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Zprávy z ústředí

REGISTRACE MOP PŘI ÚVR ČSOP 
Jak jste si jistě všimli, kromě padesáti-
korunového zvýšení odvodů z členských 
příspěvků u výdělečně činných členů je v 
letošní registraci základek jediná významnější 
změna oproti rokům minulým. Ta se týká ZO, 
které mají oddíly Mladých ochránců přírody 
(MOP). Na základě rozhodnutí loňského 
Sněmu ČSOP začlenila Ústřední výkonná rada 
do formuláře Přehled o činnosti a změnách v 
registraci ZO nové povinné údaje týkající se 
právě těchto  oddílů. Vzhledem k tomu, že 
tato nevelká změna vyvolala řadu diskusí a 
dotazů, dovolujeme si uveřejnit následující 
informaci. 

Asi víte, že údaje o MOPíkách doposud 
registrovalo a registruje Sdružení Mladých 
ochránců přírody ČSOP (SMOP). Bohužel, 
nikdy v minulosti toto Sdružení (s ohledem na 
striktní výklad zákona na ochranu osobních 
údajů) Ústřední výkonné radě údaje o 
MOPíkách neposkytlo. Mnoho let tak 
docházelo k tomu, že ČSOP měl dva seznamy 
členů, které spolu nebyly nijak provázané. 
Loňský Sněm upozornil na tuto situaci a 
přikázal Ústřední výkonné radě jí řešit.  
 

Důvodů k rychlé změně je hned několik: 
� Jedna organizace (Svaz) by měla mít jeden 
úplný seznam členů.  
� Ve Stanovách ČSOP je jasně psáno, že 
členství osoby v ČSOP vzniká registrací u 
ÚVR. Současné členy MOP při striktním 
výkladu stanov tedy nelze považovat za členy 
ČSOP. 

� Delegáti volení na Sněm za kraje se volí 
podle klíče stanoveného počtem členů v 
daném kraji. Tento počet však za současné 
situace není zkontrolovatelný. Nelze tedy ani 
nijak prokázat, že zastoupení delegátů v 
nejvyšším Svazovém orgánu bylo správné.  
� Členové druhého nejvyššího Svazového 
orgánu - Ústřední výkonné rady - jsou rovněž 
voleni podle počtu členů v krajích. Je tedy 
možné, že i současné složení Rady není 
stanoveno správně, vždyť údajné počty členů 
v krajích se často lišily jen o jednotky.  
� Je téměř jisté, že někteří MOPíci jsou 
vedeni v obou seznamech, protože je ZO 
zároveň uvádí jako členy ZO či jsou členy 
individuálními např. v rodinném členství. 
Není tedy ani jasné, kolik vlastně má ČSOP 
členů. 
� Bylo by více než vhodné sledovat, kdo z 
MOPíků zůstává členem ČSOP po opuštění 
oddílu MOP nebo se později do ČSOP vrací. V 
stávající době toto možné není. 
� Podobných důvodů lze určitě najít více... 
 

Ústřední výkonná rada z výše uvedených 
důvodů uložila své Kanceláři, aby 
nezaregistrovala ty základní organizace 
ČSOP, které odmítnou vyplnit ve formuláři 
Přehled o činnosti, zda měly v loňském roce 
oddíly MOP a kolik v těchto oddílech měly 
členů. A také ty ZO, které do seznamu 
stávajících členů, který je nedílnou součástí 
formuláře Přehled o činnosti, neuvedou 
základní údaje o členech svých MOP, pokud 
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je v době registrace mají, jako je jméno, 
příjmení, adresa a datum narození.  
 

Vážení přátelé, mrzí nás současná situace, 
kdy musí ZO jeden seznam vyhotovovat  a za-
sílat dvakrát, když by bylo logické a jedno-
duché řešení, že bychom se v Praze dohodli a 
seznamy MOPíků si předali. Leč zatím to asi 
není možné. Nabízí se snad jediné rychlé 
řešení. Na seznam MOPíků, který zasíláte do 
SMOP, uveďte svolení a přání, aby toto 
Sdružení seznam obratem předalo Ústřední 
výkonné radě jako součást registrace Vaší 
základních organizace. Pokud nám tento 
seznam SMOP předá, budeme brát tuto Vaši 
povinnost za splněnou. 
 

S nadějí a přáním, že žabomyší spory 
budou  brzy u konce, „nejnutnější papírování" 
vyřešíme rychle a efektivně a ještě nám 
zůstane síla k naplňování našeho poslání 
ochránců přírody! 

Petr N. Stýblo 
 

JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÉ RADY 
První letošní jednání ÚVR proběhlo v sobotu 
16. ledna v našem Domě ochránců přírody 
v Praze. Na programu byla řada bodů týkající 
se především vnitrosvazových záležitostí. Tak 
například ÚVR řešila, ale zatím neschválila 
hned tři návrhy směrnic: o kolektivním 
členství, stanovující bližší podmínky založení 
ZO a Národní sítě záchranných stanic. Tyto 
směrnice budou zřejmě dopracovány a 
schváleny příště. Naopak ÚVR pozměnila 
nedávno schválenou Směrnici pro 
vyznamenání a ocenění Českého svazu 
ochránců přírody v bodě týkajícím se 
udělování ocenění Život pro ježky. Propříště 
bude toto oceňování udělováno pouze na 
návrh Rady Národní sítě záchranných stanic.  

ÚVR dále schválila vyhlášení Svazové 
soutěže „Točte se!“ a naší účast na akci 
Hodina pro Zemi. ÚVR rovněž vyhlásila 
výběrová řízení na podporu projektů 
pozemkových spolků a v projektů 
zaměřených na ochranu biodiverzity (viz 
informace na jiném místě těchto Depeší). 

Tradičně se diskutovalo o roli našich 
regionálních center. Pro řešení této 

problematiky ÚVR posléze jmenovala 
pracovní skupinu. Ta by měla říci, zda a jak 
regionální centra ČSOP pro práci Svazu dále 
využívat.  

Petr N. Stýblo 
 

JAK SPRÁVNĚ ZAPLATIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY? 
Jaká v tom může být věda? Co si to v Praze 
zase vymýšlejí za hňupiny? Koho to zas 
napadlo, zabývat se takovou ptákovinou? Na 
takové a podobné otázky musí přijít každý, 
kdo si přečte nadpis tohoto článku. Přece 
v tom žádná věda není!   

Bohužel, praxe ukázala, jak moc je taková 
„ptákovina“ důležitá. Během jednoho 
soudního procesu s jednou nejmenovanou 
základkou se ukázalo, jak je důležité vždy 
umět zpětně prokázat, kdo byl členem 
základky v libovolném konkrétním dni. A že, 
nezaplatí-li člen základky do 31. března 
příspěvky, přestává být podle Stanov ČSOP 
jejím členem. Z toho pak vyplývá, že, zaplatí-li 
příspěvky třeba hned prvního dubna, má 
prostě smůlu. V té době už není členem, je 
jen zájemcem o členství a to znamená, že o 
jeho přijetí do ZO rozhoduje členská schůze 
ZO. A ta co čert nechtěl právě proběhla a 
další bude třeba až za rok! Uff, co to máme za 
Stanovy?! Pokud je základka partou lidí a 
nemá žádný majetek, asi se nic neděje. 
Nedojde-li ke sporu, žádný problém 
neexistuje. Ale, vydělali-li jste si třeba na pilu, 
křoviňák či terénní základnu, pak bacha! I 
nejlepší kamarádi se mohou rozkmotřit a 
může být zle… A pak třeba může dojít k tomu, 
že tehdy někdo na schůzi o převodu majetku 
hlasoval nějak. A byl ten někdo v té době 
vůbec členem? Byl? No tak to dokažte, že byl. 
Zaplatil na ten rok členské příspěvky? Jo? A 
kdy? Máte v pokladně příjmový doklad a na 
něm správné datum? Jo tak, vy jste se tehdy 
usnesli, že za členy bude příspěvky platit 
základka? A máte o tom zápis? A kdo se 
usnesl? Členská schůze? Výbor? A jste si jistí, 
že ti co se tehdy usnesli byli v té době 
členy…? Brrr. Lepší nedomýšlet dále.  

 

A tak si to zrekapitulujme: 

1. Členské příspěvky ve výši, kterou si určí 
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základka, musíte základce zaplatit do 31. 
března. Základka i vy byste o tom měli mít 
doklad.  

2. Základka může rozhodnout o tom, že 
členské příspěvky za své členy zaplatí (sama 
sobě). Toto rozhodnutí musí být písemné a 
nejlépe, je-li součástí zápisu z členské schůze. 
Rozhodnutí může být nekonkrétní bez dalších 
podmínek – např. „za všechny své členy“, 
nekonkrétní podmíněné – např. „za členy, 
kteří minulý rok odpracovali pro ZO aspoň 10 
hodin“ nebo konkrétní – např. „za Frantu 
Vomáčku a Lucii Vopršálkovou“. Může být 
omezené na konkrétní rok nebo časově 
neomezené. 

3. Nezaplatíte-li členské příspěvky do 31.3. 
a neexistuje-li rozhodnutí ad. 2, zaniká vaše 
členství v ZO.  

4. Nové členy může do ZO přijmout pouze 
členská schůze. Fakt, že byli přijati by měl být 
součástí zápisu z této schůze. 

5. ZO do 31. 3. zaplatí na účet ÚVR odvody 
z vybraných členských příspěvků ve výši, 
která je stanovena Sněmem ČSOP. Nicméně, 
pokud se tak nestane, ZO nezaniká a může 
tuto chybu napravit i v dalších dnech. 

Petr N. Stýblo 
 

AKREDITACE EKOCENTER ČSOP 
Také v letošním roce vyzýváme k akreditaci 
ekocenter (EC) dříve, a sice z prostého 
důvodu - rádi bychom zvládli akreditovat 
všechna EC ČSOP ještě před vypršením 
akreditace současné (která platí do dubna 
2010). 

Prosíme tedy ty z Vás, kteří mají zájem mít 
akreditované EC ČSOP o vyplnění formuláře 
Žádost o akreditaci a jeho poslání na adresu 
Kanceláře ÚVR ČSOP. Jak tento formulář, tak 
směrnice ÚVR ČSOP pro EC ČSOP jsou  
k dispozici na internetových stránkách ČSOP 
www.csop.cz (záložka Ekologická výchova � 
Ekocentra ČSOP � Akreditace ekocenter). 
 

Pro úspěšnou akreditaci ekocentra ČSOP platí 
následující podmínky: 

 

� uhrazení akreditačního poplatku ve výši 
300 Kč za jeden typ akreditace (příklad: 

osvětové EC + výukové EC + vzdělávací EC + 
poradenské EC = 1200 Kč),   
� EC může zřizovat pouze řádně 
registrovaná složka ČSOP s právní subjekti-
vitou (základní organizace, regionální 
sdružení apod.) - termín registrace ZO ČSOP 
je do 31. 3. 2010, 
� předložení výroční zprávy zřizujícího člán-
ku za uplynulý rok (2009), jejíž součástí je i 
finanční přehled. 

 

Další podrobnosti o akreditaci EC ČSOP 
získáte ve výše zmiňované směrnici pro 
ekocentra ČSOP nebo na e-mailu 
ekocentra@csop.cz. 

Pro letošní rok máme několik nových 
informací týkajících se akreditovaných EC: 

 

1. Budeme opět vydávat sborník akredi-
tovaných EC ČSOP, který bude distribuován 
za účelem lepší společné propagace a 
prezentace našich organizací. Pro údaje ve 
sborníku využijeme částečně informace 
z Vašich vyplněných formulářů pro akreditaci 
EC, a pro zbytek údajů ve sborníku Vám 
pošleme krátký dotazník. Ve sborníku budou 
uvedena akreditovaná EC z loňského roku 
(2009), a ta která budou řádně akreditována 
ke 30. 4. 2010.  
 

2. Připravujeme několik nových výhod 
pro akreditovaná EC ČSOP (např. výrazně 
nižší účastnické poplatky na námi pořádaných 
seminářích, možnost zapojení akreditovaných 
EC do programů Dřevo a Infocentra, získání 
nových vzdělávacích materiálů atd.)  
 

3. Zrealizujeme několik vzdělávacích akcí 
pro pracovníky i dobrovolníky EC ČSOP. 
Naším cílem je další vzdělávání a zkvalitnění 
služeb EC, které poskytujete mnoha cílovým 
skupinám. V nejbližší době se Vám s dalšími 
informacemi ozveme. 

 

Pokud máte dotazy, připomínky či náměty na 
lepší spolupráci s Kanceláří ÚVR ČSOP napište 
nám nebo zavolejte. 

Petr Janeček 
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2. ROČNÍK SETKÁNÍ S PŘÍRODOU - VÝZVA! 
Po dvou vydařených ročnících celosvazové 
kampaně Setkání s přírodou vyhlašujeme pro 
tento rok její pokračování.  

Smyslem této kampaně ČSOP je umožnit 
veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá 
místa v doprovodu zasvěceného průvodce. 
Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit 
cenné lokality, vidět vzácné rostliny a 
živočichy, seznámit se s důvody ochrany 
vzácných či ohrožených míst a druhů i se 
smyslem konkrétních ochranářských aktivit. 

Vyzýváme Vás tedy, abyste se do této 
kampaně, určené široké veřejnosti, zapojili a 
pomohli nám SETKÁNÍ S PŘÍRODOU 
propagovat.  

Pokud v termínu od 11. - 20. června 2010 
pořádáte akce typu exkurze, vycházky, 
průzkumy do zajímavých přírodních lokalit, 
nahlaste nám, prosím, tuto akci 
prostřednictvím webového formuláře, který 
naleznete na webu: www.setkanisprirodou.cz. 
Vaše akce bude následně prezentována v 
rámci celé kampaně (internetová prezentace, 
plakáty, tiskové zprávy).  

Podrobnosti získáte na výše uvedených 
webových stránkách, na e-mailu 
setkanisprirodou@csop.cz nebo na tel. čísle: 
222 516 115. 

Petr Janeček 
 

KALENDÁŘ AKCÍ NA WEBU ČSOP 

Na ústředních stránkách ČSOP již od podzimu 
funguje společný Kalendář akcí,  jehož 
prostřednictvím mohou základní organizace a 
regionální či zájmová sdružení inzerovat 
připravované spolkové akce.  Několik 
organizací již touto cestou svoje akce 
pravidelně zveřejňuje.  

Přístup na kalendář je přes rozhraní pro 
správu údajů ZO ČSOP na následující adrese:  
www.csop.cz/zosprava/.   

Plánované akce podléhají schválení admi- 
nistrátorem – pracovníkem Kanceláře ÚVR. 
V Kanceláři pro Vás samozřejmě můžeme 
Vaše akce do kalendáře akcí zadávat, 
nicméně práce s ním je velmi snadná - na 
požádání Vám pošleme jednoduchý manuál, 

jak s kalendářem akcí pracovat.  

Využijte tuto možnost a „inzerujte“ svoje 
akce na společných stránkách ČSOP! 
              Markéta Pecková 
 

POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 
Stejně jako v minulých letech, i pro letošní rok 
bylo pro všechny řádně registrované subjekty 
ČSOP uzavřeno hromadně pojištění zodpo-
vědnosti za škody. Podmínky se nemění, takže 
jen pro připomenutí či pro nováčky: 

Pojištěna je zodpovědnost za škody, 
vzniklé jinému při činnosti organizace v 
souladu se stanovami (tedy například když při 
pálení klestu vyhoří sousední les nebo při 
ošetřování stromu spadne uříznutá větev 
kolem-jdoucímu na hlavu), náhrady nákladů 
vynaložených zdravotními pojišťovnami na 
zdravotní péči ve prospěch zaměstnance 
organizace v důsledku nedbalostního proti-
právního jednání organizace – tzv. regrese 
(jinak řečeno – když něco zanedbáme, 
zaměstnanec díky tomu přijde k úrazu a 
zdravotní pojišťovna by pak na nás chtěla 
náhradu těchto nákladů) a náklady na řízení o 
náhradě škody před příslušným orgánem, 
odměna advokáta za obhajobu v přípravném 
řízení a v řízení před soudem prvního stupně 
(maximálně ve výši mimosmluvní odměny 
advokáta) či náklady vynaložené v souvislosti 
s mimosoudním projednáním nároku na 
náhradu škody, pokud souvisí se způsobenou 
škodou tímto pojištěnou. Pojištění se naopak 
nevztahuje zejména na zejména tzv. 
ekologické havárie – tedy znečištění půdy, 
vody a vzduchu chemickými látkami, na 
škody způsobené úmyslně, na škody 
způsobené při činnosti nad rámec stanov, na 
případy, na které se vztahuje pojištění 
zodpovědnosti za škody způsobené provozem 
motorového vozidla, na škody vzniklé mimo 
území České republiky a na placení pokut.  

Výše pojištění: škoda způsobená činností 
organizace jiným osobám s výjimkou škody 
na majetku pronajatém, propůjčeném či jinak 
užívaném organizací – plnění do 5.000.000 Kč 
při finanční spoluúčasti organizace 1.000 Kč; 
škoda způsobená jiným osobám na majetku 
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užívaném organizací (zejména na majetku 
pronajatém či propůjčeném) – plnění do 
1.000.000 Kč při finanční spoluúčasti 
organizace 2.500 Kč; náhrady zdravotním 
pojišťovnám – plnění do 1.000.000 Kč při 
finanční spoluúčasti organizace 1.000 Kč. Pro 
případ, kdy by se škoda blížila horní hranici 
pojistné částky a vyžádala si tak nutnost 
připojištění, vyhrazuje si ÚVR ČSOP právo 
žádat na organizaci, která tuto škodu 
způsobila, finanční spoluúčast při uhrazení 
takovéhoto připojištění. 

Jak postupovat, kdyby k nějaké pojistné 
události došlo? V první řadě je třeba o této 
události sepsat s poškozeným zápis, který 

bude podepsán jak pojištěným, tak poš-
kozeným. Kromě tohoto zápisu o škodě (příp. 
dokladu o uplatnění nároku poškozeného) 
potřebujete pro likvidaci škody ještě doklady 
dokládající výši vzniklé škody a zápis policie 
(pokud škodu šetřila) a vyplněné hlášení 
pojistné události, jehož formulář vám 
v případě potřeby poskytne Kancelář ÚVR 
ČSOP. Neprodleně po vzniku škody 
kontaktujte Kancelář ÚVR ČSOP (na čísle: 
222 516 115 nebo 222 511 494), která zajistí 
kontakt s brokerskou firmou a další potřebné 
náležitosti. 

Honza Moravec 

Grafický manuál 

JAK ČÍST MANUÁL JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO 

STYLU ČSOP – 1. ČÁST 
Každá základní organizace obdržela na 
přelomu roku CD nazvané Užitečná data pro 
základní organizace ČSOP 2009. Mimo jiné 
jsou na něm k dispozici nově schválená 
zobrazení log ČSOP (schválil Sněm na jaře 
2009) a také návod jak tato loga a další 
grafické prvky ČSOP správně používat – tzv. 
Manuál jednotného grafického stylu. 
Vzhledem k tomu, že tento Manuál je v prvé 
řadě určen grafickým odborníkům, jejichž 
služeb při tvorbě našich grafických výstupů 
můžeme (silně doporučeno), ale nemusíme 
využívat, byl připraven i tento návod. Jeho 
cílem je poradit všem našim členům, kteří 
nemají možnost využívat práci odborných 
grafiků, ale přesto chtějí svojí činnost a práci 
Svazu prezentovat veřejnosti (letáčky, 
pozvánky, weby, ...). Tento návod je možné 
používat pouze vždy spolu s Manuálem, na 
jehož příslušné pasáže se odkazuje, nikoliv 
samostatně. 

 

Logo ČSOP „Kytkopták“ (str. 9 - 23 Manuálu) 

Správné logo v nejrůznějších formátech a 
barvách lze stáhnout z www.csop.cz, je šířeno 
na příslušném CD ČSOP v datech 2009, 
případně ho na požádání zašle Kancelář ČSOP 
(222 516 115 nebo info@csop.cz). V zásadě 
ho od těch nesprávných poznáte podle toho, 

že špička pravého vodorovného lístku míří 
přesně na střed háčku nad ř ve slově přírody.  

Vzhled tohoto loga se nesmí nijak upravovat. 

 

 

 
 

 

Velikost tohoto loga nesmí být menší než 15 
mm na šířku. Pokud potřebujeme třeba na 
tužku či razítko ZO umístit menší logo, pak ne 
toto (!) nýbrž tzv. doplňkovou verzi loga, kde 
je nápis ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
umístěn vedle kytkoptáka vpravo (str. 17 
Manuálu). Tato doplňková verze se však 
nesmí užívat v případech, kdy by šířka 
kytkoptáka přesáhla 15 mm! No a nejmenší 
možné použití této doplňkové verze loga 
závisí na použité technologii. Jednoduše 
řečeno, musí být takové, aby nápis byl vždy 
čitelný. 
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Ochranná zóna loga 

Velmi častou chybou, které se při používání 
log ČSOP (i jiných) dopouštíme je porušování 
jeho tzv. ochranné zóny. Do loga a této zóny 
nesmí zasahovat žádné rušivé prvky, žádný 
text, jiná loga, okraje stránek, okraje tabulek, 
ostré kontrasty fotografie atd. Ochranná zóna 
okolo loga kytkopták je široká 1/5 šířky 
samotného loga. Například, použijeme-li logo 
široké 5 cm, tvoří ochrannou zónu loga 

 

čtverec o šířce 7 cm (1 cm na každou stranu 
od okraje loga). Doplňková verze loga má 
rovněž ochrannou zónu. Jde opět o 1/5 šířky 
piktogramu (obrázku „kytkoptáka“) ale okolo 
celého loga – tedy i okolo nápisu – ochranná 
zóna je tedy obdélníková. 

Petr N. Stýblo 

- pokračování příště -

Ochrana přírody 

JEŠTĚ KE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍM A ÚZEMNÍMU 

PLÁNOVÁNÍ 
Na webu ČSOP byl zveřejněn materiál, který 
zpracoval před několika lety Mgr. Martin 
Prokop pro potřeby pozemkových spolků. Byť 
se primárně zabývá právními aspekty 
vlastnictví, je v něm velký prostor věnován 
právě i územnímu plánování a územnímu a 
stavebnímu řízení, které se vlastnických práv 
úzce dotýká.  

Materiál lze stáhnout ve formátu PDF na 
adrese:  

http://www.csop.cz/docs/up/ps-
brozura_vlastnicke_pravo.pdf  

(nebo také na webu ČSOP www.csop.cz � 
záložka Ochrana krajiny �  Pozemkové 
spolky � Pro akreditované pozemkové 
spolky) a doporučuji jej k pozornosti všem, 
kteří se touto problematikou zabývají či chtějí 
zabývat. 

Honza Moravec 

MAPOVÁNÍ DOUPNÝCH A ODUMÍRAJÍCÍCH 

STROMŮ 
V letošním roce se ČSOP ve spolupráci s Lesy 
ČR a MŽP v rámci programu Ochrana 
biodiverzity opět zaměří na mapování 
doupných a odumírajících stromů. Hlavním 
důvodem pro vznik programu, který je ve VŘ 
zařazen mezi prioritní, je fakt, že odumírající 
a mrtvé stromy jsou nepostradatelnou 
součástí lesních ekosystémů. Mrtvé dřevo 
poskytuje místo k životu, úkryt a zdroj 
potravy pro celou řadu organismů. V 
uplynulých desetiletích však došlo k 
značnému poklesu jeho zastoupení. Cílem 

programu je proto vyhledávání a značení 
stromů, které zůstanou v lesních porostech k 
dožití a úplnému rozpadu. Program může být 
realizován kdekoli na území ČR po předchozí 
dohodě s hospodařícím subjektem.  

Více informací podá garant programu. 
Kontakt: Mgr. Jaroslav Koleček, tel.: 605 552 
978, e-mail: j.kolecek@email.cz. 

Jaroslav Koleček  
 

HODINA ZEMĚ – SOBOTA 27. BŘEZNA 2010 

VE 20.30 
HODINA, V NÍŽ SE SVĚT JEDNOTNĚ POSTAVÍ 

GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ 
27. března 2010 ve 
20.30 vypnou met-
ropole, města a 
vesnice celého světa 
na hodinu – Hodinu 
Země - svá osvětlení 
a vyšlou tím silné, 
celosvětové sdělení, 
že proti globálnímu 

oteplování je možné mnoho udělat. Bude to 
patrně největší světová událost se zapojením 
veřejnosti. Hodina Země 2010 propojí 
zhasnutím světel více než miliardu lidí na celé 
planetě, ve více než 6000 městech a obcích, 
propojí veřejný i soukromý sektor. Hodina 
Země 2010 sdělí světovým vůdcům, že my, 
občané této planety, chceme závazek, díky 
němuž se sníží emise skleníkových plynů ve 
prospěch naší planety. 

Historie akce se datuje k 31. březnu 2007, 
když více než 2,2 miliónu domácností a firem 
v australském Sydney zhasnulo na hodinu svá 
světla. Uplynul jeden rok a Hodina Země 
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dosáhla již do 370 měst a obcí, ve více než 35 
zemích, v 18 časových pásmech. Kampaň se 
proměnila z události v Sydney v celosvětové 
hnutí za celosvětový trvale udržitelný život. 
Odhadem 50 až 100 milionů lidí po celém 
světě zhasnulo v roce 2008 v rámci Hodiny 
Země svá světla a světově známé dominanty, 
včetně mostu Golden Gate Bridge v San 
Francisku, římského kolosea, reklamy na 
Coca-Colu na náměstí Times Square nebo 
hotelu Jumeirah v Dubaji na jednu hodinu 
potemněly. 

Ve svém třetím roce se Hodina Země 2009 
zapsala do historie jako dosud nejrozsáhlejší 
dobrovolná akce vůbec. Hodina Země 2009 
představovala vůbec první celosvětové 
vyjádření názoru. Celkové úspory energie 
ukazují, že stovky milionů lidí hlasovaly pro 
Zemi tím, že svá světla vypnulo 4159 měst 
v 88 zemích včetně 79 hlavních měst a 9 z 10 
nejlidnatějších velkoměst. Mezi světově 
známými stavebními památkami, které 
podpořily akci zhasnutím, byla např. Sfinga a 
pyramidy v Gize, socha Krista spasitele 
v Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž. 

Tento jednoduchý čin – „zhasnutí světel“ 
– poskytlo silný a viditelný mandát světovým 
leadrům pro přípravu konference COP15 
(Konference OSN o klimatických změnách) 
v Kodani v prosinci 2009, i do budoucna. 

Hodina Země 2010 se stane důležitou 
výzvou pro každého jednotlivce, vládu nebo 
firmu, aby převzala zodpovědnost a sehrála 
tak svou roli při zajišťování udržitelné 
budoucnosti. Nejvýznamnější budovy a 
stavby napříč Evropou, Asií, Pacifikem, 
Středním Východem i oběma americkými 
kontinenty zůstanou potemnělé. Lidé se 

spojí, aby společně se zamýšleli nad 
budoucnosti naší planety. 

Hodinu Země pořádá největší světová 
ochranářská organizace – WWF. Ta 
v letošním roce oslovila ČSOP s nabídkou 
koordinovat Hodinu Země v Česku. 
Z pověření ÚVR ČSOP se práce ujala ZO ČSOP 
Veronica. Poskytneme Vám veškeré 
informace, nabídneme dokumenty v češtině, 
budeme provozovat webovou stránku 
www.veronica.cz/hodinazeme. 
Další informace získáte na hlavní stránce 
Hodiny Země 2010 www.earthhour.org. Na 
stránkách 
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Hour#Ear
th_Hour_2009 si můžete dočíst, jak svět 
zhasínal v letech minulých. 
A jak Hodina Země proběhla v Česku loni? 
Podívejte se na internetový odkaz: 
http://www.denik.cz/ze_sveta/zhasnuta_mes
ta20090329.html. Letos bychom měli být 
společně lepší! 

Povzbuzujte města a obcí k účasti na této 
akci, dejte o akci vědět členům svých ZO, 
vyzvěte je, ať zhasnou svoje světla, ať o akci 
informují obce, kde žijí, pomozte nám oslovit 
firmy, které by se zhasnutím světel ve svých 
budovách mohli k akci přidat.  

Přidejte se k nám, 27. března ve 20.30, na 
Hodinu Země 2010. 

 

Ti z Vás, členů ČSOP, kteří se chtějí o akci 
dozvědět podrobnosti, kdo budete chtít 
iniciovat připojení a zhasnutím ve své obci 
nebo městě „hlasovat pro Zemi“, přihlaste se 
prosím našemu koordinátorovi Matěji 
Hollanovi na: matej.hollan@veronica.cz. 

Yvonna Gaillyová, Matěj Hollan  
ZO ČSOP Veronica 

 

Výběrová řízení 

V druhé polovině ledna byla vyhlášena 
otevřená výběrová řízení v rámci programu 
Ochrana biodiverzity a na podporu vzniku a 
rozvoje pozemkových spolků pro rok 2010. 
Uzávěrka pro podávání projektů u obou 
výběrových řízení je 15. březen 2010. Text 
výběrového řízení a kritéria hodnocení 
projektů naleznete v příloze tohoto vydání 

Depeší nebo na webu ČSOP: www.csop.cz.  

Na webu ČSOP nebo na vyžádání v Kanceláři 
ÚVR ČSOP jsou rovněž k dispozici přihláška a 
rozpočtový formulář. Na Kancelář můžete 
také směřovat své případné dotazy. 

 Kateřina Adámková a Honza Moravec 
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Soutěže 

SOUTĚŽ PRO ZO ČSOP „TOČTE SE!“ 
Ústřední výkonná rada ČSOP 
vyhlašuje soutěž pro 
základní organizace 
ČSOP nazvanou „Točte 
se!“ s následujícími pra-
vidly a podmínkami:  
� V rámci soutěže o sobě 
základní organizace natočí reprezentativní 
video (použity mohou být videokamery, 
digitální fotoaparáty s možností natáčení 
videa, mobilní telefony apod.). 
� Video může být časosběrné (doporučeno). 
� Délka 5 - 10 minut. 
� Video by mělo sloužit jako prezentace 
základní organizace tak, aby bylo možné 
pouštět je např. na seminářích, ve školách 
apod.  
� Vítán je decentní, vytříbený humor. 
� Jedinou podmínkou účasti, potažmo 
zařazení přihlášených videí do hodnocení je 
včasná registrace ZO. 
� Soutěž proběhne ve dvou časových verzích, 
tzv. krátké a dlouhé. 
 

Krátká verze - v období od vyhlášení do 31. 7. 
2010. V tomto období ZO natočí, zpracuje a 
pošle na adresu Kanceláře ÚVR video. Do 31. 
8. 2010 budou videa vyhodnocena. Vyhlášení 
výsledků a následné promítnutí prvních tří 
videí proběhne na celostátním Setkání členů 
ČSOP v roce 2010. 
Dlouhá verze - na krátkou verzi volně 
navazuje verze dlouhá, kdy do konce května 
2011 musejí ZO videa zpracovat a poslat do 
Kanceláře ÚVR. Hodnocení videí budou 
uzavřena do konce srpna 2011. 
Vyhlášení výsledků a následné promítnutí 
prvních tří videí proběhne na celostátním 
Setkání členů ČSOP v roce 2011. 
 

Tři nejlépe hodnocená videa budou 
zveřejněna na webových stránkách ČSOP. 

Posuzována bude kvalita, vhodnost obsahu – 
informací o ZO, originalita. 
Vítězné práce/ZO budou odměněny! 

Markéta Pecková 

 

DEJ ZELENOU POZNÁNÍ! 
V rámci programu Zelená karta ČSOP stále 
probíhá soutěžní hra - Dej zelenou poznání! 
Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové 
Českého svazu ochránců přírody, kteří si 
chtějí prohloubit své vědomosti, vlastní 
platnou plastovou průkazku člena ČSOP nebo 
MOP a uplatní ji při nákupu vstupenky, služeb 
či zboží u smluvních partnerů programu 
Zelená karta ČSOP od 1. 12. 2009 do 31. 3. 
2010.  Soutěžení se skládá ze dvou částí: 

• vyplněného herního kuponu  

• správných odpovědí na otázky, které 
nám poskytli sami partneři programu 
ZK ČSOP 

Výherci obdrží „čsopácké“ tričko nebo látko-
vou tašku přes rameno s ptačím motivem. 
 

                       

 

Seznam partnerů zapojených do soutěže,  
jejich otázky, herní kupon ke stažení a úplné 
znění pravidel soutěže naleznete 
na stránkách ZK http://zelenakarta.csop.cz 
v odkazu SOUTĚŽ na hlavní stránce. 

Kontaktní adresou je Český svaz ochránců 
přírody: Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 
140 00 Praha 4. 

Kateřina Mikešová 

 

Připomínáme všem členům ČSOP, že 
plastovou průkazku člena ČSOP, se kterou je 
možné využívat všechny výhody programu 
Zelená karta ČSOP (slevy na vstupném a při 
nákupu zboží),  vyhotovíme v Kanceláři ÚVR 
ČSOP v Praze a po zaslání fotografie 
pasového formátu Vám ji do týdne zašleme 
doporučeně poštou.   
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Zelená karta 

ZELENÁ KARTA DOPORUČUJE 
� Hvězdárna ve Vlašimi se 
pro veřejnost otevře opět 
v dubnu 2010. Pravidelná 
pozorování s výkladem 
pro veřejnost se v období od 

začátku dubna do konce září konají 
na vlašimské hvězdárně každý pátek.   
Začátky pozorování: duben, září od 20.00 h.; 
květen – srpen od 21.00 h. Mimo tuto 
pravidelnou otvírací dobu je možno domluvit 
si návštěvu hvězdárny telefonicky:   

Petr Pivoňka: 602 700 109, Rudolf Vlach: 724 
179 851, Jan Urban: 607 835 434 

Držitelé průkazu ČSOP mají vstup na hvěz-
dárnu se slevou 50 %. Těšíme se na 
shledanou pod hvězdnou oblohou! 

 
� Ve Středočeském muzeu v 
Roztokách u Prahy právě 
probíhá výstava Vetřelci - 
nepůvodní druhy fauny ČR, 
která byla připravena s 

použitím publikace ČSOP J. Mlíkovského a P. 
Stýbla - Nepůvodní druhy fauny a flóry 
České republiky. Tuto publikaci je možné si 
na místě zakoupit. 

 
� Od 4. února 2010 připravilo 
olomoucké Vlastivědné 
muzeum výstavu Do 
Antarktidy cestou i necestou s 
podtitulem Ptákařův 

průvodce po Antarktidě na níž prezentuje 
své fotografie z expedic do Antarktidy RNDr. 
Václav Pavel, Ph.D. Výstava představí 
odborné i laické veřejnosti na šest desítek 
fotografií, které vznikly během těchto 
expedic mimo jiné i díky možnosti navštívit 
kromě české základny také atraktivní 
prostředí subantarktických ostrovů a 
Antarktického poloostrova. Velkoformátové 

snímky zachycují unikátní živou i neživou 
přírodu tohoto světadílu a současně 
dokumentují život českých vědců v tomto 
nehostinném koutě světa. V rámci výstavy 
proběhne ve čtvrtek 25. 2. v klubovně VMO 
od 17 hodin stejnojmenná přednáška RNDr. 
V. Pavla, Ph.D. Výstava je otevřena: stř – ne: 
10 - 17 h., a to až do 14. 3. 2010. 

 

ZELENÁ KARTA INFORMUJE 
Správa jeskyní České 
republiky Vás zve: V měsíci 
únoru se můžete vydat do 
některé z osmi otevřených 
jeskyní. Do jeskyní Na Pomezí 

a Na Špičáku se dostanete po domluvě. Do 
Javoříčských, Mladečských, Zbrašovských 
aragonitových a do jeskyně Výpustek jsou 
pevné vstupy. Více o jeskyních naleznete na 
webu: http://www.caves.cz. 

 

VÝZVA – PODPOŘTE PROGRAM ZK ČSOP        

Pokud vám chybí některá služba či organizace 
v programu Zelená karta, 
nebo máte nějaký nápad, 
který by ho podpořil, 
můžete se přidat a pomoci 
s rozvojem a rozšířením 
programu. 

Pokud máte možnost zprostředkovat kontakt, 
který se vám zdá vhodný pro přidružení mezi 
ostatní objekty ZK ČSOP, pak neváhejte a 
vyžádejte si od Kanceláře ÚVR ČSOP, 
Michelská 5, Praha 4, bližší materiály k propa-
gaci Zelené karty ČSOP. Každé navázání 
spolupráce tváří v tvář, je mnohem silnější a 
osobnější pro další jednání a vede k většímu 
procentu úspěchu.  
Více informací naleznete na internetových 
stránkách http://zelenakarta.csop.cz, v zálož-   
ce Pomozte nám. 

Kateřina Mikešová
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KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK ČSOP OD ÚNORA 2010 
 

datum Název a adresa objektu/ akce kraj 

10. 2.  Národní zemědělské muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, pořádá 
přednášku pro veřejnost: Krásy Pyrenejského poloostrova z letadla 
(pokračování cesty Cessnou nad Evropou v r. 2009) - Ing. J. Karel Dohnal, 
cestovatel, fotograf, spisovatel. Začátek v 17 hod. 

Hl. m. Praha 

11. 2. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nám. J. Urbana 141/I, 337 01 
Rokycany 
KOROVWAI DALAM Poslední nedotčený kmen - přednáška o expedici MVDr. 
Luďka Uzla do neprobádané oblasti Papui Nové Guinei Přednáška se koná 
v prostorách muzea, začátek v 17 hod., vstupné 10,- Kč. 

Plzeňský 

13. 2. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,  Zámek 1, 252 63 Roztoky u 
Prahy, Masopust - tradiční průvod masek 

Středočeský 

14. 2. Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4 
VALENTÝN - vstup zdarma a malý dárek pro všechny Valentýny a Valentiny, 
kteří tento den slaví svátek (nutno prokázat platným dokladem). Otevřeno 
od 8.00 do 16.00. Vstup zdarma platí i pro Expozici Rajské ostrovy (otevřeno 
9.00 – 18.00). 

Ústecký 

do 14. 2. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino Nábřeží 465, 500 01 
Hradec Králové, Chvála české bibliofilie - výstava u příležitosti 101. výročí 
vzniku Spolku českých bibliofilů. 

Královéhradecký 

do 14. 2. Muzeum Českého lesa v Tachově, Tř. Míru 447, 347 01 Tachov 
Výstava archivních dokumentů k historii regionu okresu Tachov z depozitářů 
Státního okresního archivu v Tachově. 

Plzeňský 

do 14. 2. Muzeum Českého lesa v Tachově, Tř. Míru 447, 347 01 Tachov 
Výstava archivních dokumentů k historii regionu okresu Tachov z depozitářů 
Státního okresního archivu v Tachově.  

Plzeňský 

17. 2. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí  

Přednáška Vesmírné inspirace - beseda je určena všem zájemcům, kteří se 
chtějí seznámit se zajímavými objekty našeho vesmíru a třeba se nechat i 
trochu inspirovat. Témata: neobvyklé meteorologické jevy, fotografické 
záznamy jasných meteorů; pohledy na tělesa Sluneční soustavy; přehlídka 
mlhovin a hvězdných porodnic; galaktické parádnice i popelky; člověk na 
oběžné dráze. Přednáší Ing. Libor Lenža, ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí, 
p. o. Začátek v 18:00. 

Zlínský 

19. 2. Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov  

Připojte se k pohádkovým bytostem, selkám a sedlákům, čertům a zvířátkům 
i vy! Masopustní průvod začíná v 15:30. 

Ústecký 

do 20. 2. Jihomoravské muzeum ve Znojmě,  Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo 
Výstava Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

Jihomoravský 

do 22. 2. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Nám. J. Urbana 141/I, 337 01 Rokycany 
Vás zve na výstavu „Patří mezi nás...XII“, kde naleznete práce z keramické a 
textilní dílny děvčat z domova Zvíkovecká kytička. 

Plzeňský 

26. 2.  - 
18. 4. 

Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc 
Hry a klamy - interaktivní výstava, na níž si můžete v duchu Komenského 
zásady „Škola hrou" vyzkoušet fungování fyzikálních zákonů, svou šikovnost 
a tvořivost. 

Olomoucký 

26. 2. - 
23. 5. 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,  Zámek č.1, 252 63 Roztoky u 
Prahy, „Kde se zub času vylomil v konzervátorských dílnách muzea“. 

Středočeský 
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do 28. 2. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo náměstí 11, 669 02 Znojmo, 
„Putující kameny aneb pravidla chaosu“ - příběh o horninách, které se vydaly 
údolím Dyje na dalekou cestu k moři. 

Jihomoravský 

do 14. 3. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc, 
„Do Antarktidy cestou i necestou aneb Ptákařův průvodce po Antarktidě“ - 
výstava velkoformátových fotografií RNDr. Václava Pavla, Ph.D. 

Olomoucký 

14. 3. Muzeum Přírody Český ráj, Prachov 37, 506 01 Jičín Vás zve na Žabí běh - na 
odhadnutý čas, 5. běh, jarní. Pohyb s odhadem času neboli proti času. Běžet, 
jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si 
dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji 
trefí do odhadu. Startovné 30,- Kč. Startující mají vstup do Muzea přírody 
Český ráj zdarma! Začátek akce v 10:00. 

Královéhradecký 

17. 3. Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 

Přednáška Čekání na bouřící se slunce - slunce je životodárnou hvězdou a její 
neocenitelný význam byl člověku zřejmý odpradávna. V moderním pojetí 
vědy a astronomie se jím zabývá sluneční fyzika, která již odhalila nemálo 
tajů naší hvězdy. Jedno je ale jisté: pro naši technologickou civilizaci Slunce 
již není jen dárcem života, ale i objektem, který může být velmi nebezpečný. 

Zlínský 

do 21. 3. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - Křížova vila, Zeyerova 344, 438 01 
Žatec  
Obrazy Oskara Brázdy - výběr z díla malíře. 

Ústecký 

do 21. 3. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u 
Prahy, Výstava „Vetřelci, nepůvodní druhy fauny ČR“ - předlohou pro 
výstavu byla publikace J. Mlíkovského a P. Stýbla - Nepůvodní druhy fauny a 
flóry České republiky. 

Středočeský 

21. 3. - 
23. 6. 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 Roztoky u 
Prahy, „Lego - hračka i hobby“ 

Středočeský 

do 28. 3. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 77173 Olomouc 
„Nástrahy, pasti a železa na škodnou“ - šokující výstava předvádí nelegální 
praktiky používané k likvidaci dravých ptáků. 

Olomoucký 

do 31.3. Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 
„Krajem komárů a kaprů - 30 let CHKO Třeboňsko“ - výstava 
velkoformátových fotografií, které dokumentují přírodní složky a krajinu 
CHKO Třeboňsko. 

Jihočeský 

do 11. 4. Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci - Hlavní budova, Husova 678, 438 
01 Žatec, výstava obrazů Gustava Zindela. Výročí 50 let od úmrtí 
krušnohorského krajináře. Prostřednictvím obrazů G. Zindela navštívíte 
Krušné hory a jejich obyvatele v době před první světovou válkou. 

Ústecký 

do 30. 4. Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské 
Lázně - na výstavě „Prostorem a časem“ můžete spatřit stereofotografie z 
druhé poloviny 19. století zpracované moderní technikou do formy 
anaglyphu. 

Karlovarský 

 

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta ČSOP, který je pravidelně aktualizován.  Naleznete jej na 
stránkách: http://zelenakarta.csop.cz 
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Příloha:  

V Praze 17. ledna 2010 
 

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody 

ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) a Lesy České republiky, s. p. (dále LČR) 

vyhlašuje otevřené výběrové řízení 

OCHRANA BIODIVERZITY 

pro rok 2010 

 

                            

 

 
I. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit: 

- řádně registrované organizační složky ČSOP 

- občanská sdružení založená dle § 6 zák. č. 83/90 Sb. o sdružení občanů ve znění pozdějších předpisů. 

Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s dluhem vůči ÚVR ČSOP. 

II. TÉMATA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

V tomto výběrovém řízení je možné žádat o podporu projektů, které budou realizovány v rámci jednotlivých 
vyhlášených činností. Podporovány budou projekty zaměřené na tyto činnosti: 

1. Mapování výskytu určitého druhu, skupiny druhů či biotopu 

- Náplní projektů je mapování ochranářsky významných druhů, skupin druhů či biotopů, včetně invazních druhů 
rostlin a krajových odrůd ovocných dřevin. 

- Prioritní aktivity: mapování sovy pálené, rorýse obecného, sýčka obecného,  čejky chocholaté, motáka 
lužního, chřástala polního, kuňky žlutobřiché, kuňky obecné, vrápence malého a zimozelenu okoličnatého; 
mapování výskytu dospělců saproxylofágního hmyzu; systematické mapování výskytu invazních druhů; 
mapování invazivních druhů raků; mapování doupných stromů; mapování prováděná na pozemcích s právem 
hospodařit LČR (doloženo souhlasem příslušné lesní správy, lesního závodu či správy toků). 

- V projektu musí být uvedena metodika mapování, kdo bude mapování provádět včetně jeho odborných 
zkušeností, jasně specifikováno mapované území a využití výsledků mapování.  

- Povinné přílohy: 

- platná výjimka k manipulaci se zvláště chráněnými druhy tam, kde ji charakter mapování vyžaduje, 

- platná výjimka z režimu zvláště chráněného území tam, kde ji charakter a místo mapování vyžaduje. 

- V případě mapování invazních druhů musí závěrečná zpráva obsahovat návrh na jejich likvidaci.  

- V případě mapování doupných stromů musí závěrečná zpráva obsahovat návrh opatření na jejich ochranu (při 
dodržení pravidel ochrany lesa, bezpečnosti a ochrany zdraví a životů a ochrany majetku). 

- Součástí projektu musí být informace o použité metodice, případně její popis. 

- Veškerá data získaná v rámci realizace projektu budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody 
(NDOP). 
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2. Monitoring / podrobné mapování určité lokality 

- Náplní projektů je získání podkladů k plánovanému managementu na lokalitě, k zhodnocení úspěšnosti 
realizovaného managementu, k aktivitám vedoucím k ochraně lokality apod. 

- Prioritní aktivity: projekty realizované akreditovanými pozemkovými spolky na lokalitách, k nimž  mají právní 
vztah (v projektu musí být výslovně uvedeno); projekty realizované na lokalitách, kde vinou nezmapování 
lokality hrozí při změně využití její nevratný zánik (v projektu výslovně uvedeno a odůvodněno); projekty 
realizované na pozemcích s právem hospodařit LČR (doloženo souhlasem příslušné lesní správy, lesního 
závodu či správy toků). 

- V projektu musí být jasně vymezená lokalita, na níž má projekt probíhat, záměr realizátora (k čemu budou 
získané podklady sloužit), případně vztah realizátora k lokalitě, stanoveny druhy či skupiny druhů, které 
budou mapovány, metodika, která bude pro mapování jednotlivých druhů (skupin druhů) použita a jmenovitě 
kdo bude mapování jednotlivých druhů (skupin druhů) provádět se stručnou charakteristikou jeho odborných 
zkušeností. 

- Povinné přílohy:  

- seznam, odborné zkušenosti mapovatelů a vyjádření souhlasu jednotlivých mapovatelů s realizací 
projektu, 

- platná výjimka k manipulaci se zvláště chráněnými druhy tam, kde ji charakter mapování vyžaduje 
(vystavená na příslušné mapovatele), 

- platná výjimka z režimu zvláště chráněného území tam, kde ji charakter a místo mapování vyžaduje 
(vystavená na příslušné mapovatele). 

- Všechna mapování na jedné lokalitě by měla být součástí jednoho projektu, naopak při realizaci obdobných 
aktivit na více lokalitách musí být podán na každou lokalitu projekt zvlášť. 

- Součástí projektu musí být informace o použité metodice, případně její popis. 

- Veškerá data získaná v rámci realizace projektu budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody 
(NDOP). 

 

3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin 

- Náplní projektů jsou zejména jednorázové (obnovní) zásahy na lokalitách (např.výsadby, obnovy tůní na 
místech s dostatkem vody a nízkou druhovou hodnotou, odstranění křovin); drobné managementové zásahy 
na lokalitách (např. mozaikové kosení, narušování drnu, péče o drobné vodní plochy a mokřady); drobné 
úpravy stavebních objektů neinvestičního charakteru . 

- Prioritní aktivity: péče o xerotermní stanoviště, k nimž má žadatel právní vztah na minimálně 5 let; péče o 
mokřady, prameniště, tůně a jejich obnova k nimž má žadatel právní vztah na minimálně 5 let; management 
hospodářsky nevyužívaných lučních společenstev na málo dostupných místech, k nimž má žadatel právní 
vztah na minimálně 5 let; opatření k likvidaci populací invazních druhů rostlin v rámci ucelených jednotek 
zaručujících efektivitu opatření; péče o lokality LČR; péče o lokality akreditovaných pozemkových spolků, ke 
kterým mají právní vztah (vlastnictví, nájem...). 

- Projekt musí být podložen předchozím průzkumem lokality; z projektu musí být zřejmé, jaká je cílová skupina 
(druhy) navržených opatření, měl by však brát v úvahu i vliv na další organismy na lokalitě; ve zvláště 
chráněných územích (ZCHÚ) mohou být předmětem podpory pouze opatření, která jsou v souladu se 
schváleným plánem péče; pozemek (pozemky), na nichž má být projekt realizován, musí být v projekt přesně 
charakterizovány katastrálním územím, parcelními čísly (v lesích též názvem lesního hospodářského celku a 
jednotkami prostorového rozdělení lesa) a zákresem v mapě. 

- Povinné přílohy:  

- souhlas vlastníka (vlastníků) pozemku s realizací projektu, případně doklad o vlastnictví pozemku 
žadatelem či kopie nájemní či jiné obdobné smlouvy, umožňující realizaci daného projektu, v případě 
pozemků a stavebních objektů  s právem hospodařit LČR souhlas příslušné lesní správy, lesního 
závodu či správy toků, 
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- platné výjimky v případě zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu či zásahu ve zvláště 
chráněném území, 

- projekty realizované v ZCHÚ, nevyžadující výjimku, musí být doloženy kopií platného plánu péče či 
vyjádřením orgánu ochrany přírody, že jsou v souladu s platným plánem péče, 

- v případě, že charakter projektu vyžaduje stavebního povolení či jiné obdobné vyjádření a toto není 
součástí podaného projektu, musí být v případě podpory projektu dodáno před podpisem smlouvy. 

   -    Závěrečná zpráva musí mimo jiné obsahovat fotodokumentaci lokality před a po provedeném zásahu. 

4. Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů 

- Náplní projektů jsou zejména transfery obojživelníků přes migrační bariéry; aktivity směřující k podpoře 
hnízdních možností ptáků (vyvěšování a čištění budek, budování a opravy hnízdních podložek, nor) a 
k zajištění, respektive ochraně kolonií netopýrů. 

- Prioritní aktivity: transfery obojživelníků přes migrační bariéry; instalace a čištění ptačích budek;  zajištění 
letních i zimních kolonií netopýrů; projekty realizované ve spolupráci s LČR (doloženo vyjádřením příslušné 
lesní správy, lesního závodu či správy toků). 

- Povinné přílohy:  

- platná výjimka k manipulaci se zvláště chráněným druhem či k zásahu do jeho biotopu tam, kde to 
charakter projektu vyžaduje, 

- v případě vyvěšování nových ptačích či netopýřích budek, budování nových hnízdních podložek či 
hnízdních nor, stejně jako při uzavírání vstupů do podzemních prostor či při jakýchkoli zásazích do 
konstrukcí budov musí být doložen souhlas vlastníka pozemku (resp. stavby), na němž (níž) má být 
projekt realizován či kopie nájemní (výpůjční) smlouvy realizaci projektu umožňující, 

- v případě, že charakter projektu vyžaduje stavebního povolení či jiné obdobné vyjádření a toto není 
součástí podaného projektu, musí být v případě podpory projektu dodáno před podpisem smlouvy. 

- Aktivity zaměřené na reintrodukce nebo repatriace rostlin a živočichů a další činnosti vyžadující přímou 
manipulaci s jedinci zvláště chráněných druhů jsou možné pouze pokud jsou realizována v souladu se 
záchrannými programy dle § 52 zákona č. 114/1992 Sb., v souladu se schválenými plány péče o zvláště 
chráněná území či pokud jde o lokální transfery obojživelníků přes migrační bariéry při dodržení zásad 
z hlediska jejich welfare a rizika šíření chorob. 

- Předmětem podpory není výzkum nebo zpracování odborných studií. 

- Závěrečná zpráva musí mimo jiné obsahovat přesné popisy míst, kde byl projekt realizován (včetně zákresu 
v mapě); v případě transferu obojživelníků počty jednotlivých druhů transferovaných obojživelníků a období, 
ve kterém transfery probíhaly. 

5. Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin 

- Náplní projektů je příprava sadbového materiálu ohrožených druhů dřevin (včetně druhů zvláště chráněných) 
a krajových odrůd ovocných dřevin, jejich školkování, výsadby do krajiny; zakládání extenzivních sadů 
krajových odrůd a péče o genofondové sady.  

- Prioritní aktivity: projekty realizované ve spolupráci s LČR (potvrzeno příslušnou lesní správou, lesním 
závodem či správou toků); péče o lokality akreditovaných pozemkových spolků. 

- Povinné přílohy a součásti projektu: 

- platná výjimka k manipulaci se zvláště chráněným druhem či k zásahu do jeho biotopu v případech, 
že to charakter projektu vyžaduje, 

- souhlas vlastníka pozemku, na němž má být projekt realizován, či kopie nájemní (výpůjční) smlouvy 
realizaci projektu umožňující  v případech, kde to charakter projektu vyžaduje, 

- v případě získávání sadbového (osevního) materiálu a školkování musí projekt obsahovat i reálnou 
představu následného využití tohoto materiálu, 

- v případě výsadeb či výsevů musí projekt obsahovat přesnou specifikaci dotčených pozemků 
(katastrální území, parcelní číslo, zákres v mapě, v lese též název LHC a seznam jednotek 
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prostorového rozdělení lesa) a doklad o zajištění takového pozemku na minimálně deset let (doklad 
o právním vztahu žadatele k pozemku či čestné prohlášení majitele), 

- v případě realizace genofondového sadu nutno doložit právní vztah žadatele k pozemku na 
minimálně 25 let,  

- u projektů realizovaných na pozemcích LČR nahrazuje souhlas vlastníka potvrzení projektu příslušnou 
lesní správou, lesním závodem či správou toků. 

- V rámci výběrového řízení nebudou podporovány komerční aktivity (získávání sadbového či osevního 
materiálu a školkování za účelem následného prodeje). 

6. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o 
ohrožení a o možnostech aktivní ochrany                                                                           

- Náplní projektů je výroba tiskovin, filmů, webových stránek či trvalých terénních informačních panelů. 

- V projektu musí být jasně specifikována cílová skupina, obsah (pokud možno kompletní text), technické 
provedení (materiál, formát, barevnost…), účel a předpokládaný dopad výstupů na veřejnost; v případě 
tiskovin či filmů jejich náklad a následná distribuce; v případě informační tabule její umístění. 

- Povinné přílohy a součásti projektu: 

-  v případě informačních panelů větších než 0,6 m2, nebo panelů umisťovaných v ochranných pásmech 
pozemních komunikací, je nutné doložit stavební povolení či jiné obdobné vyjádření (pokud není součástí 
podaného projektu, musí být v případě podpory projektu dodáno před podpisem smlouvy). 

- V případě schválení projektu bude realizátor povinen zaslat výstup před jeho finálním vytištěním (výrobou, 
umístěním na web) zadavateli (ÚVR ČSOP), který zajistí jeho odsouhlasení se zástupci donátorů (dle platných 
smluv); zadavatel má právo veta, které však nemůže uplatnit na obsahové či grafické prvky, jež byly zjevné již 
ze schváleného projektu.  

- V případě schválení projektu bude realizátor povinen prezentovat na všech výstupech z projektů podporu 
v rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity a LČR jako generálního partnera programu; v případě brožur 
nad 20 stran vyhradit dvě stránky prezentaci programu, ČSOP a LČR. 

- V případě vydání tiskovin se realizátor zaváže odevzdat určité množství nákladu (dle charakteru tiskovin 20 - 
400 ks, maximálně však 20% nákladu ) pro potřeby propagace programu. 

7. Adresné seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování, včetně propagace 
ÚSES 

- Náplní projektů jsou exkurse na lokalitách (např. terénní pozorování pro veřejnost) a akce „v místnosti“ (např. 
přednášky, výstavy); do této činnosti lze zahrnout též otevřená oborová (odborná) setkání lokálního či 
regionálního charakteru. 

- Prioritní aktivita: krajská oborová setkání, exkurze na lokality akreditovaných pozemkových spolků. 

- V projektu musí být přesně charakterizován typ akce, její náplň, cílová skupina, doba trvání a předpokládaný 
termín. 

- V případě schválení musí být termín akce nahlášen zadavateli minimálně 1 měsíc předem ( není-li přesně 
uveden již v projektu ). 

- Nebudou podporovány akce, které lze podpořit v rámci Národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (viz www.narodnisit.cz). 

Nelze podat projekt, zahrnující více různých činností (např. zároveň na mapování a management)! 

III. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

-  Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 50.000,- Kč. V případě odůvodněného 
podezření, že byl žadatelem jeden projekt účelově rozdělen na více samostatných projektů s cílem vyhnout se 
maximální částce podpory má vyhlašovatel právo tyto projekty sloučit do jednoho. 

- Informace týkající se závazných metodik jsou k dispozici na http://ochranabiodiverzity.csop.cz, příp. v Kanceláři 
ÚVR ČSOP. 
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- S realizátorem podpořených projektů bude uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi 
poskytnuta na základě zálohové faktury po podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena na 
základě faktury po předložení a schválení závěrečné zprávy projektu.  

- V případě podpoření projektu se jeho realizátor smluvně zaváže dodržet všechny výstupy z projektu. 

- Realizátor plně ručí za dodržení všech zákonných náležitostí během realizace projektu. 

- Jako součást závěrečné zprávy budou vyžadovány minimálně 3 kvalitní fotografie z realizace projektu (netýká se 
projektů na vydávání tiskovin či realizaci webových stránek). 

- Do realizace projektu lze zahrnout náklady vynaložené od počátku roku 2010. 

- Projekt musí být realizován tak, aby závěrečná zpráva včetně vyjádření odborného garanta mohla být doručena do 
Kanceláře ÚVR ČSOP do konce listopadu 2010. Je-li výstupem projektu vydání tiskoviny, dodá realizátor stanovený 
počet tiskovin dle uzavřené smlouvy do konce září 2010.  

- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP oprávněna fakturovat 
penále za prvních pět pracovních dní zpoždění po 0,5% a za každý další pracovní den zpoždění 1% z celkové 
přidělené částky. Opožděné dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti, stejně jako dodatečné 
odstoupení od projektu, bude zohledněno při dalších výběrových řízeních ÚVR ČSOP.  

- Podané projekty posuzuje z pověření ÚVR ČSOP Komise ochrany přírody (KOP) ve spolupráci s odbornými garanty a 
oborovými radami (viz příloha). Na posuzování se podílejí též zástupci donátorů – MŽP a LČR. 

IV. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU 

1) Přihláška projektu  

- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz). 

2)    Vlastní projekt 

 - závazná osnova: 

- současný stav řešené  problematiky 

- charakteristika dosavadní činnosti v okruhu řešené problematiky  

- stručný popis projektu, včetně použité metodiky, předpokládaného časového harmonogramu, 
materiálního a personálního  zabezpečení  

- jasně a stručně formulované cíle projektu 

- předpokládané výstupy z projektu 

- seznam příloh (!) 

- povinné součásti projektu specifické pro jednotlivé činnosti viz kapitola II. 

3)    Rozpočet 

- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz) 

- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy uvedena. 

4)    Povinné přílohy projektu 

- viz podrobně u jednotlivých činností – kapitola II. 

-  v případech, kdy je k projektům dokládána výjimka ze zákona 114/1992 Sb. (případně průkaz ČSO či ČESON), 
jejímž držitelem je jiná osoba než osoba zodpovědná za realizaci projektu či statutární zástupce podávající 
organizace, je nutno doložit písemný souhlas držitele této výjimky či průkazu s jeho účastí na projektu. Tato 
osoba musí realizovat všechny činnosti v projektu, ke kterým je příslušná výjimka potřebná! 

- akreditované pozemkové spolky nemusí dokládat vztah k pozemku či souhlas vlastníka, jestliže příslušné 
doklady dodaly již v rámci programu pozemkových spolků – tento fakt je však nutné v projektu výslovně 
uvést! 

Subjekty mimo ČSOP, akreditované pozemkové spolky a členy Národní sítě záchranných stanic jsou povinni dále 
přiložit: 



DEPEŠE ČSOP 1/2010 

 

  

17 

- kopii stanov (s registrací MV ČR) 

- doklad, z kterého plyne, kdo je statutárním zástupcem organizace 

- kopie smlouvy o vedení běžného účtu či výpisu z běžného účtu žadatele. 

V případě podání více projektů stačí tyto přílohy 1x. 

V. ZPŮSOB PODÁNÍ 

Projekty je možné podávat 

a) v digitální podobě - na mailovou adresu projektybio@csop.cz (tato adresa slouží výhradně k podávání 
projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve 
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods. Soubory 
týkající se jednoho projektu posílejte vždy v jedné zásilce.  

b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců 
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4. 

Uzávěrka podávání projektů je 15. března 2010. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich 
doručení! Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete projekt doručit osobně po této 
hodině, je nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či některým jiným zaměstnancem Kanceláře. 
Projekty v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.  

Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny! 

Doporučujeme podat projekt s předstihem a využít možnosti konzultací. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit. 

- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo výběrové řízení bez náhrady zrušit v případě, že nebude Ministerstvem životního 
prostředí podpořen projekt ÚVR ČSOP „Ochrana biodiverzity 2010“, podaný do výběrového řízení na podporu 
občanských sdružení. 

- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz. 

Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Kateřina Adámková): tel: 222 516 115, 222 511 494, e-mail: 
biodiverzita@csop.cz, skype: csop.kuvr . 

 

Příloha výběrového řízení Ochrana biodiverzity 2010  –  postup a kriteria hodnocení projektů: 

1. Posuzování projektů je tříkolové. V prvním kole posoudí projekty příslušní odborní garanti, ve druhém kole bude 
mít právo kdokoli ze členů Komise ochrany přírody a dalších partnerů programu vypracovat k hodnocení 
odborného garanta oponentní (alternativní) posudek. Na posouzení v každém z těchto kol bude vyhrazeno 
minimálně 14 dní. Ke každému projektu bude mít každý z posuzovatelů k dispozici všechny podstatné podklady, 
ve druhém kole též posudky odborných garantů. Ve třetím kole budou projekty (viz dále) posuzovány na plénu 
jednání Komise ochrany přírody. 

2. Projekty zaměřené na druhy či skupiny druhů, pro které není odborný garant jmenován, projekty průřezové a 
projekty, při jejichž posuzování by byl odborný garant ve střetu zájmů (viz bod 3) přidělí koordinátor programu 
po konzultaci s předsedou KOP k posouzení v 1. kole členům oborových rad či členům KOP (dále též „odborný 
garant“). V případě projektu zahrnujícího různé skupiny druhů lze projekt přidělit k posouzení i více odborným 
garantům. V případě mediálních projektů zastává funkci odborného garanta ředitel Kanceláře ÚVR ČSOP. 

3. Nikdo nesmí posuzovat projekt, jehož je sám realizátorem (spolurealizátorem), jež podává organizace, v níž je 
členem či na němž je finančně zainteresován. Neodhalí-li tuto skutečnost již koordinátor programu, je 
dotyčný povinen na tuto skutečnost sám předem upozornit. 

4. Odborní garanti posoudí projekt dle těchto kritérii: 

• cíle projektu 

- projekt naplňuje více priorit výběrového řízení – 4 body (mapování více prioritních druhů 
současně v jednom projektu není považováno za projekt naplňující více priorit) 
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- projekt naplňuje jednu z priorit výběrového řízení – 3 body 

- cíle projektu nejsou prioritní, naplňují však zadání výběrového řízení – 1 bod 

- cíle projektu jsou zcela mimo zadání výběrového řízení, nesplňuje některá ze základních 
kritérií – 0 bodů 

• zpracování (konkrétnost) projektu 

- projekt je přehledný, z projektu jsou zcela jasné jeho cíle a použité postupy - 3 body 

- projekt není zcela jasný – 1 bod 

- projekt je naprosto nejasný, neúplný, chybí povinné přílohy – 0 bodů 

• odborná (věcná) kvalita projektu, odborné schopnosti žadatele 

- projekt po odborné (věcné) stránce výjimečný, žadatelé jsou schopni ho v plném rozsahu 
realizovat – 4 body 

- projekt po odborné (věcné) stránce standardní, žadatelé jsou schopni ho v plném rozsahu 
realizovat - 3 body 

- projekt po odborné (věcné) stránce slabý až nepřijatelný či existují vážné pochybnosti o 
schopnosti žadatelů projekt realizovat – 0 bodů 

• smysluplnost projektu (užitečnost navrhovaných výstupů) 

- výstupy projektu mohou výrazně ovlivnit ochranu daného druhu, skupiny druhů či lokality, 
zásadním způsobem obohatit poznání o jeho rozšíření, zásadním způsobem ovlivnit vztah 
veřejnosti k cílovým druhům či biotopům nebo jsou klíčové pro další činnost žadatele 
(podklady pro management lokalit pozemkových spolků apod.), kvalitní propagační výstupy 
celostátního charakteru… – 6 bodů  

- výstupy mapování mají ještě jiné využití než NDOP (např. podklady pro LČR, krajský úřad…), 
managementové zásahy zásadnějšího charakteru (nezbytné pro přežití druhu/skupiny v dané 
lokalitě), propagační výstupy regionálního či nadregionálního charakteru, spolufinancování 
většího projektu – 4 body 

- výsledky mapování pouze pro NDOP, běžné managementové zásahy, propagační aktivity 
lokálního charakteru – 2 body 

- projekt je zcela zbytečný či by dokonce mohl škodit, projekt je financovatelný v rámci Národní 
sítě EVVO – 0 bodů 

• zkušenost z realizace obdobných projektů či z realizace projektů v uplynulých letech 

- při nerealizaci projektu hrozí znehodnocení výsledků minulých projektů – 2 body 

- první projekt daného žadatele v ochraně biodiverzity (zohlednění možné nezkušenosti, 
podpora začínajících organizací) - 1 bod 

- v minulosti problémy se žadatelem odborného charakteru (nekvalitní výstupy, porušování 
závazných metodik…) – minus 3 body 

(ostatní projekty se v tomto kritériu nehodnotí) 

• rozpočet projektu – přiměřený, nadhodnocený, nepřijatelné položky (bez bodového hodnocení – 
zohlední se následnou úpravou rozpočtu). 

Odborný garant jednotlivá kritéria kromě bodového hodnocení též okomentuje (odůvodní) slovně! 

5. Ve 2. kole má právo vypracovat alternativní hodnocení ke kterémukoliv projektu kdokoliv z členů KOP, členů 
oborových rad, ostatních odborných garantů, stejně jako zástupce MŽP či zástupce LČR. Alternativní posudek 
má právo vypracovat též koordinátor programu a ředitel Kanceláře ÚVR ČSOP. Alternativní posudek je 
vypracováván dle stejných pravidel, jako hodnocení odborného garanta, nemusí se však vyjadřovat ke všem 
kritériím. Koordinátor programu vytvoří následně souhrn všech doručených hodnocení a předloží je na jednání 
KOP. Koordinátor programu též ověří případné objektivně ověřitelné námitky. 



DEPEŠE ČSOP 1/2010 

 

  

19 

6. V případě, že alternativní posudek navrhuje jiné bodové hodnocení projektu než hodnocení odborného garanta, 
posoudí KOP (spolu se zástupcem MŽP a zástupcem LČR, kteří mají hlasovací právo) oprávněnost alternativního 
posudku a případně bodové hodnocení garanta upraví. 

7. V případě, kdy garant či alternativní posudek navrhuje krácení finanční podpory projektu, posoudí KOP (spolu se 
zástupcem MŽP a zástupcem LČR, kteří mají hlasovací právo) přiměřenost požadovaných nákladů a přijatelnost 
jednotlivých položek a případně navrhne krácení. 

8. KÚVR upozorní KOP při posuzování projektů na zjevné nesrovnalosti a odchylky od bodovacího schématu 
v hodnocení jednotlivých garantů formou alternativního posudku. V takových případech KOP hodnocení garanta 
upraví s krátkým slovním odůvodněním.  

9. Následně jsou sečtena upravená bodová hodnocení jednotlivých projektů a je vytvořeno jejich pořadí. 
V případě, že má projekt v kterémkoli bodě upraveného hodnocení nulu, je automaticky z výběrového 
hodnocení vyřazen. Vyřazen je i projekt, u nichž zástupce MŽP či zástupce LČR uplatní právo veta stejně jako 
projekt, ke kterému žadatel do termínu jednání KOP ani na výzvu koordinátora programu nedoplnil veškeré 
povinné přílohy. 

10. Finančně podpořeny jsou projekty dle jejich pořadí, v plné výši či ve výši upravené KOP (viz bod 7). Není možné 
podpořit pouze část projektu.  

11. V případě rovnosti bodů jsou přednostně podpořeny projekty v tomto pořadí: 
- projekty, jejichž realizátor v uplynulých letech při realizaci projektů ve výběrových řízení ÚVR ČSOP 

dodržoval všechny podmínky smluv - termíny, výstupy a pod… (případně žádné projekty dosud 
nerealizoval) 

- projekty založené primárně na nehonorované práci členů a dobrovolníků 
- projekty s vyšším bodovým hodnocením v kritériu „smysluplnost“ 
- projekty s vyšším bodovým hodnocením v kritériu „odborná kvalita projektu“. 

Zůstává-li rovnost projektů i po zvážení všech těchto kritérií, rozhodne KOP o podpoře jednotlivých projektů 
hlasováním na základě objektivního zhodnocení cílů a kvality jednotlivých projektů. 

12. V případě, že v průběhu roku nebudou některé projekty realizovány (nebo budou realizovány pouze částečně), 
lze dodatečně podpořit další projekty v pořadí. 

13. Na jednotlivé oblasti podpory jsou samostatně alokovány finanční prostředky dle následujícího procentuálního 
klíče: 

 Oblast podpory 1- 20% 

 Oblast podpory 2- 10% 

 Oblast podpory 3- 25% 

 Oblast podpory 4- 15% 

 Oblast podpory 5- 15% 

 Oblast podpory 6- 10% 

 Oblast podpory 7- 5% 

 

Dle množství a kvality projektů zaslaných do jednotlivých oblastí podpory může ÚVR ČSOP dodatečně změnit 
jednotlivé alokace maximálně v rozmezí + - 5% u každé oblasti podpory. 

Příloha výběrového řízení Ochrana biodiverzity 2010 – odborné zázemí programu: 

Odborní garanti 
• Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. – motýli (alois.pavlicko@seznam.cz, tel: 731 530 290) 
• RNDr. Aleš Dolný,  Ph.D – vážky (ales.dolny@osu.cz, tel.: 317 845 169) 
• Mgr. Milan Daďourek – mravenci rodu Formica (mravenci@sdruzenikrajina.cz, tel.: 775 239 691, 566 521 259) 
• RNDr. Miroslav Pavelka – čmeláci, včely (m.pavelka@sh.cvut.cz, tel.: 608 908 833, 571 651 474) 

• RNDr. Ivan Horčičko, CSc. – lesní hmyz (horcicko@prfnw.cz, tel.: 585 643 207) 
• Ing. Václav Křivan – brouci (vaclav.krivan@chaloupky.cz) 
• RNDr. Miloš Holzer – raci, vodní a mokřadní ekosystémy (mholzer@volny.cz, tel.: 602 513 840, 585 435 328) 
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• Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. – ryby a kruhoústí (lubomirhanel@seznam.cz, tel.: 317 852 654) 
• Ing. Jiří Vojar – obojživelníci (vojar@fzp.czu.cz, tel.: 777 118 845, 224 383 782) 

• RNDr. Blanka Mikátová – plazi (marmulak.hk@worldonline.cz, tel.: 721 861 729, 495 267 064) 
• Daniel Křenek – ptáci zemědělské krajiny (dendrocopos@seznam.cz, tel.: 776 322 719) 
• Petr Orel – dravci a sovy (orel@csopnj.cz, tel.: 602 540 037, 556 758 675) 
• Mgr. Pavel Čech –  ledňáček + skorec (pavelcech@tiscali.cz, tel.: 603 549 560, 317 843 249) 
• Mgr. Stanislav Chvapil – čápi a ostatní brodiví (ciconia.roudnice@centrum.cz, tel.: 732 149 330, 416 837 603) 
• Bc. Jaroslav Koleček – zpěvní ptáci (j.kolecek@email.cz, tel.: 605 552 978) 

• RNDr. Mojmír Vlašín – netopýři (mojmir.vlasin@veronica.cz, tel.: 542 422 755) 
• Mgr. Barbora Telnarová – velké šelmy (btelnarova@seznam.cz, tel.: 777 886 147) 
• Ing. Václav Somol, CSc. – byliny v lesích (silvatica@centrum.cz, tel.: 721 544 784, 313 575 423) 
• RNDr. Ivana Jongepierová – orchideje, obnova květnatých luk                                                    

(ivana.jongepierová@nature.cz, tel.: 518 324 792) 

• Mgr. Květa Morávková – invazivní druhy rostlin (armillaria@volny.cz, tel.: 777 171 876, 482 725 277) 
• Ing. Karel Kříž – ohrožené druhy dřevin (karel@csop.cz, tel.: 777 800 458, 317 845 169) 
• Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. – krajové odrůdy ovocných dřevin (vlk@vmp.cz, tel.: 602 571 295, 571 757 113) 
• Jiří Polčák - houby (j.polcak@email.cz)  

• Ing. Petr Stýblo – „Živá zahrada“ (petr.styblo@csop.cz, tel.: 222 516 115) 
• Ing. Martin Dušek – management lokalit soustavy Natura 2000 (duseco@seznam.cz, tel.: 724 166 133) 

Členové oborových rad: 

• Oborová rada pro bezobratlé: RNDr. Martin Konvička, Ph.D. (Entomologický Ústav),  Doc.PaedDr. Jan Farkač, 
CSc. (Česká entomologická společnost), Doc. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (PřF OU), Doc. Ing. Pavel Kozák, PhD. 
(VÚRH Vodňany), Mgr. Monika Štambergová (AOPK ČR), Mgr. Antonín Krása (AOPK ČR) 

• Oborová rada pro obratlovce: Ing. Jaroslav Červený, CSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR), Mgr. Martin 
Šandera (Česká herpetologická společnost), Mgr.Lenka Tomášková (AOPK ČR), RNDr.Jitka Uhlíková,PhD. 
(AOPK ČR) 

• Oborová rada pro rostliny a houby: RNDr. Vlastík Rybka, Ph.D. (Česká botanická společnost), Dr. Jan Holec 
(Česká vědecká společnost pro mykologii), Mgr. Eliška Horodyská (AOPK ČR), Mgr. Eva Holá (AOPK ČR) 

 

 

V Praze 16. ledna 2010 

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody (dále ÚVR ČSOP) 

vyhlašuje otevřené výběrové řízení 

PODPORA VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 

pro rok 2010 

 

 

 
 

          

 

Výběrové řízení je součástí Národního programu ČSOP “Místo pro přírodu”, jehož cílem je iniciovat v České 
republice vznik pozemkových spolků a podporovat jejich rozvoj. Pozemkové spolky jsou subjekty neziskového 
sektoru, jejichž funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního bohatství prostřednictvím vlastnických 
nebo jiných práv k pozemkům a stavbám. Bližší informace o programu i pozemkových spolcích obecně 
získáte na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz. 
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I. DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT: 

Pilotní projekty  

Projekt mohou podat  
- řádně registrované organizační složky ČSOP 
- občanská sdružení obecně prospěšného charakteru  
- obecně prospěšné společnosti 

které nebyly rámci výběrového řízení ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků dosud podpořeny. 

(Organizace, které již v minulých letech v rámci výběrového řízení ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových 
spolků byly podpořeny mohou žádat prostředky pouze na rozvojové programy dle bodu B, tzn. že musí být 
akreditovaným pozemkovým spolkem.) 

Projekt musí směřovat k založení a akreditaci pozemkového spolku. 

Projekt musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci zájmového území, jeho význam (motiv, případně forma ochrany), 
dlouhodobé cíle v území, jaká práva k těmto pozemkům chce organizace získat a jak toho chce dosáhnout. Projekt dále 
musí obsahovat charakteristiku dosavadní činnosti organizace v ochraně přírodního a kulturního dědictví a stanovení 
dlouhodobých cílů pozemkového spolku. 

Výstupem projektu bude získání konkrétních práv k hodnotným pozemkům (doloženo kopiemi smluv) a následná 
akreditace pozemkového spolku. 

Přednost budou mít ty organizace, které již zahájily jednání s vlastníky předmětných pozemků (doložitelné kopiemi 
smluv, protokoly z jednání apod.). 

Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 60.000,- Kč (projekty požadující vyšší částky 
budou z výběrového řízení vyloučeny). 

Rozvojové projekty pozemkových spolků 

Projekt mohou podat pouze akreditované pozemkové spolky (žádost o akreditaci možno podat současně 
s projektem). Podmínkou podpoření projektu v minulých letech akreditovaných pozemkových spolků je splnění všech 
náležitostí pro prodloužení akreditace na rok 2010. 

Projekt může zahrnovat: 

- rozvoj pozemkového spolku na další pozemky či lokality – v projektu musejí být tyto pozemky či lokality co 
nejpřesněji specifikovány – výstupem budou nově získaná práva k pozemkům (doložena kopiemi smluv) a 
doplnění pozemkové evidence. 

- zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku (fundraisingové aktivity a pod) – projekt musí obsahovat 
podrobný popis aktivit, jejich cílové zaměření a cíl, v případě přípravy projektů zajišťujících získání finančních 
prostředků z jiných zdrojů obsah projektu, uvedení finančního zdroje, předpokládaný termín podání a prohlášení, že 
příprava projektu není uznatelným nákladem daného projektu (případně odůvodnění, proč není tato možnost 
využita); jestliže jsou součástí aktivit nějaké tiskové výstupy, platí pro ně totožná pravidla, jako pro propagaci – 
výstupem bude popis aktivit a jejich úspěšnosti  

- materiální dovybavení pozemkového spolku (pořízení drobného majetku neinvestičního charakteru, nezbytného 
pro dlouhodobou činnost spolku, ať v administrativní či v managementové rovině) – projekt musí obsahovat co 
nejpřesnější specifikaci požadovaného materiálu a popis jeho využití při činnosti pozemkového spolku. 

- zpracování ochranářských plánů –  projekt se musí vztahovat na pozemky ve vlastnictví pozemkového spolku nebo 
ÚVR ČSOP, musí obsahovat jména a odborné profily lidí, kteří budou na realizaci projektu, ať již jako zpracovatelé 
ochranářského plánu, jeho konzultanti či oponenti, spolupracovat – výstupem bude ochranářský plán na lokalitu, 
zpracovaný dle schválené metodiky 

- ověření nových metod spolupráce a komunikace s vlastníky – projekt musí obsahovat přesný popis navrhovaných 
metod a specifikace, v čem jsou pro PS nové – výstupem bude podrobná zpráva, hodnotící postup a výsledky realizace 

- propagaci činnosti pozemkového spolku (tiskoviny, informační panely, propagační akce) – projekt musí obsahovat 
přesnou specifikaci propagačních materiálů, v případě tiskovin musí být uveden typ tiskoviny, obsah, rozsah, 
provedení, náklad, účel a způsob distribuce, v případě akce předpokládaný termín (alespoň přibližně), cílovou 
skupinu, předpokládaný počet účastníků, stručnou náplň akce. V případě vydání tiskovin bude jako součást 
závěrečné zprávy odevzdáno 70 ks této tiskoviny. 
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- zajištění lokalit v majetku pozemkových spolků (respektive pozemků vykoupených v rámci kampaně Místo pro 
přírodu) – geodetické zaměření a vytyčení hranic, administrativa spojená s optimalizací právního statusu (změna 
kultury pozemku, kategorie lesů a pod.), případně příprava certifikace pozemku – výstupem bude geodetický zákres 
pozemku, respektive doklady o právních úkonech 

Maximální výše požadovaného příspěvku na jeden projekt může být 80.000,- Kč (projekty požadující vyšší částky 
budou z výběrového řízení vyloučeny). 

II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

• Jedna organizace může podat pouze jeden projekt. 

• Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s finančními či majetkovými závazky vůči ÚVR ČSOP. 

• Žádosti posuzuje Rada Národního pozemkového spolku, jejich podpoření doporučuje Ústřední výkonné radě ČSOP. 
Při posuzování projektů Rada Národního pozemkového spolku přihlíží též k případné realizaci obdobných projektů 
žadatelem (kvalita výstupů, dodržení termínů...) v minulých letech. 

• V rámci tohoto výběrového řízení nelze žádat prostředky na výkupy nemovitostí, investiční náklady, na pohoštění, 
dary, ceny a odměny při soutěžích, náklady spojené se zahraničními cestami či úhradu dokladů vystavených v cizí 
měně, úhradu telefonních karet, hrazení členských příspěvků v jiných organizacích, náklady na management 
území, nájemné za pozemky a aktivity v ochraně kulturního dědictví. 

• Náklady na právní služby budou vzhledem k možnosti využití bezplatné právní pomoci podpořeny pouze 
v mimořádných, jasně odůvodněných případech.  

• S realizátorem bude uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po 
podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena na základě faktury po předložení závěrečné zprávy 
projektu.  

• Projekt musí být realizován tak, aby jeho závěrečná zpráva mohla být předána nejpozději do konce listopadu 2010, 
finální náhledy tiskovin, informačních panelů a pod do konce září 2010. 

• Do realizace projektu lze zahrnout náklady vynaložené od 1. ledna 2010. 

• Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP oprávněna fakturovat za 
prvních pět pracovních dní zpoždění po 0,5% a za každý další pracovní den zpoždění 1% z celkové přidělené částky. 
Opožděné dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti, stejně jako dodatečné odstoupení od 
projektu, bude zohledněno při dalších výběrových řízeních ÚVR ČSOP.  

• Režie žadatele, nemající přímý vztah k předpokládaným výstupům projektu (např. provoz kanceláře), může tvořit 
maximálně 15% celkové částky projektu. 

• Vyhlašovatel má právo podpořit projekt nižší částkou, než je požadována, či podpořit pouze konkrétní část 
projektu.  

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU 

Přihláška  
- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz) 

Vlastní projekt  
- musí obsahovat náležitosti, uvedené v kapitole I.  

Rozpočet 
- závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz) 
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy uvedena 

Přílohy projektu (pouze pro pilotní projekty): 

p o v i n n é  

- subjekty mimo ČSOP dále kopii stanov (s registrací MV ČR) či zřizovací listiny, doklad, z kterého plyne, kdo je 
statutárním zástupcem organizace, kopie smlouvy o vedení běžného účtu či výpisu z běžného účtu žadatele 
(pokud má organizace běžný účet)  

n e p o v i n n é  

- doložení dlouhodobé péče o zájmové území  
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- kopie zápisů z jednání s vlastníky, kopie smluv apod. 

- doporučení projektu od partnerů, s nimiž organizace na realizaci projektu spolupracuje (místně či věcně 
příslušný orgán ochrany přírody, obec...) 

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ PROJEKTŮ 

Projekty je možné podávat 

c) v digitální podobě - na mailovou adresu projektyps@csop.cz (tato adresa slouží výhradně k podávání 
projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve 
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods. Soubory týkající 
se jednoho projektu posílejte vždy v jedné zásilce. 

d) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučené poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců 
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4 

Uzávěrka podávání projektů je 15. března 2010. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich 
doručení! Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete projekt doručit osobně po této 
hodině, je nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či některým jiným zaměstnancem Kanceláře. 
Projekty v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.  

Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny! 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit. 

- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo výběrové řízení bez náhrady zrušit v případě, že nebude Ministerstvem životního 
prostředí podpořen projekt ÚVR ČSOP „Místo pro přírodu“, podaný v rámci výběrového řízení na podporu 
občanských sdružení pro rok 2010. 

- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz. 

- Realizátoři mohou požádat v průběhu přípravy projektu o konzultaci. 

Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Jan Moravec) – tel: 222 516 115, e-mail: 
pozemkovespolky@csop.cz, skype: honza.csop. 

 

Program je financován Ministerstvem životního prostředí 
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Zpřístupnili jsme veřejnosti 23 přírodně významných lokalit o celkové rozloze více než 100 hektarů �

Představujeme lidem dosud nepřístupná místa v okolí jejich bydliště a učíme je přispívat k jejich ochraně

� V příštích dvou letech otevřeme nejméně 20 dalších lokalit, v nichž bude možné spatřit přes

100 druhů ohrožených rostlin a živočichů � Usilujeme o nápravu přirozených ekosystémů v Krušných

horách � Přispíváme k obnově ekologických podmínek pro útočiště chráněného tetřívka obecného.

Jako generální partner Českého svazu ochránců přírody a programu Revitalizace rašelinišť v Krušných
horách realizujeme dlouhodobý projekt RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

RWE Transgas Net – Váš spolehlivý přepravce zemního plynu.

RWE Transgas Net. Blíž přírodě.

Foto: Zuzana Sýkorová

www.rwe-transgasnet.cz


