PROHLÁŠENÍ
Rada města ukončila nájemní smlouvu společnosti Zahrada Čech s.r.o.
Zahrada Čech s.r.o. již čtvrtým rokem provozuje litoměřické výstaviště a za tu dobu
zorganizovala řadu úspěšných akcí vč. proběhlého jubilejního 40. ročníku Zahrady Čech. Druhým
rokem získala ocenění v podobě zařazení do projektu Ústeckého kraje – Rodinné stříbro. Má řadu
pozitivních ohlasů od vystavovatelů i návštěvníků na obnovu tradičního výstavnictví a přesto si za
současných podmínek nemůže dovolit litoměřické výstaviště nadále provozovat.
Hlavním důvodem jsou neustálá zpochybňování smluvních vztahů v podobě nesouladých
názorů Ministerstva vnitra, které se paradoxně neumějí domluvit na jednotném znění k platnosti či
neplatnosti dodatků k nájemní smlouvě. Vzniklá právní nejistota tak začala mít dopad na
dlouhodobé obchodní partnery. Dalšími důvody pak jsou opakovaná poškozování zveřejněnými
urážlivými výroky a dehonestujícími články ze stran některých opozičních zastupitelů. Opětovné
obhajování před policií kvůli nesmyslným a nepodloženým trestným oznámením.
Zdrojem je neúspěšný kandidát na hejtmana Ústeckého kraje Ing. Petr Urbánek, který si
libuje v poškozování společnosti Zahrada Čech. Společníci si tak nadále nepřejí být spojování se
záměrně uměle vytvořenými kauzami. Je pro ně naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, že jeden
ze zastupitelů města (50% vlastníka Zahrady Čech s.r.o.) podniká kroky, které místo, aby pomáhaly,
výrazně škodí společnosti Zahrada Čech s.r.o.
„Za těchto okolností jsme se rozhodli činnost Zahrady Čech s.r.o. nadále z vlastních
prostředků nedotovat a v činnosti nepokračovat,“ uvedl jednatel a spoluvlastník spol. EXPO CZ
s.r.o. Ing. Petr Skřivánek.

„O výstavní sezónu v letošním roce se však bát nemusíme. Všechny akce, zveřejněné
v Kalendáři akcí proběhnou beze změn. Je to priorita radních“ ubezpečil všechny místostarosta
Mgr. Karel Krejza.
Litoměřičtí zastupitelé budou již 2. února stát před rozhodnutím, zda zachovat tradici
výstavnictví a značku Zahrada Čech nadále rozvíjet. A pokud ano, tak jakým způsobem provoz
výstaviště zajistí. O podmínkách a samotném vypsání výběrového řízení na provozovatele
v následujících letech by měli jednat vzápětí.
„Chceme ubezpečit všechny vystavovatele a návštěvníky, že uděláme maximum pro to, aby
všechny výstavy letošního roku proběhly na takové úrovni, které dosáhly v posledních letech.
Věříme, že výstavnictví v Litoměřicích bude zachováno,“ uvedla Michaela Mokrá, vedoucí obchodu
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