
 

 
Ceník poradenství a certifikací přírodních zahrad 2022 

 

 
Tento ceník se vztahuje na certifikace a poradenství, které provádí spolek Přírodní zahrada. Ceny u 
našich partnerů se mohou lišit. 
 

Poradenství na zahradě 
Přijedeme na vaši zahradu, zhodnotíme její stav a poradíme vám, jaké kroky podniknout, aby byla 
opravdu přírodní. 
Cena: 400 Kč/hod + cestovné 7 Kč/km a 300 Kč jednorázový administrativní poplatek 

 
Konzultace pro obce k ekologické péči o veřejnou zeleň 
Přijedeme do vaší obce a poradíme vám, jak o veřejnou zeleň ve vaší obci pečovat v souladu s přírodou, 
resp. jaké kroky podniknout, abyste docílili komplexní ekologické péče. 
Cena: 400 Kč/hod + cestovné 7 Kč/km a 300 Kč jednorázový administrativní poplatek 
 

Certifikace přírodní zahrady a udělení plakety Obec Přírodní zahrada 
Pokud majitel/uživatel zahrady projeví zájem o certifikaci zahrady, je si jist splněním podmínek a podá 
přihlášku, přijede na návštěvu vyškolený poradce a žádost o udělení plakety posoudí. 
V případě žádosti o plaketu Přírodní zahrada (malá plaketa) zahradu navštíví jeden poradce. Pokud je 
požadována certifikace Ukázkové přírodní zahrady (velká plaketa), musí se z důvodu zachování 
objektivity, zúčastnit dva členové poradenského týmu. Pokud zahrada splní předepsaná kritéria, 
proběhne její certifikace – předání plakety přírodní nebo ukázkové přírodní zahrady a tištěného 
certifikátu. Konzultaci k získání plakety Obec Přírodní zahrada uskuteční také jeden poradce. 
 
 

Cena za udělení plakety Přírodní zahrada: 
● administrativa, organizace certifikace a zpracování dat: 500 Kč 
● návštěva 1 poradce při certifikaci Přírodní zahrady: 400 Kč/hod. + cestovné 7 Kč/km 
● certifikát, udělená plaketa – 750 Kč 

 
Cena za udělení plakety Ukázková přírodní zahrada: 

● administrativa, organizace certifikace a zpracování dat: 1000 Kč 

● návštěva dvou poradců při certifikaci Ukázkové přír. zahrady: 2 x 400 Kč/hod + cest. 7 Kč/km 

● certifikát, udělená plaketa – 1000 Kč 
 
Cena za udělení plakety Obec Přírodní zahrada: 

● administrativa a zpracování dat: 1000 Kč 

● konzultační návštěva poradce v obci při udělení plakety Obec Přírodní zahrada: 400 Kč/hod + 
cest. 7 Kč/km 

● certifikát, udělená plaketa – 1000 Kč (předběžný odhad ceny, cena bude upřesněna) 
 
V případě, že k Vám poradce cestuje déle než 0,5 hodiny a stráví proto více než 1 hodinu na cestě, 
účtujeme rovněž 200 Kč za 1 hodinu času na cestě. 

 
Cestovné poradců se počítá z místa jejich bydliště. Pokusíme se spojit více certifikačních nebo 
poradenských návštěv do jednoho dne, abychom snížili náklady na cestovné na jednu zahradu na 
minimum, a poslat k Vám na konzultaci poradce, který to k Vám má nejblíže. Pokud budete mít zájem, 
uděláme Vám kalkulaci certifikační návštěvy ještě před podáním přihlášky zahrady.  
 
Jakékoliv další dotazy vám rádi zodpovíme na emailu: info@prirodnizahrada.eu. 


