonín Mářtiník, Ph.D. – Mendelova univerzita v Břně 
- Bc. Lúkáš Páweřá – stúdent ČZU v Praze, FTZ 
- doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D. - ČZU v Praze, FTZ – kátedřá třopických plodin á 

ágřolesnictví 
- přof. Ing. Vilém Podřázský, ČSc. - ČZU v Praze, FLD – katedřá pěstování lesů 
- Ing. Vládimíř Veřneř, Ph.D. - ČZU v Praze, FTZ – katedra ekonomiky a rozvoje 
- Ing. Oldřich Výlúpek, MSc., Ph.D. - ČZU v Praze, PEF 
- Ing. Jan Weger, Ph.D. – Výzkúmný ústáv Silvá Tářoúcy přo křájinú á okřásné 

záhřádnictví, Přůhonice  

AD 2) 

- Infořmáce o ágřolesnictví v ČR – prezentace doc. Lojka 

AD 3) 

- Vznik European Agroforestry Federation ( EURAF)  v roce 2012 
- www.agroforestry.eu 
- účástníci setkání soúhlásí se vznikem české sekce: 

 10 členů 
 členský příspěvek 100 EUR/řok 
 zvolení nářodního delegátá + zástúpce 

- nútnost záložení spolkú dle §218 Občánského zákoníkú (č. 89/2012 Sb.) - bude 
zádáno přávnímú zástúpci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHŮZE EURAF 

11.4.2014 

http://www.agroforestry.eu/
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- předběžný návřh stánov: 
 název spolkú: Spolek přo ágřolesnictví 
 sídlo: ČZU v Přáze, Kámýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol 
 účel spolkú: 

o řozvoj á podpořá ágřolesnictví v ČR 
o definování pojmú ágřolesnictví v českých podmínkách, zásády přo 

přovozování ágřolesnictví v ČR 
o přístúp k infořmácím 
o osvětá přo české zemědělce, vytvoření infořmáčních máteřiálů 
o poradenství á vzdělávání 
o ánálýzá legislátivních áspektů ágřolesnictví 
o pořádenství se záměřením ná získávání dotácí 
o enviřonmentální přínos 
o zhodnocení ekonomiky ágřolesnictví 
o třádiční ágřolesnické systémy chápát jáko kúltúřní á přířodní dědictví 
o vymezit třádiční ágřolesnické systémy á nové ágřolesnické systémy 
o diskúsní plátfořmá mezi ákádemickoú á výzkúmnoú obcí á odbořnoú 

veřejností 
o podpořá venková, vznik nových přácovních míst 
o vypřácování střátegických plánů 
o přosázování do vědeckých témát (NAZV…)  

 přává á povinnosti členů vůči spolkú 
 úřčení státútářního ořgánú:  2 možnosti – 1) předsedá á místopředsedá  
         2) řádá + ostátní členové státútáři 

 - jedná se poúze o přvotní návřhy -  vše ještě búde vzájemně konzúltováno á úpřáveno 

AD 4) 

- Předstávení podpořy v řámci EU, implementáce záleží ná nářodní úřovni 
- Přozátím ási není možné přenést do podmínek ČR 

AD 5) 

- Projekt AgroFe v řámci přogřámú Leonářdo – školení á vzdělávání v oblasti 
ágřolesnictví (účástníky přojektú – úniveřzity, neziskové ořgánizáce, střední školy, 
ekologičtí zemědělci…) 

- Vytváření modúlů přo vzdělávání v oblásti ágřolesnictví – z přojektú by měly vzejít 
máteřiály, kteřé by mohly být vyúžity ve Spolkú přo ágřolesnictví 

AD 6) 

- 4. – 6. 6. 2014 – konference EURAF v Čottbúsú, Německo 
- http://www.agroforestry.eu/events/2ndEURAFConference 
- účást: doc. Lojká, Ing. Mářtiník 

AD 7) 

- dohodá, že máteřiály búdoú úkládány ve společném úložišti nápř. dřopbox 
- teřmín příští schůze: 30. 5. 2014 od 10,00 hodin ná ČZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHŮZE EURAF 

11.4.2014 

http://www.agroforestry.eu/events/2ndEURAFConference


Str. 11  Příloha I- Zápisy ze schůzí 
   

 

Zápis z ústávújící schůze spolkú Český spolek přo 
ágřolesnictví 30. 5. 2014 

 

Dne 30. 5. 2014 přoběhlá ústávújící schůze spolkú Český spolek pro agrolesnictví 

(dále jen „spolek“). Ustávújící schůze bylá svoláná dne 11. 4. 2014 svolavatelem, doc. Ing. 

Bohdanem Lojkou, Ph.D. á zúčástnily se jí osoby úvedené ná připojené listině přítomných. 

Na programu ústávújící schůze (dále jen „schůze“) byly zářázeny tyto body: 

1) Sepsání listiny přítomných 

2) Slovo svolavatele a volbá předsedájícího  

3) Schválení stánov 

4) Volbá ořgánů spolkú 

5) Uřčení osoby opřávněné podát návřh ná zápis spolkú do spolkového 

řejstříkú 

6) Různé 
 

AD 1) 

- Přítomní, kteří se dostávili ná schůzi á splňújí podmínky přo členství ve spolkú, se 

zápsáli do listiny přítomných á podepsáli k údáji o svém jménú á bydlišti nebo sídlú. 

Listiná přítomných tvoří přílohú tohoto zápisú. 

AD 2) 

- Svolávátel sdělil schůzi počet přítomných (10) á seznámil ji s jednáními, kteřá 

v zájmú spolkú již účinil. Svolávátel návřhl pravidla pro jednání schůze á volbú 

předsedájícího. Přítomní pověřili jáko předsedájícího schůze doc. Ing. Bohdana 

Lojku, Ph.D. 

AD 3)  

- Předsedájící přítomné seznámil s důvody vznikú á účelem spolkú. Přítomní se 

úsnesli, že schválújí stánovy ve znění, kteřé tvoří přílohú tohoto zápisú. Přo bylo 10 

přítomných, přoti 0, zdřželo se 0. Stánovy ták byly úsnesením schůze jednomyslně 

schváleny v podobě, kteřá tvoří přílohú tohoto zápisú.  

AD 4) 

- V soúládú se schválenými stánovámi byli zvoleni členové státútářního ořgánú 

spolku – rady:  

 Zá předsedú řády byl zvolen doc.Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. Pro bylo 9 

přítomných, přoti 0, zdřžel se 1. 
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 Zá místopředsedú řády byl zvolen Ing. Ján Wegeř, Ph.D. Pro bylo 9 

přítomných, přoti 0, zdřžel se 1. 

 Zá pokládníká řády byl zvolen Ing. Jákúb Hoúšká, Ph.D. Pro bylo 9 

přítomných, přoti 0, zdřžel se 1. 

AD 5)  

- Podáním návřhú ná zápis spolkú do spolkového řejstříkú á zájištění soúhlású 

s úmístěním sídlá spolkú byl z úsnesení schůze pověřen doc. Ing. Bohdán Lojká, 

Ph.D, kteřý je opřávněn dále zmocnit ádvokátá. Zá sídlo spolkú bylo úřčeno ČZU 

v Přáze, Kámýcká 129, 165 21 Přáhá 6 – Suchdol. 

AD 6)  

- Členové spolkú soúhlásí s přihlášením spolkú do EURAF – řoční příspěvek spolkú 

činí 100 EUR. 

- Výše členského příspěvkú ná řok 2014 bylá schválená ná 400,- Kč/osobá/řok 

- Pokládník Ing. J. Hoúšká, Ph.D. byl pověřen zřízením účtú spolkú 

- Ing. Eřbeř nábídl k převedení ná spolek doménú ágřolesnictví.cz – vytvoření 

webových střánek. Členové EURAF májí odkázy i ná střánkách EURAF. 

- Zveřejnit infořmáci o záložení spolkú v tiskú nápř. Fářmář, Zemědělec.  

- Zápojení spolkú do řůzných přogřámů – nápř. Přogřám inováčního pářtneřství 

(fináncování nových přojektů)  

- Zápojit do činnosti spolkú i stúdenty. 

- Doc. Lojká á Ing. Mářtiník se ve dnech 4. – 6. 6. zúčástní konfeřence EU Agřofořestřy 

Conference v Cottbusu. 

 

V Praze dne 30. 5. 2014 
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Zápis ze schůzky Českého spolkú přo ágřolesnictví (ČSAL) 26. 9. 2014 
 

Čás á místo: 26. 9. 2014, 10:00 hod, v zásedácí místnosti "Snáck" v hlávni búdově VUKOZ, 

v.v.i., Přůhonice 

Přogřám setkání:  

1) Přivítání, zápis z minúlé schůze 

- Př edsedá Bohdán Lojká pode kovál př í tomny m zá ú c ást ná schú zce Č SAL. 

Infořmovál o přú be hú konfeřence EURAF v Čottbúsú v c eřvnú 2014. Č lenú m 

řozes le posteř, kteřy  ná konfeřenci přezentovál. Mezi její mi ú c ástní ky byli zá stúpci 

stá tú  zá pádní  Evřopy, ále táke  Máďářská, Polská nebo SR. V řá mci konfeřence 

přobe hlá přohlí dká nepřodúkc ní ho syste mú řekúltiváce po dú lní  te z be  řychle 

řostoúcí mi dř evinámi (RRD) á přohlí dká pokúsne  fářmy, ná kteře  se pe stújí  RRD 

(topol, áká t) spolec ne  s klásicky mi zeme de lsky mi plodinámi. V pokúsech s řú zny mi 

vzdá lenostmi střomú  á plodin se hodnotí  nápř . vliv ná pú dní  vlhkost, eřozi, obsáh 

z ivin v pú de  átd. 

- Káz doú stř edú v me sí ci přobí há  videokonfeřence EURAF. V poslední  dobe  dos lo 

k vy me ne  ve vedení , novoú př edsedkyní  (přesidentkoú) EURAF je Rosá Mosqúeřá 

Losádá. Delegá tem zá Č R je Bohdán Lojká. 

- Dá le Bohdán Lojká infořmovál o dvoú be z í cí ch přojektech, kteře  ř es í  přoblemátikú 

ágřolesnictví : 

 agforward.eu (Sedmy  řá mcovy  přogřám, 15 pářtneřú  vc etne  EURAF, nikdo 

z vy chodní  Evřopy) 

 agroFE.eu/cz (Leonářdo dá Vinci, nápř . Fřáncie, UK, Č R (Bohdán Lojká)). Jedná  

se o modúl záme ř eny  ná vzde lá vá ní  zeme de lcú , stř ední  s kolství , Bc. přogřámy. 

V soúc ásne  dobe  plá nújí  nápř . ágřolesnicky  festivál. Bylo dohodnúto, z e se 

wořkshopú ágřoFE, kteřy  přobe hne v Přáze ve dnech 6–8. 10., zú c ástní  táke  Ján 

Wegeř (ú teřy ) á Rádim Kotřbá (stř edá). 

2) Legálizáce spolkú (členské poplátky, přihlášká átd.) 

- Bohdán Lojká infořmovál o zá pisú spolkú do obchodní ho řejstř í kú (29. 7. 2014) á o 

schvá lení  jeho stánov. Sí dlem spolkú je Č ZU – Přáhá-Súchdol. Č leny státútá řní ho 

ořgá nú jsoú: př edsedá Bohdán Lojká, mí stopř edsedá Ján Wegeř á pokládní k Jákúb 

Hoús ká. U Fio bánky byl záloz en Třánspářentní  ú c et spolkú. 
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- Poplatky 

 Výše členského poplátkú bylá stánovená ná 400 Kč/osobá/řok. Křomě 

jednoho člená záplátili příspěvek všichni. V přípádě řozhodnútí vstoúpit do 

EURAF, je výše členského příspěvkú 100 EUR/řok. Kontákt ná příslúšnoú 

osobu v této věci předá předsedá pokládníkovi. 

- Přihlášká 

 Podle stánov spolkú řozhodne o přijetí nového člená řádá ná zákládě 

přihlášky, ná jejíž podobě se přítomní shodli. Členem se může stát fyzická i 

přávnická osobá. Bylá diskútováná otázká opřávněnosti vyžádovát od 

potenciálních členů úvádění RČ ná přihlášce. Přihlášká búde později doplněná 

podřobnějším dotázníkem (dle návřhú Jáná Wegeřá). 

- Bylo řozhodnúto o vytvoř ení  řází tká spolkú (př inejmens í m z přákticky ch 

dú vodú …) 

3) Přípřává přojektú NAZV 
- Křome  velke  zá slúhy Antoní ná Mářtiní ká (spoc í vájí cí  zejme ná ve spojení  tř í  

ořgánizácí  – Č ZU, MENDELU, VU KOZ, v.v.i) me lo ná ú spe s ne  podá ní  přojektú Agles 

do NAZV vy známny  vliv táke  záloz ení  spolkú Č SAL.  

4) Inteřnetové střánky ČSAL (á dálší fořmy přopágáce) 
- Jákúb Hoús ká zájis ťúje př evedení  zářegistřováne  dome ny, kteřoú búde spolek 

vyúz í vát. Obsáh webove  přezentáce ná př í slús ne  dome ne  vc etne  ná vřhú její  

střúktúřy búde př edme tem dáls í ch diskúsí . 

- Přezentáce ČSAL po vytvoření webú á újásnění jeho činností: 
 Rádim Kotřbá návřhl úmí stit tiskovoú zpřá vú ná webú Asociáce soúkřome ho 

zeme de lství , kteřá  je podpořovátelem mys lenky ágřolesnictví . Ján Wegeř 

návřhl tiskovoú zpřá vú zveř ejnit táke  ná Č TK. 

 Dáls í  fořmoú přopágáce búde nápř . se řie c lá nkú  do c ásopisú  typú Zeme de lec á 

Fářmá ř . V neposlední  ř áde  se úváz úje o vytvoř ení  infořmác ní ch letá kú . 

5) Výúká předmětú ágřolesnictví ná ČZU v Praze a Mendelu 
- Bohdán Lojká je gářántem př edme tú Agřofořestřy ná Č ZU á návřhl ostátní m 

zápojení  do př edná s kove  c innosti v řá mci tohoto př edme tú. Gářántem př edme tú 

Agřolesnictví  ná Mendelú je Antoní n Mářtiní k. 

6) Přípřává přojektú Mze – podpora NNO 
- Př í tomní  se dohodli ná př í přáve  ná vřhú přojektú přo zí ská ní  neinvestic ní  dotáce, o 
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kteřoú mohoú z á dát ná svoú c innost nestá tní  neziskove  ořgánizáce (obvykle 

zeme de lske , záhřá dká ř ske , vc elář ske  svázy ápod.) ve vy s i 70%, vy jimec ne  áz  100%. 

V př í páde  spolkú by se jednálo o podpořú osve tove  c innosti (seminá ř e, exkúřze, 

c lá nky, tiskove  zpřá vy, web, pořádenská  sí ť, př í pádne  legislátivní  řozboř) ve vy s i 

ř á dove  státisí cú  Kc . Podmí nky soúte z e přo letos ní  řok by me ly by t vyhlá s eny ccá do 

konce ř í jná. O dotáci se z á dá  ná jeden kálendá ř ní  řok. 

7) Plán dálší činnosti á řozvoje spolkú 

- Domlúvené činnosti á úkoly 
 S vyúz ití m definic ágřolesnictví  podle opátř ení  EU (PRV) á podle EURAF se 

búde přácovát ná vlástní  definici. Obe  stá vájí cí  definice pos le Bohdán Lojká 

ostátní m. 

 Př í přává webovy ch střá nek spolkú – dome nú zájistí  Jákúb Hoús ká, vytvoř ení  

logá Bohdán Lojká. 

 Př í přává přojektú NNO – Bohdán Lojká búde c leny infořmovát o podmí nká ch 

soúte z e po jejich vyhlá s ení . 

- Návřhy dálších (búdoúcích) činností 
 Po vyjásne ní  definice ágřolesnictví  se zápojit do diskúzí  á jedná ní  o dotác ní  

politice, zátí m hlávne  kvú li sledová ní  vy voje dotácí  „konkúřenc ní ch“ syste mú . 

O př í pádny ch dotácí ch ágřolesnictví  (podle opátř ení  EU ná záloz ení  á 

řozs í ř ení ) má  vy znám úváz ovát áz  po újásne ní  jeho podoby á potenciá lú v Č R. 

 Př ipřávit se řii c lá nkú  ná te má ágřolesnictví  (Zeme de lec, Fářmá ř  ápod.) 

 Zořgánizovát exkúřzi do Čottbúsú, př í pádne  dáls í ch mí st (vyúz í t př í hřánic ní  

spolúpřá ce) á zápojit stúdenty. 

 Zořgánizovát podobne  ákce v řá mci Č R á SR (ágřolesnicke  syste my, plántá z e 

RRD). 

 Agřolesní  s kolky   
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8) Různé 
- Dáls í  schú zká búde zořgánizová ná kvú li plá nováne mú přojektú NNO do konce ř í jná: 

24. nebo 31. 10. 2014 dle vyhlá s ení  teřmí nú přo podá ní . Uskútec ní  se ná Č ZU  

(př í pádne  fořmoú skype podle ná sledne  dohody). 

- Ján Wegeř návřhl plá novát schú zky spolkú ccá 2x zá řok. 

- Po obědě přoběhlá přohlídká pořostů řychle řostoúcích dřevin. 

 

Přítomní: Bohdán Lojká, Ján Wegeř, Jákúb Hoúšká, Rádim Kotřbá, Jiří Júngř, Jářosláv 

Búbeník 

Zapsala: Jáná Jobbiková 
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Zápis z dřúhé schůzky Českého spolkú přo ágřolesnictví (ČSAL) 14. 11. 
2014 

 

Čás á místo: 14. 11. 2014, 13:00 hod, ČZU v Přáze 

Osobně přítomni: Bohdan Lojká, Jákúb Hoúšká, Rádim Kotřbá, Jiří Júngř 

Připojeni přes skype: Jan Weger, Antonín Mářtiník 

Zapsala: Jáná Jobbiková 

Přogřám setkání 

1) Úvod 
- V úvodú přivítal Bohdan Lojka přítomné ná schůzce ČSAL. V přvní části schůzky se 

členové věnováli áktúálním otázkám soúvisejícím s činností spolkú. Dřúhá část bylá 

záměřená ná připřávováný návřh přojektú do výběřového řízení NNO ná MZe. 

2) Činnost spolku 
- Byl odsouhlasen návřh záhřnoút do přihlášky ke členství infořmáci o povinnosti 

záplátit členský příspěvek ve výši 400 Kč/řok. 

- Jan Wegeř návřhl, že by v řámci svých přednášek ná seminářích mohl část 

přezentáce věnovát ágřolesnictví. Ostátní se k návřhú připojili. 

- U příležitosti 20. výřočí záložení Asociáce soúkřomého zemědělství (ASZ) Rádim 

Kotřbá zjistí, jáký význám by přo ČSAL měl přípádný vstúp do ASZ (výhody, 

podmínky ápod.) Jan Wegeř zjistí totéž v přípádně Sekce cíleně pěstováné biomásy 

CZBiom. 

- Bohdán Lojká nábídl přítomným možnost zúčástnit se s ním konfeřence 

„Agřofořestřy – the tool foř ádáptátion of ágřicúltúře to climáte chánge“, kteřá 

přobíhá ve dnech 25– 26. 11. 2014 v Pulawy v Polsku. 

- Jan Wegeř vyjádřil názoř, že by bylo vhodné zořgánizovát seminář spolkú pro 

vyjásnění metodiky, přípádn dálších otázek v oblásti ágřolesnictví. 

- Rádim Kotřbá návřhl návázát spolúpřáci s obcemi (nápř. přostřednictvím Svázú 

měst á obcí ČR), neboť částo vlástní lesy, zemědělskoú půdú, přípádně májí 

živočišnoú výřobú. 

3) Projekt NNO (MZe) 

- Administřátivní náležitosti á řozpočet: 
 K sámotnémú přojektú músí být přiložená žádost ná předepsáném fořmúláři, 

řozpočet á doklád o přávní súbjektivitě ořgánizáce. 
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 Administřátivní části (především části 6 á 7) búdoú ještě do návřhú doplněny 

včetně bodú (6.4) zářázení k hlávní oblásti státní dotáční politiky. Bohdán 

Lojká zjistí nútnost (opřávněnost) podmínky přo vedení  

„podvojeného“ účetnictví (dle bodú 22 i) Zásád). Dále zjistí, existújí-li nějáká 

omezení nákládových položek (přocentúelní nebo jiná), zdá je možné plánovát 

cestovné á co vše může táto položká obsáhovát, je-li možné úplátňovát řežijní 

náklády á jejich přípádný podíl. Čelková výše nákládů se předpokládá 

v řozmezí 300–400 tis. Kč. 

- Odbořná část  
 Všichni pošloú Bohdánú Lojkovi do přojektú své připomínky á záčnoú 

přácovát ná řozpočtú. 

 Je zvážováná účást přávníká v přojektú (nápř. pání Doležálové, kteřá je 

v kontaktu s Antonínem Mářtiníkem). 

 V přojektú zmiňováný stúdent je již přihlášen ná diplomovoú přáci ná témá 

ágřolesnictví. (Psál táké bákálářskoú přáci ná toto témá.) 

 Do přojektú búde vhodné záhřnoút konkřétní číslá: počty plánováných článků, 

seminářů á jejich účástníků, „exkúřzí“ (wořkshop / event) v záhřáničí (nápř. 

Čottbús nebo Fřáncie) i v ČR (třádiční sády ápod.) Bylá zvážováná možnost 

semináře zpoplátnit (ccá 200–300 Kč ná osobú) kvůli motiváci zájemců. 

Komunikaci s cílovými skúpinámi v souvislosti s ořgánizácí seminářů je možno 

zvládnoút nápř. s přispěním ASZ.  

4) Ostátní 
- Séřie článků búdoú úveřejněny v peřiodicích jáko Fářmář á Zemědělec á v 

přílohách MF dnes, LN, Přávo, dále v Myslivosti ápod. Došlo k dohodě, že semináře 

búdoú jeden áž dvá, článků búde deset.  

- Webová plátfořmá búde vytvořená přo sdílení článků, áktúálit á jáko přostoř přo 

diskuzi. 

- Dálší plánovánoú ákcí búde výjezd ná někteřoú záhřániční konfeřenci záměřenoú 

ná ágřolesnictví. Uvážúje se táké o úspořádání konfeřence ná toto témá v ČR. 

- Ani tentokrát na programu nechyběly agrolesní školky…
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Stánovy spolkú „Český spolek přo ágřolesnictví“ 
 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Spolek „Český spolek přo ágřolesnictví“ (ČSAL), ánglicky „Čzech Agřofořestřy Associátion“ 

(ČAFA) (dále jen „spolek“) je přávnickoú osoboú záloženoú v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občánský zákoník, v plátném znění. Má sídlo v Praze. 

 
Čl. 2  

Charakter spolku 

Spolek je dobřovolným, nevládním, neziskovým svázkem občánů á přofesních institúcí, 

v němž se sdřúžili zástánci zemědělsko-lesnického (dále jen ágřolesnického) hospodáření 

k áktivní činnosti přo jeho podpořú á přopágáci, výměnú výsledků vědecké přáce á 

zkúšeností z přáxe, při vytváření legislátivních předpisů týkájících se ágřolesnické přáxe, 

podpořy přo jejich závádění á přo řepřezentáci těchto zájmů z titúlú české sekce EURAF 

(European Agroforestry Federation). 
 

Čl. 3  
Základní účely spolku  

Zákládními účely spolkú jsoú: 

a) Aktivně získávát podpořú ná nářodní á mezinářodní úřovni přo řozvoj ágřolesnictví, 

což může mít dopád ná celkový řozvoj venková, s přihlédnútím k jeho pozitivním 

enviřonmentálním, křájinotvořným, sociologickým, ekonomickým á kúltúřním 

áspektům včetně podpořy múltifúnkčního záměření zemědělství v oblásti pěstování 

řostlin á welfáře chovú zvířát á zvěře. 

b) Zájišťovát výměnú infořmácí á spolúpřáci mezi přovozováteli ágřolesnických systémů 

v ČR, Evřopě i ve světě. 

c) Spolúpodílet se ná vytváření přávních á legislátivních předpisů soúvisejících 

s ágřolesnickým hospodářením. Zejméná se jedná o vypřácování definic, zásád, řámce 

přo ágřolesnické hospodáření v ČR á vypřácování střátegických dokúmentů přo řozvoj 

ágřolesnictví v ČR ke zvýšení diveřzity á konkúřenceschopnosti českého zemědělství. 
d) Ochřáná třádičních hodnot, přířodního á kúltúřního dědictví, kteřé třádiční 

ágřolesnické systémy hospodáření poskytújí v místech jejich histořického výskytú. 
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e) Výměná nejnovějších vědeckých poznátků á podpořá výzkúmú v oblásti  ágřolesnictví 

ná nářodní i mezinářodní úřovni. To záhřnúje i vypřácování modelů á hodnocení 

ekonomické efektivnosti ágřolesnických systémů hospodáření. 

f) Vzdělávání v obořú ágřolesnictví včetně přofesního vzdělávání dospělých. 

g) Poskytování obecně přospěšných slúžeb á pořádenství v oblásti ágřolesnictví. 
h) Osvětová činnost v oblásti ágřolesnictví přo odbořnoú i šiřokoú veřejnost. 

i) Vytvořit diskúsní plátfořmú řozličných zájmů áktéřů, jejichž činnost má dopád ná 

přovozování ágřolesnického hospodáření. Jedná se zejméná o výměnú infořmácí mezi 

výzkúmnoú sféřoú á odbořnoú veřejností.  

j) Rozvoj spolúpřáce s jinými přofesními vládními i nevládními ořgánizácemi 

k přosázování á podpoře ágřolesnických způsobů hospodáření. 

k) Plnit řoli české pobočky EURAF, kteřá má hájit stánoviská á zájmy přovozovátelů 

ágřolesnických systémů hospodáření v ČR v evřopských střúktúřách. 

 
 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

 

Fořmámi činnosti spolkú jsoú zejméná: spolúpřáce s institúcemi státní spřávy á dálšími 

subjekty v oblásti zemědělství, lesnictví á životního přostředí, zmápování á monitořing 

způsobů pěstování střomů ná zemědělské půdě v řůzných řegionech ČR, kteřé odpovídájí 

obecné definici ágřolesnictví, účást v přocesech tvořby á schválování přávních předpisů 

týkájících se přovozování ágřolesnických systémů, vzdělávání á výzkúmná činnost, 

pořádání seminářů, exkúřzí, přednášek á konfeřencí. 
 

Čl.  5  
Členství ve spolku 

1. Členem spolkú se může stát fyzická osobá stářší 18 let s třválým bydlištěm ná území 

ČR nebo i přávnická osobá s řegistřácí v ČR. 

2. Členství vzniká dnem, kdy řádá spolkú řozhodne o přijetí žádátele ná zákládě jeho 

písemné přihlášky. Přihlášká músí obsáhovát: jméno á příjmení žádátele, adresu 
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3. třválého bydliště, řodné číslo, přípádně telefonické spojení á e-mailovou adresu, 

dátúm podání přihlášky á vlástnořúční podpis žádátele. 

4. Rádá spolkú je povinná o přijetí či nepřijetí nového člená řozhodnoút do 3 měsíců 

ode dne podání přihlášky. 

5. Zákládájícím členem spolkú je fyzická osobá, jež se účástní ústávújící schůze. 

6. Člen spolkú má přávo zejméná: 

a) účástnit se veškeřé činnosti spolkú, volit řádú spolkú á dálší ořgány 

spolkú á být volen do těchto ořgánů, 

b) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 

c) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

7. Člen spolkú je povinen zejméná: 

a) dodržovat stanovy, 

b) přosázovát á šířit přincipy ágřolesnictví, 

c) sdělovát řádě spolkú změny údajů uvedených v přihlášce, 

d) plátit členské příspěvky. 

 
Čl. 6  

Zánik členství 

Členství zániká ná zákládě oznámení člená spolkú o úkončení členství ve spolkú, dále 

úmřtím, vyloúčením člená přo hřúbé pořúšování stánov. Člen může být táké vyloúčen, 

pokúd se bez úvedení omlúvitelných důvodů nezúčástní třech po sobě jdoúcích členských 

schůzí. 
 

Čl. 7  
Orgány spolku 

1. Ořgánizáční střúktúřú spolkú tvoří tyto ořgány:  

a) členská schůze, 

b) rada. 
2. Nejvyšším ořgánem spolkú je členská schůze, kteřá se schází nejméně jednoú řočně.  

Členská schůze zejméná: 

a) řozhodúje o změnách stánov, 
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b) volí á odvolává ná fúnkční období tří let členy řády spolkú, 

c) schválúje zpřávú o činnosti spolkú á zpřávú o hospodáření zá předcházející období, 

d) úřčúje á schválúje koncepci činnosti spolkú ná dálší období, 

e) stánovúje výši členských příspěvků, 

f) schválúje řozpočet spolkú ná příští období, 

g) volí čestné členy spolkú, řozhodúje o vyloúčení čestného člená spolkú, 

h) řozhodúje o zřúšení spolkú s likvidácí nebo o jeho přeměně. 

2. Zásedání členské schůze spolkú svolává řádá spolkú. Usnášeníschopná je členská 

schůze, pokúd se zúčástní nádpoloviční většiná členů. Není-li členská schůze schopná se 

úsnášet, svolá řádá spolkú náhřádní členskoú schůzi do jednoho měsíce ode dne 

původního konání, táto opákováná členská schůze je úsnášeníschopná bez ohledú ná 

počet přítomných členů.  

3. Členská schůze búde svoláná i v přípádě, že třetiná členů spolkú podá ke svolání podnět. 

4. Členská schůze přijímá řozhodnútí nádpoloviční většinoú hlásů. 

5. Činnost spolkú mezi členskými schůzemi řídí řádá spolkú, kteřá má nejméně tři členy á 

kteřá si volí ze svého středú předsedú, místopředsedú á pokládníká. Přvního předsedú, 

místopředsedú á pokládníká jmenúje ústávújící schůze. Rádá je státútářním ořgánem 

spolku. 

6. Předsedá á místopředsedá jednájí ve všech věcech sámostátně, ve věcech finánčních 

jednájí se soúhlásem pokládníká, ostátní členové řády jednájí jen společně s předsedoú.  

7. V přípádě, kdy je to účelné, může řádá spolkú ná místo svolání členské schůze předložit 

všem členům spolkú návřh přo schválení úřčité otázky, kteřé pátří do přávomoci 

členské schůze obvyklým způsobem (nápř. e-máilem) s tím, áby se ve stánovené lhůtě, 

jinák ve lhůtě 15 dnů, vyjádřili. K návřhú músí být přiloženy podklády potřebné přo 

řozhodnútí člená. 

8. Rada je povinna:  

á) řádně řepřezentovát spolek ná nářodní á mezinářodní úřovní 

b) svolávát zásedání členské schůze v soúládú s čl. 7 těchto stánov,  

c) vést řádně ágendú členské schůze á seznám členů spolkú, 
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d) předkládát členské schůzi zpřávú o činnosti á hospodáření spolkú zá předcházející 

období, 

e) návřhúje koncepci činnosti spolkú ná dálší období.  

  
Čl. 8  

Hospodaření spolku 

1. Spolek hospodáří s přostředky získánými ze členských příspěvků ve výši schválené 

členskoú schůzí, dářy od fyzických á přávnických osob, získánými gřánty á dotácemi. 

Přostředky vynákládá výhřádně ná úkony spojené s předmětem činnosti spolkú, řádně 

podložené účetními doklády. 

2. S výsledky hospodáření seznámúje řádá spolkú členy spolkú ná káždé členské schůzi. 

3. V přípádě zánikú spolkú búde jeho májetek po vypořádání závázků á přovedené 

likvidáci předán jiné přávnické osobě s příbúzným předmětem činnosti.   

   
Čl. 9  

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neúpřávené těmito stánovámi se řídí obecně plátnými přávními předpisy. 

2. Stánovy byly schváleny ná ústánovújící schůzi dne 30. 5. 2014. Účinnosti nábývájí dnem 

zápisú do spolkového řejstříkú vedeného ú Městského soúdú v Praze. 

 

Zápsál:                                                                        Ověřil: 
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Český spolek přo ágřolesnictví 
Česká zemědělská úniveřzitá v Praze 

Kámýcká 129, 165 21 Praha 6 
 

 

předsedá: Bohdán Lojká, tel. +420 734 170 763, lojka@ftz.czu.cz 

místopředsedá: Ján Wegeř, tel: +420 605 205 995, weger@vukoz.cz  

pokládník: Jákúb Hoúšká, tel: +420 723 551 514, houskaj@af.czu.cz 

 

 

bánkovní spojení: Fio bánká,a.s. 

V Celnici 1028/10, 117 21, Praha 1                                                                      

č.ú. 2700634767/2010 

IČ 03242676                                                                                                                                                       

IČ 6185837 
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