
PŘÍLOHY k zápisu o jednání řádné VALNÉ HROMADY 
Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů 

v sobotu 8. října 2016 v sále restaurace Pivovar Piešťany (SK) 

= = = = =  
Uvítací proslov Jany Michálkové na zahájení Valné hromady SČSPKS – Piešťany, 8. 10. 2016: 

 

Vážený pán predseda, milí kolegovia, milí hostia! 

 

Dovoľte mi, aby som vás v mene KKaPS Piešťany srdečne privítala u nás, na piešťanskej pôde, na Valné 

hromade Spoločnosti čes. a slov. pest. kakt. a sukulentov. 

 

Je pre nás česť, že sme dostali dôveru toto valné zhromaždenie usporiadať. Vážime si toho o to viac, lebo je 

to prvýkrát od založenia Spoločnosti, čo sa toto dôležité stretnutie zástupcov českých a slovenských klubov 

koná v Slovenskej republike. 

 

Zároveň to pre nás znamená odmenu za našu snahu, už od samotného vzniku nášho klubu v r. 1978, 

približovať širokej verejnosti, deťom a mládeži, exotickú krásu rastlín, ktoré nám učarovali. Robíme to 

spôsoby, ktoré dobre poznáte všetci, a preto už nehovorím len o našom klube: výstavy, prednášky, krúžky 

mladých. To v preklade znamená nespočetné hodiny mravcovej práce, doplnené nadšením jednotlivcov 

a obetavostí funkcionárov.  

 

Pri kaktusárstve je krásne aj  to, že sa často nadväzujú pekné priateľstvá.  Také, ktoré pretrvávajú dodnes 

medzi českými a slovenskými kaktusári, čoho dôkazom je aj naša Spoločnosť, ktorá si ako jedna z mála 

organizácií zachovala v svojom názve dva národy.  

 

Teraz nás čaká dôležitá úloha – zachovať to naše nadšenie a tradície aj pre budúcnosť.  Je to úloha náročná, 

z roka na rok ťažšia, ale nie nemožná. Prajem vám všetkým plodné rokovanie, jasnú myseľ pri rozhodovaní 

o dôležitých aspektov v napredovaní našej Spoločnosti.  

 

- - - - - - - 

 
Zpráva o činnosti výboru Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů  

a sukulentů v letech 2013 – 2016 

Piešťany, 8. 10. 2016 

Vážení přítomní, dámy a pánové 

Scházíme se na valné hromadě Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů (dále jen 

„Společnost“ po čtyřech letech, abychom zhodnotili činnost Společnosti českých a slovenských pěstitelů 

kaktusů a sukulentů a společně probrali nahromaděné problémy. Děkuji pořadatelům, kaktusářům z Piešťan 

za organizační i technické zajištění valné hromady, která se poprvé, za dobu existence Společnosti, koná na 

Slovensku.  Tato valná hromada musí rozhodnout nejen o novém výboru Společnosti, složení vydavatelské a 

redakční rady, ale také o změnách, které vyžaduje český nový občanský zákoník, potažmo spolkový rejstřík. 

Scházíme se, podle nové legislativy, jako spolek.  

Úvodem mi dovolte vyřídit všem účastníkům dnešní valné hromady pozdrav a přání úspěšného a 

konstruktivního jednání od polských kaktusářů, o což mě požádal předseda Polskiego Towaryszstwa 

Milóšnikow Kaktusów pan Andrzej Wandzik. Při této příležitosti rovněž musím sdělit, že polští kaktusáři 

letos oslavují 50 let vzniku své organizace. 

Valná hromada v Plzni svým usnesením neuložila žádné úkoly. Výbor Společnosti byl pověřen projednat a 

schválit změnu stanov Společnosti. Tento úkol byl splněn schválením úpravy stanov společnosti na jednání 

výboru Společnosti v Chrudimi, 25. září 2015. Jak se však v průběhu následujících měsíců ukázalo, úprava 

stanov, která již zahrnula legislativní změny související s novým občanským zákoníkem, narazila na výklad 

zákona ze strany úřednice spolkového rejstříku v Brně. Ukázalo se, že transformace stávajících klubů na 



pobočné spolky naráží na některé neakceptovatelné požadavky ze strany spolkového rejstříku. 

V samostatném bodu dnešního programu budu o těchto problémech podrobněji informovat.   

Hospodaření Společnosti v uplynulém volebním období nezaznamenalo žádná negativa. Samostatná zpráva 

o hospodaření je na programu jako samostatný bod tohoto jednání.  

 V předchozím období nedošlo ve výboru Společnosti k žádným změnám. Výbor Společnosti pracoval 

v počtu 25 členů, z toho 19 členů zastupuje organizace z Česka (z toho 2 jako členové komise revizorů účtů) 

a 6 členů zastupuje organizace ze Slovenska (z toho 1 jako člen komise revizorů účtů). Z redakční a 

vydavatelské rady v průběhu volebního období v r. 2014 odešel Ing. Josef Odehnal, kterého nahradil Radek 

Čech.  Z funkce šéfredaktora časopisu odchází Mgr. Petr Pavelka, z důvodu pracovního zaneprázdnění. 

Funkce ve výboru Společnosti opouští: př. MUDr. Roman Staník, Zdeněk Franc, Jan Baran, Miroslav 

Luňák, Karol Novotný a Ing. Jozef Chalupecký. Z tohoto místa všem jmenovaným děkuji za odvedenou 

práci ve prospěch Společnosti a přeji jim v dalším osobním životě mnoho štěstí a dlouholeté radosti 

z pěstovaných rostlin. 

Společnost v současné době zastřešuje cca 78 místních organizací (z toho 9 na Slovensku), v jejichž čele 

stojí předseda. Pravidelně, na schůzích výboru Společnosti konstatuji, že komunikace mezi výborem a 

některými organizacemi není úplně v pořádku. Nad tím by se měli zamyslet především ti členové výboru, 

zastupující jednotlivé kaktusářské organizace z regionů. Ne vždy máme přehled o stavu těchto organizací. 

Snižující se odběr časopisu je pro nás avízem, že něco není v pořádku. Opětovně musím připomenout, že 

každý z členů výboru, který zastupuje určitý region, by měl mít přehled nejen o své domovské organizaci, 

ale i o dalších organizacích z regionu, které ve výboru zastupuje a výbor o tom informovat. Členství ve 

výboru Společnosti není funkce čestná, ale především pracovní. Rád bych z tohoto místa apeloval na 

slovenské kaktusářské organizace. Myslím, že ne vše je ve slovenských organizacích v pořádku. Jako 

Společnost bychom měli hledat to, co nás spojuje a ne rozděluje. Doufám, že některá vyjádření, která jsem 

jako předseda Společnosti při některých jednáních slyšel, jsou jen reakcí na nedostatek informací. Slovenské 

organizace jsou ve výboru Společnosti početně dobře zastoupeny a je na členech výboru aby informace 

z obou stran zprostředkovali. Doufám, že velká obměna slovenských členů výboru povede k lepší 

oboustranné komunikaci.    

Vývoj stavu členské základny není v posledních letech dobrý. Podle zpráv, které mám ze slovenských 

organizací, se po určitém zlepšení v předcházejících letech, vývoj v počtu členů také zastavil. Úbytek členů 

není většinou problém větších organizací. Větší kluby zatím nevnímají tuto situaci jako kritickou, ale v 

některých  organizacích již dnes zůstává jen několik skalních nadšenců, kterých, bohužel, každoročně ubývá 

a těm, co zůstávají, ubývají síly. Z některých organizací, bohužel, zůstala torza s minimálním počtem členů, 

vesměs pokročilého věku a některé organizace se k tomuto stavu blíží. Při mých návštěvách v organizacích 

málo kde vidím kaktusářský dorost a myslím si, že řada organizací dožívá. Nikomu z nás by nemělo být 

lhostejné, že nemáme následovníky.  

Uvědomujeme si, že v tvrdé konkurenci technických lákadel, je obtížné získat mládež k pěstování kaktusů a 

sukulentů. Kde jinde, než u mládeže, hledat naše pokračovatele? Připouštím, že místní kaktusářské 

organizace těžko hledají řešení tohoto problému. Ne každý z funkcionářů těchto organizací je akční, velká 

část sice konstatuje úbytek členské základny, ale chybí jim dostatek nápadů a chuti k tomu, aby do svého 

plánu činnosti, kromě pravidelných schůzek a občasných výstav, zařadili také akce, které osloví mládež i 

veřejnost. Z některých organizací ale máme poznatky, že aktivní přístup funkcionářů přinesl výsledky 

v podobě nových členů. Jde zřejmě hlavně o vytrvalost ve snaze přitáhnout nové a především mladé členy.  

V letošním roce, posledním z našeho volebního období, vydáváme již 52 ročník našeho časopisu Kaktusy. 

Nový výbor, resp. vydavatelská a redakční rada, bude ve vydávání časopisu pokračovat. Víme, že časopis 

Kaktusy je pro mnoho kaktusářských organizací jediným zdrojem informací  a spojovacím článkem se 

Společností. V porovnání s jinými zahraničními časopisy má náš časopis velmi dobrou úroveň. Snažíme se, 

aby generační problém, který se blíží, nebyl problémem, který by vedl ke snížení úrovně a rozmanitosti 

obsahu časopisu. Z tohoto důvodu bude navrženo rozšíření redakční rady na toto volební období, tak, aby  

byla zajištěna odborná i personální kontinuita v práci vydavatelské a redakční rady. Není tajemstvím, že 

nástupcem Mgr. Petra Pavelky ve funkci šéfredaktora bude Ing. Libor Kunte, PhD., dlouholetý člen redakční 

rady.   



Během uplynulého volebního období jsme jako Společnost převzali vydávání Atlasu kaktusů a úspěšně ve 

vydávání pokračujeme. V současné době se daří naplňovat obsah připravovaných ročníků. Poděkování patří 

především Ing. Luboši Berkovi. 

Nelze zapomenout na úspěšnou akci, kterou organizoval Mgr. Jan Gratias, Jana Michálková a manželé 

Cigánkovi.  Po dva roky obsluhovali stánek Společnosti na chrudimské burze, jehož bezplatné umístění 

zabezpečili chrudimští pořadatelé. Ve stánku jsme měli k prodeji i k předplatnému jak časopis Kaktusy, tak 

Atlas kaktusů. Zájem návštěvníků burzy o oba tituly byl překvapující. I letos, kdy jsme stánek oficiálně 

nepostavili, bylo mnoho zájemců o předplatné Atlasu i starší ročníky časopisu. V mezích možností 

podchytili zájemce manželé Cigánkovi. Za to oběma jménem výboru děkuji. Je třeba takovou úspěšnou akci 

příští rok znovu uspořádat. Ukazuje se, že existuje řada zájemců, kteří si kupují časopis jako úplný ročník. 

Rovněž tak je pro některé pěstitele pohodlnější objednat a zaplatit Atlas na stánku Společnosti. Již několik 

let pozorujeme trend ústupu od tištěných periodik a hledání informací na internetu. Proto se rovněž 

věnujeme neustálé aktualizaci webových stránek Společnosti. Zpráva webmastera těchto stránek je zařazena 

jako samostatný bod dnešního jednání. Nad čím bych se ale chtěl pozastavit je skutečnost, že někteří 

funkcionáři a to i členové výboru, vůbec neznají adresu stránek (www.cs-kaktusy.cz). Potom skutečně 

distribuce informací vázne!  Apeluji především na nově zvolené členy výboru  i redakční a vydavatelské 

rady aby pravidelně webové stránky sledovali.  

Mohu také konstatovat, že dobré propagaci pěstování kaktusů a sukulentů mezi veřejností, pomáhají veřejně 

přístupné akce. Mimo tradiční výstavy, které pořádají místní kaktusářské a sukulentářské organizace,  to 

jsou akce se širším záběrem  

i účastí jako, např. 

 Otevírání sezóny ve Dvoře Králové 

 Jarní pražské sympozium, 

 Plzeňské kolokvium 

 Kaktusy v Pobeskydí 

 Bratislavská jar 

 Kaktusárské Piešťany  

 Trnavské sympozium 

 Zavírání sezóny v Chrudimi 

 Brněnské sympozium 

 

Všechny tyto akce přispívají nejen k rozvoji naší společné záliby, ale podporují  

i přátelskou atmosféru těchto setkání.  Významným počinem těchto akcí, mimo odborných přednášek, je 

také nabídka rostlinného materiálu. Dalším pozitivním momentem jsou informace, které se o těchto akcích 

objevují na stránkách časopisu Kaktusy. Velmi úspěšnou bývá výstava v Praze v BZ Na Slupi, která je 

termínově shodná s pražskou akcí Noc muzeí a kostelů. Takovou návštěvnost můžeme pražskému spolku 

jen závidět. Nicméně spojení kaktusářské akce s jinou veřejnou, návštěvnicky atraktivní akcí se vždy 

v minulosti setkávalo s úspěchem. 

Mimo tyto akce se pravidelně setkávají i specialisté – sukulentáři, gymnofilové a notofilové. Tato setkání 

jsou zaměřena cíleně na prezentaci zájmových okruhů rostlin včetně taxonomických a nomenklaturních 

problémů až po nabídku rostlin. Důležité jsou také periodické zpravodaje, které specialisté pro své členy 

vydávají. I slovenský časopis Cactaceae etc. je součástí nabídky informací pro kaktusáře a sukulentáře.  

  

Členové výboru i vydavatelské a redakční rady se zapojují do přednáškové činnosti na kaktusářských akcích 

nebo schůzích.  Některé organizace vydávají i své periodické či neperiodické zpravodaje a informují o své 

činnosti také prostřednictvím webových stránek. Nelze nevzpomenout ani na individuální webové stránky 

některých členů, elektronické chrudimské noviny, specializovaný časopis Schütziana, plzeňské internetové 

fórum aj. Rovněž články v časopise Zahrádkář a samostatné, volně prodejné, publikace o euforbiích, aloích 

ap. z pera našich členů určitě slouží k šíření informací a rozšiřování zájmu o pěstování těchto sukulentních 

rostlin.  

Každé volební období naší Společnosti představuje i část historie. Historii kaktusářství v našich zemích 

zaznamenává archivní sekce. Je proto třeba zasílat materiály k archivování na členy archivní sekce. Zpráva 

archívní sekce bude přednesena samostatně př. Vochozkou.  V souvislosti se zaznamenáváním historie 

kaktusářství a kaktusářských organizací musím kladně ohodnotit v loňském roce vydaný Almanach Klubu 

kaktusářů Plzeň, který zaznamenal historii KK Plzeň od roku 1965.  

http://www.cs-kaktusy.cz/


I přes problémy, se kterými se Společnost dlouhodobě potýká, můžeme konstatovat, že se nám podařilo 

naplňovat hlavní cíle naší Společnosti. Chci vyjádřit naději, že se v dalším volebním období  najde dostatek 

aktivních a kreativních funkcionářů, kteří najdou vždy správnou cestu k naplňování tradic českého a 

slovenského kaktusářství  

a sukulentářství a dokážou naslouchat názorům jiných. Čtyřletý mandát výboru se naplnil a dnes bude 

zvolený nový výbor. Kam bude další vývoj Společnosti směřovat bude především věcí nově zvoleného 

výboru.  Zvolený výbor má odpovědnost nejen vůči členům Společnosti ale i tradicím českého a 

slovenského kaktusářství. Čeká ho hodně práce při řešení problémů, které jsem v této zprávě zmínil. Hlavní 

úkoly které výbor čekají jsou především tyto: 

 Zabezpečení pravidelného vydávání kvalitního časopisu Kaktusy 4x ročně  

a speciálních čísel, podle finanční situace vč. zajištění pravidelných jednání VR a RR 

 Zajištění jednání výboru Společnosti jedenkrát ročně, mimo termín jednání komunikují členové 

výboru především prostřednictvím webových stránek Společnosti, telefonicky a e-mailem 

 Provoz a pravidelná aktualizace webových stránek Společnosti včetně anotace jednotlivých čísel 

časopisu Kaktusy 

 Podpora činnosti archivní sekce 

 Průběžné sledování vývoje členské základny a počtu předplatitelů časopisu Kaktusy 

 Dokončení změn vyžadovaných novým občanským zákoníkem, tak aby změny nevedly k zániku 

menších kaktusářských organizací.  

 

Závěrem chci popřát novému výboru Společnosti i členům vydavatelské a redakční rady hodně energie a 

nadšení pro jejich práci tak, abychom za další čtyři roky mohli konstatovat, že české a slovenské 

kaktusářství a sukulentářství posunulo pomyslnou laťku úrovně zase o něco výše. Děkuji všem 

kaktusářským a sukulentářským organizacím a jejich funkcionářům za spolupráci s výborem Společnosti, 

redakční  

a vydavatelskou radou časopisu Kaktusy a Atlasu kaktusů, webmasterem Společnosti a archivní sekcí 

v právě uplynulém volebním období. Dovoluji si vyslovit přesvědčení, že tato spolupráce bude na dobré 

úrovni pokračovat i v dalších letech. 

V Piešťanech, 8. 10. 2016 

Ing. Jaroslav Vích, předseda SČSPKS 

 

--- --- --- 

 

 Hospodaření SČSPKS v letech 2012 – 2015 

(Zpráva pro valnou hromadu SČSPKS, konanou dne 8. října 2016) 

Zpráva předkládá výsledky hospodaření SČSPKS v jednotlivých kalendářních letech mezi poslední valnou 

hromadou v roce 2012 a tou letošní.  Na nadcházející valné hromadě bude podán aktuální stav financí. 

Přehled hospodaření v letech 2012 – 2015 (údaje jsou uvedeny v korunách) 

 

rok   2012  2013  2014  2015 

 

příjmy   618 394,63 700 957,53 740 117,65 664 731,16 

příspěvky  470 744,- 567 255,- 556 333,32 486 228,68 

inzerce       12 809,-   17 196,-      15 307,- 

ostatní       17 412,63     1 186,53   23 246,43         302,- 

Atlas   117 429,- 115 320,- 160 537,90 162 893,48 

 

výdaje   684 170,- 576 996,50 724 055,28 689 786,43 

výroba časopisu 313 304,- 308 775,- 283 109,- 303 138,- 

distribuce časopisu   41 806,-    37 035,-   35 604,-   43 956,- 

honoráře a odměny 125 747,-  144 083,- 116 570,- 125 038,43 

daň     20 410,-    22 306,-   19 113,63   27 561,- 

redakční rada    18 963,-    14 957,-   21 939,-   23 654,- 

revizní komise    3 759,-      2 068,-     2 642,-    2 688,- 

vedení SČSPKS            -      8 664,-   12 636,-    9 660,- 



poplatky spořitelny    4 822,-      4 718,50     5 207,44            - 

ostatní    24 450,-      6 939,-     8 713,21   14 100,- 

Atlas    130 909,-     27 451,- 218 521,- 139 991,- 

 

výsledek  -65.775,37 +123.961,03 +16.062,37 -25.055,27 

 

Komentář k výsledkům hospodaření: 

 

V roce 2012 schválila valná hromada, konaná 15. 9. v Plzni, zvýšení ceny časopisu za ročník z původní ceny 

230 Kč na 270 Kč. Důvodem byl prudký propad předplatitelů oproti minulým letům. Zatímco v roce 2010 

odebíralo časopis 1929 předplatitelů, jejich počet v roce 2011 se snížil o 149. Snížení počtu objednávek se 

nezastavilo ani v roce 2012, což se negativně projevilo na celkovém výsledku hospodaření. Pokles 

objednávek pokračoval i v následujících letech, takže ke konci září 2016 je počet předplatitelů vyjádřený 

číslem 1496. 

Rok 2013 vykázal sice velký přebytek, což bylo způsobeno tím, že tiskárna EURO-PRINT Přerov, kde se 

tiskne, balí a rozesílá Atlas kaktusů, poslala fakturu za Atlas kaktusů 2013 až v lednu 2014. 

V roce 2014 byl mírný přebytek způsoben vyšším prodejem Atlasu kaktusů. Oproti tomu mírný deficit 

v roce 2015 byl způsoben mimořádným tiskem přílohy „Atlas kaktusů – Index“. Od roku 2015 máme účty 

už jenom u Fio banky, a.s. 

V roce 2016 došlo k mimořádnému vydání letáku „Návody pro (nejen začínající) pěstitele kaktusů a 

sukulentů,“ což se zřejmě rovněž projeví v hospodaření za letošní rok, protože prodej všech letáků se 

nepodaří realizovat v tomto roce. 

 

Brno, 2. 10. 2016      Stanislav Stuchlík 

        hospodář SČSPKS  

 

== == == == == 

 

Zpráva o činnosti revizní komise 

za období od poslední Valné hromady v Plzni 

 

 Od poslední Valné hromady, která se konala před čtyřmi roky v Plzni, se revizní komise sešla celkem 

7x. Revizi účtů a hospodaření společnosti revizní komise kontrolovala za účasti hospodáře společnosti, 

všech revizorů účtů. Revize proběhly 27.9.2013 v Jihlavě, 26.9.2014 v Brně, 24.9.2015 v Mostě a 7.10.2016 

v Ružomberoku. Dále se revizní komise scházela pravidelně každý rok, kromě letošního roku v Chrudimi na 

společných jednáních výboru SČS PKS. 

 Revize byly vždy zaměřeny, v souladu se stanovami Společnosti §4 a §5, na kontrolu celkového 

stavu hospodaření, vedení účtů a jednotlivých dílčích účetních dokladů. Závěrečné zprávy o provedených 

revizí byly předkládány výboru SČS PKS na jejich jednáních, případné připomínky RK byly výborem 

společnosti následně vyřešeny. 

 Ze závěrů revizí jednoznačně vyplývá, že zásady hospodaření jsou dodržovány v souladu s přijatými 

„Stanovami Společnosti“, včetně upřesnění na jejich výborech a valných hromadách. Nebylo shledáno 

žádného negativního jednání, které by poškozovalo některou z členských organizací.  Při kontrolách 

účetních dokladů byl stav pokladní hotovosti v souladu s částkou uvedenou v peněžním deníku, rovněž i 

stav účtu vedený u peněžních ústavů České spořitelny a.s. Brno a FIO Banky. Převedením běžného účtu 

společnosti z ČS k FIO bance v r.2014 bylo dosaženo úspory cca 13000,-Kč na poplatcích bance. Veškeré 

položky v příjmech a výdajích jsou doloženy schválenými doklady, které byly řádně proúčtovány a byly 

v souladu s přijatými zásadami hospodaření. Veškeré účetní doklady jsou vedeny velmi pečlivě, čitelně a 

přehledně, díky pečlivosti a odpovědnosti našeho hospodáře Ing. Stanislava Stuchlíka. 

         Za uplynulé období nebyla přijata ze strany členské základny a z výboru naší společnosti, cestou 

revizorů účtů, jakákoliv připomínka k činnosti či hospodaření společnosti, která by byla potřeba řešit. 

Platební morálka jednotlivých organizací či spolků je na velmi dobré úrovni. Negativním jevem je nadále 

klesající členská základna.  



 Hospodaření SČS PKS je vyrovnané s mírným přebytkem, který je členské základně vrácen formou 

dalších speciálů. Společnost plní cíle vytyčené ve Stanovách společnosti a závěrech jednotlivých Valných 

hromad a tím i požadavky členské základny.  

 

V  Piešťanech 8. 10. 2016        

Za revizní komisi: Ing. Ivan Kubát 

        Karol Novotný 

        Alexander Táslar 

 

 

Zpráva o webových stránkách SČSPKS  

za období 2013 – 2016 

http://www.cs-kaktusy.cz  
 

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů provozuje webové stránky již 18 let, od ledna 2001 

s vlastní doménou cs-kaktusy.cz. Naše stránky jsou poměrně hojně navštěvovány, od jejich uvedení bylo 

zaznamenáno již 364 000 přístupů (ke dni 5. 10. 2016 to bylo 363 950). Návštěvnost se pohybovala za uplynulé 4leté 

období nad 30 tisíci přístupů ročně, v roce 2013 bylo zaznamenáno 33 000 přístupů, v r. 2014 bylo 30 000 přístupů, 

v roce 2015 pak 32 000. Za rok 2016 bylo zaznamenáno 30 800 přístupů, což je oproti minulému roku mírný pokles. 

 

Webové stránky Společnosti jsou pravidelně aktualizovány, kromě nových čísel časopisu Kaktusy i Speciálů 

s krátkými upoutávkami na jejich obsah jsou postupně doplňovány i obsahy starších ročníků s ukázkovými stránkami.  

 

Důraz je kladen také na zveřejňování informací o nejrůznějších kaktusářských akcích, jako jsou sympozia, přednášky 

a výstavy pořádané jednotlivými organizacemi. V letošním roce bylo na stránkách uvedeno celkem 64 různých akcí (o 

9 více než v roce 2015), z toho bylo 15 sympozií a různých setkání s přednáškami a 49 výstav kaktusů a ostatních 

sukulentů. Za uplynulé 4leté období bylo na webu Společnosti zveřejněno 227 různých akcí (2013 – 64, 2014 – 44, 

2015 – 55, 2016 – 64).    

 

Na našem webu je prezentována i Archivní sekce SČS PKS, která má za úkol zpracovávat a archivovat materiály o 

činnosti kaktusářských organizací na území České i Slovenské republiky. Také tyto stránky jsou postupně doplňovány 

o zajímavosti z naší kaktusářské historie.  

 

Činnost od vzniku sekce byla v roce 2014 popsána v příspěvku „Archiv SČSPKS v dalším desetiletí“. V roce 2015 byl 

doplněn IX. díl historických materiálů věnovaný věstníkům a zpravodajům zájmových sekcí, letos byl přidán již X. díl 

historických materiálů věnovaný výstavám kaktusů a sukulentů.  K dispozici je také zpráva o činnosti Archivu 

SČSPKS za rok 2015, prezentovány jsou zajímavé výsledky dotazníkové akce Výstava 2014. 

 

Již v roce 2011 byla založena společenská rubrika, která je otevřená všem klubům a spolkům sdruženým ve 

Společnosti. Mohou sem posílat zprávy a oznámení o životních jubileích a úmrtích svých členů, a také o výročích 

svých organizací. Rubrika v časopise Kaktusy může mít jen omezený rozsah a bude v ní otištěná jen zkrácená verze 

těchto příspěvků, o jejichž zařazení navíc rozhoduje redakční rada.   

 

Na portálu Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů je také provozována a pravidelně 

aktualizována webová prezentace NOTOSEKCE sdružující zájemce o pěstování kaktusů rodu Notocatus. Webové 

stránky se nacházejí se na adrese www.cs-kaktusy.cz/notosekce. Novinkou od letošního roku je postupné 

zpřístupňování kompletního obsahu starších čísel časopisu Minimus v elektronické podobě.  

 

Na závěr bych chtěl všechny požádat o včasné zasílání přesných informací o chystaných výstavách, přednáškách, 

sympoziích apod. v roce 2017, aby mohly být s dostatečným předstihem vystaveny na našich stránkách, tak jako tomu 

bylo v právě končící kaktusářské sezóně.  

 

 

         V Hulíně, dne 5. 10. 2016 

         ing. Zdeněk Podešva 

         webmaster cs-kaktusy.cz  

 

 

http://www.cs-kaktusy.cz/
http://www.cs-kaktusy.cz/notosekce


(Plné znění upravených stanov) 

 
 

Společnost  

českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.  

Stanovy spolku 

Čl. I 

Název a sídlo  

Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z s. je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, přeměněný z občanského sdružení podle zák. č. 89/1990 Sb. o sdružování občanů, který 

byl registrován dne 2. 8. 1990 pod č. j. VSP/1-2136/90-R. 

 
1. Název spolku: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s. 

2. Sídlo spolku: Scheinerova 20, Brno, PSČ 628 00 

3. IČ : 00566268 

 

Čl. II 

Účel a působnost spolku 
1. Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora pěstování a studia kaktusů a jiných sukulentních rostlin.  

 

2. Spolek vyvíjí prostřednictvím svých členů činnost na území České republiky a Slovenské republiky.  

 

 

Čl. III 

Hlavní činnost spolku 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsanému v článku II., jakožto společného zájmu jeho členů. 

Spolek zejména: 

a) koordinuje součinnost členů v rámci své územní působnosti, a to především vzájemnou výměnu 

informací o spolkovém dění jednotlivých členů, 

b) koordinuje akce přesahující rámec působnosti jednotlivých členů, 

c) zajišťuje součinnost při sdružování sil a prostředků k vydávání a distribuci odborného tisku a 

literatury, 

d) zajišťuje vzájemné zpřístupnění odborných a vzdělávacích akcí organizovaných svými členy, 

e) reprezentuje kaktusářské hnutí při jednání s orgány státní moci a správy, 

f) reprezentuje své členy a spolek jako celek při jednání se zahraničními partnery, 

g) trvale se zasazuje o udržení a rozvoj kaktusářského hnutí a přispívá k ochraně přírody podle zákona 

č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

h) zajišťuje spolupráci s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, 

i) může pořádat a organizovat aktivity související s propagací spolku a osvětou při ochraně životního 

prostředí,  

j) zajišťuje vydávání a distribuci tiskovin a literatury, 

k) zajišťuje poradenskou a konzultační činnost, 

l) sleduje správní i jiná řízení, kterými mohou být dotčeny zájmy, za jejichž účelem je spolek zřízen a 

tyto zájmy prosazuje a chrání.  

 

 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 



1. Zakládajícími členy spolku od 30. 7. 1990 jsou Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů Praha, Klub 

kaktusářů v Ostravě a Klub kaktusářů Čelákovice. 

 

2. Členství ve spolku je dvojího druhu, a to: 

a) Aktivní členství, 

b) Sympatizující členství.  

 

3. Aktivním členem spolku (dále jen „člen“) může být každá právnická osoba, jejíž účel je obdobný jako 

účel spolku. Členství ve spolku vzniká dnem účinnosti písemné dohody o členství schválené a 

podepsané oprávněnými zástupci obou stran dohody.   

 

4. Sympatizujícím členem spolku (dále jen „sympatizant“) může být každá fyzická nebo právnická osoba, 

která souhlasí se stanovami spolku, projeví zájem o činnost spolku a jejíž jednání není s cíli a zájmy 

spolku v rozporu. Sympatizující členství vzniká schválením projeveného zájmu sympatizanta výborem 

spolku.  

 

5. Výbor vede seznam členů obsahující jejich název, IČ, sídlo a kontaktní údaje. Tyto údaje jsou veřejně 

přístupné na internetových stránkách spolku. Údaje o sympatizantech sloužící zejména pro případnou 

komunikaci s nimi, vede výbor v rozsahu podle vlastního uvážení, avšak tyto údaje se nezveřejňují. 

 

6. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit orgány spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 

d) podílet se na činnosti spolku. 

 

7. Člen spolku má povinnost: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nečinit žádné kroky, které by byly v rozporu 

se zájmy spolku, 

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, 

d) dodržovat dohodu o členství, na jejímž základě je člen povinen zejména: 

i) sdělovat výboru kontaktní údaje osob oprávněných jednat jménem člena a všechny jejich změny, 

ii) zasílat výboru bez odkladu všechny své věstníky, zpravodaje, oběžníky a jiné obecné informační 

prameny určené pro jejich členy, 

iii) včas oznamovat výboru data, čas a program členem pořádaných sympozií, výstav, přednášek 

zahraničních referentů a konání jiných odborných akcí, přesahujících svým významem rámec 

působnosti člena nebo určených širší veřejnosti, 

iv) ve spolupráci s výborem koordinovat termíny významných akcí předem tak, aby nedošlo k jejich 

časovému překrývání a napomáhat plnému využití přednáškových turné zahraničních odborníků, 

v) soustředit své úsilí na vydávání a distribuci odborného časopisu spolku na vysoké odborné i 

typografické úrovni, přičemž členové mají přednostní nárok na hromadný odběr tohoto časopisu, 

vi) navzájem umožnit ostatním členům odběr či nákup členem vydávaného odborného tisku, a to za 

vzájemně rovných podmínek, 

vii) podporovat přednáškovou činnost svých členů u ostatních členů spolku, případně zapůjčovat 

přednáškové soubory nebo jiný odborně propagační materiál za dohodnutých podmínek a záruk, 

viii) podporovat další obdobná opatření učiněná na základě doporučení orgánů spolku, směřující 

k součinnosti jednotlivých členů. 

 



8. Členství ve spolku zaniká: 

a) skončením účinnosti dohody o členství, 

b) zánikem člena spolku, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena valnou hromadou v případě, že člen po dobu delší než 12 měsíců nevyvíjí žádnou 

činnost nebo přes písemné upozornění výboru spolku porušuje tyto stanovy nebo dohodu o členství, 

e) z jiného důvodu stanoveného zákonem. 

 

9. Sympatizant je oprávněn účastnit se akcí pořádaných spolkem, odebírat tiskoviny a literaturu vydávanou 

nebo distribuovanou spolkem. 

 

10. Sympatizující členství může být ukončeno a další součinnost může být odmítnuta výborem spolku 

v případě, že sympatizant jedná v rozporu se zájmy spolku. ‚Sympatizující členství končí: 

a) oznámením sympatizanta o ukončení sympatizujícího členství výboru spolku, 

b) úmrtím nebo zánikem sympatizanta, 

c) zánikem spolku. 

 

 

Čl. V 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) valná hromada, 

b) výbor, 

c) kontrolní komise. 

 

 

Čl. VI 

Valná hromada 

1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění všech členů spolku – valná hromada. Valná hromada 

rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a)  usnáší se o způsobu volby výboru společnosti podle volebních skupin tak, aby byly přiměřeně počtu členů 

zastoupeny všechny územní oblasti státu, a poté volí na období čtyř let výbor společnosti, 

b) schvaluje zprávu výboru SČSPKS o činnosti v minulém období, účetní závěrku a zprávu kontrolní komise, 

c) volí na období 4 let členy kontrolní komise včetně předsedy kontrolní komise, 

d)  schvaluje plán činnosti spolku a rozpočet spolku na nové období, 

e) rozhoduje o tom, které funkce (redaktor, hospodář) mají být pravidelně honorovány z prostředků SČSPKS, 

f) schvaluje stanovy spolku a má právo delegovat pravomoc schválení změny stanov na výbor spolku, pokud 

v mezidobí zasedání valné hromady vznikne potřeba takové změny, 

g) usnáší se o zániku spolku a v takovém případě rozhoduje také o majetku spolku. 

 
2. Valnou hromadu svolává výbor nebo jeho předseda nejméně jednou za čtyři roky. Jestliže o to požádá nejméně 

jedna třetina členů spolku, musí být valná hromada svolána do šesti týdnů od doručení takové žádosti výboru 

spolku. Na valné hromadě má každý člen jeden hlas, může se však zúčastnit libovolným počtem delegátů. 

 
3. Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů a rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných členů. Člen není oprávněn zmocnit za sebe k hlasování na valné hromadě jiného člena 

spolku.  

4. Valná hromada rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 

 

Čl. VII 

Výbor 



1. Výbor je statutárním orgánem spolku. Za výbor navenek jedná samostatně předseda nebo výborem 

pověřený místopředseda nebo jednatel.   

2. Výbor zajišťuje činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady podle jejího usnesení v souladu 

se stanovami. Pro jednání valné hromady připravuje potřebné podklady a odpovídá jí za svou činnost. 

3. Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu předsedu, místopředsedy, jednatele a hospodáře a 

podle potřeby další funkcionáře výboru a určí, který místopředseda je oprávněn jménem výboru jednat 

samostatně navenek ve smyslu odstavce 1. 

4. Výbor volí a odvolává šéfredaktora, vydavatelskou radu a redakční radu časopisu, případně i jiných 

periodických tiskovin a edicí vydávaných spolkem. V případě potřeby může zřídit komise pro řízení 

dílčích úseků spolku. 

5. Výbor, vydavatelská a redakční rada jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jejich 

členů. K přijetí návrhu a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.  

6. Výbor může pověřit zajišťováním určitého úseku spolkové činnosti (expedicí tisku, vydáváním věstníku, 

vedlejší hospodářskou činností apod.) některého ze členů, který za převzatý úsek činnosti odpovídá. 

 

Čl. VIII 

Kontrolní komise  
1. Předseda a členové kontrolní komise společně či jednotlivě mohou: 

a)  kdykoliv provádět kontrolu celkového stavu hospodaření i dílčích účetních dokladů a hospodářských položek. 

b) účastnit se s poradním hlasem zasedání výboru spolku. 

2. Kontrolní komise o svých zjištěních informuje výbor spolku a navrhuje mu případná opatření k odstranění 

nedostatků. 

3. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti od předcházející valné hromady. 

Čl. IX 

Zásady hospodaření 
1. Výbor hospodaří podle rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

 
2. Příjmy spolku tvoří 

a) členské příspěvky 

b) příjmy z prodeje tiskovin 

c) půjčky členů a jiných subjektů 

d) dary a dobrovolné příspěvky fyzických a právnických osob 

e) výnosy z přednášek, výstav, společenských, náborových, kulturních a jiných akcí, které spolek pořádá nebo na 

nichž se podílí, 

f) výnosy vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí nebo na níž se podílí v rámci zajišťování cílů 

podle těchto stanov. 

 
3. Delegáti valné hromady nemají nárok na náhradu výdajů z rozpočtu spolku. Členům výboru, vydavatelské a 

redakční rady hradí spolek výdaje skutečně vynaložené na účast na zasedáních, jednáních a spojené s činností 

v rozsahu těchto stanov. 

 
4. Všichni zvolení zástupci vykonávají své funkce bez nároku na odměnu. Valná hromada může rozhodnout o tom, 

které funkce budou pravidelně honorovány a může přiznat jednotlivci i členovi odměnu za mimořádné výsledky 

dlouhodobé činnosti ve prospěch spolku. 

 

Čl. X 

Zánik spolku 
1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění. V takovém případě rozhodne valná hromada též o 

majetku, 

 
2. Jestliže valná hromada nerozhodla o majetku spolku, přechází zánikem spolku majetek na ten existující celostátní 

spolek, který sleduje cíle obdobné cílům uvedeným v článku II. těchto stanov 



 

Čl. XI 

Závěrečná ustanovení 
1. V otázkách neupravených těmito stanovami se spolek řídi ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.  

 
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí 

znění stanov spolku. 

 

Stanovy Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů byly schváleny Valnou 

hromadou Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů  

a sukulentů, která se konala v Piešťanech, dne 8. října 2016. 

Za správnost:                                                                                      Ověřil: 

Mgr. Jan Gratias                                                                                 Ing. Jaroslav Vích 

 

 

 

 

 

 
 


