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Zprávy z ústředí

PRŮBĚH REGISTRACÍ ZO ČSOP 
Tak, a je to (téměř) za námi! Většina 
základních organizací již zdárně dokončila 
každoroční obnovu registrace a může se 
chlubit registračním listem.  

Již tradičně byla kancelář nejvíce 
bombardována zásilkami s aktualizovanými 
přehledy o činnosti ve dvou posledních 
březnových dnech a na apríla. V řádném 
termínu, k 31. březnu, se stihlo zaregistrovat 
243 základních organizací.  

Tendence nechávat registraci na poslední 
chvíli se nemění a bohužel ani příliš nepřibylo 
základek, které by využily možnost 
registrovat se přes elektronické rozhraní. 
Z loňských 347 základních organizací bylo 
k datu uzávěrky těchto Depeší registrováno 
305 ZO. Z nich pouhých 46 % využilo 
k registraci rozhraní. Zatím se jedná o trochu 
vyšší procento než v loňském roce. Uvidíme, 
jakým směrem se pohne, jakmile registraci 
splní i  ostatní ZO.  

V současné době čekáme u 21 základek na 
jeden z kroků k úspěšnému dokončení 
registrace - buď jsme neobdrželi vyplněný 
přehled o činnosti nebo odvody z členských 
příspěvků. 

Svou činnost se zatím rozhodla ukončit pouze 
jedna ZO a naopak 4 nové přibyly. Doufejme, 
že nikdo další neskončí a počet základek se 
opět přehoupne přes 350. 

Od 24 ZO, které uvádíme v tabulce, nemáme 
k datu 21. 4. 2010 žádnou informaci týkající 

se prodloužení jejich registrace. Tímto je 
prosíme, aby se nám ozvaly!  

 

01/09 ZO ČSOP Devítka 

01/43 ZO ČSOP 

07/03 ZO ČSOP Vltava 

14/11 ZO ČSOP Viridis 
30/08 ZO ČSOP sv. Františka z Assisi - 
Sokolov 

31/02 ZO ČSOP Bernartice 

32/11 ZO ČSOP Sukcese 

35/04 ZO ČSOP Štěpánka 

36/11 ZO ČSOP Jablonné 

46/06 ZO ČSOP Broumov 

46/14 ZO ČSOP Haluzice 

54/10 ZO ČSOP Bodlák 

54/19 ZO ČSOP Vatra 

55/16 ZO ČSOP Prameny 

58/15 ZO ČSOP Suchov 

58/19 ZO ČSOP ZOO Hodonín 

61/03 ZO ČSOP Kladky 

65/10 ZO ČSOP Archa 

66/08 ZO ČSOP Drosera 

66/10 ZO ČSOP Žďársko  

67/10 ZO ČSOP Rýžoviště 

67/11 ZO ČSOP Brantice u Krnova 

72/04 ZO ČSOP Větrný mlýn 

72/05 ZO ČSOP Areka 

Markéta Pecková 

 

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY    2/2010 

DEPEŠE
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GENERÁLNÍ PARTNER ČSOP SE PŘEJMENOVAL 

DŮSLEDKY TĚCHTO ZMĚN PRO VÁS ! 
Rádi bychom vám 
oznámili, že od 4. 
března 2010 začala 
firma RWE Transgas 
s.r.o., generální 
partner ČSOP, 
podnikat pod novým 
názvem NET4GAS 

s.r.o. V současné době jednáme s firmou 
NET4GAS o nové smlouvě o spolupráci. Až 
poté co bude nová smlouva podepsána, 
budeme informovat o změnách týkajících se 
především propagace NET4GAS (výměna log 
na informačních tabulích, reklamy na autech, 
inzerce v časopisech) a především o samotné 
podpoře nových projektů v rámci programu 
Blíž přírodě. 

Prosíme vás tedy o trpělivost. Jakmile se 
posuneme dál, budeme Vás neprodleně 
informovat. 

Lucie Matulová 
 

AKREDITACE EKOCENTER 
Termín akreditace ekocenter ČSOP (30. 4. 
2010) se velmi rychle blíží a proto prosím ty 
z vás, kteří mají zájem mít akreditované 
ekocentrum ČSOP o vyplnění formuláře 
Žádost o akreditaci a jeho doručení na adresu 
Kanceláře ÚVR ČSOP jakož i uhrazení 
akreditačního poplatku. Jak tento formulář, 
tak směrnice ÚVR ČSOP pro Ekocentra 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 + výukové + vzdělávací + 
poradenské = 1200 Kč)   
 

• ekocentrum může zřizovat pouze řádně 
registrovaná složka ČSOP s právní 
subjektivitou (základní organizace, regionální 
sdružení,...) 

 

• předložení výroční zprávy zřizujícího článku 
za uplynulý rok (2009), jejíž součástí je i 
finanční přehled 

 

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

Aktuální informace akreditovaným 
ekocentrům: 

 

1. Opět budeme za účelem lepší propagace a 
prezentace našich ekocenter vydávat sborník 
akreditovaných ekocenter ČSOP. Při tvorbě 
sborníku využijeme informace z Vašich 
vyplněných akreditačních formulářů a pro 
získání dalších údajů vám pošleme krátký 
dotazník. Ve sborníku budou uvedena 
akreditovaná ekocentra z loňského roku 
(2009), a ta která budou řádně akreditována 
k 30. 4. 2010.  
 

2. Rozšíříme stávající výhody, např. 
zavedeme výrazně nižší účastnické poplatky 
na námi pořádaných seminářích a akcích,  
umožníme podporu ekocenter v programech  
Dřevo a Infocentra, rozešleme jim řadu 
nových získání nových vzdělávacích a 
osvětových materiálů, atd. 
 

3. Rozšíříme nabídku vzdělávacích akcí pro 
pracovníky i dobrovolníky z ekocenter ČSOP s 
cílem zkvalitnění služeb našich ekocenter. 
Chystají se dva semináře pro ekocentra – 
k ekologizaci provozů ekocenter a jiných 
subjektů a zkvalitnění poradenství. Další 
semináře můžeme připravit. Čekáme jen na 
to, jakému tématu by se měly věnovat. Budu 
velmi rád za vaše jasné a konkrétní náměty. 

Petr Janeček, koordinátor ekocenter ČSOP 

 

KAMPAŇ SETKÁNÍ S PŘÍRODOU SE OPĚT HLÁSÍ - 

A MÁ NOVÝ WEB! 
Připomínáme, že ve dnech 11. až 20. června 
se uskuteční již druhý ročník celostátní 
kampaně ČSOP Setkání s přírodou, 
jejímž hlavním cílem je pochlubit se – naší 
přírodou, ale především naší činností!  

Zatím je v kampani přihlášeno pouze 5 
organizací se 6 akcemi. Věříme, že ještě 
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přibudou další. I naše Kancelář se chystá se 
svou troškou do mlýna a zorganizuje 
minimálně jedno setkání. Myslete, prosím, na 
tuto akci a zorganizujte na tuto dobu výlet, 
exkurzi nebo výpravu pro veřejnost. 
Představte na ní svojí činnost, své oblíbené 
lokality, rostliny, živočichy...  

Vaše akce můžete nahlásit prostřednictvím 
formuláře na novém webu kampaně  
www.setkanisprirodou.cz (v sekci Pro organi-
zace ČSOP). 
 

  
My se postaráme o propagaci a pokud 
budete mít zájem, pošleme Vám i zvací 
plakáty. Více informací o kampani, jejích 
pravidlech a  můžete získat v Kanceláři ČSOP 
od Petra Janečka nebo Markéty Peckové (tel. 
222 516 115). 

Kancelář ÚVR ČSOP 
 

JEŽČÍ DÁMY 
Jedním ze tří ocenění, které uděluje Svaz, je 
Cena Život pro ježky. Ta je udělována k 
připomenutí památky nejznámější pražské 
ježčí pečovatelky Růženy Studené. Růžena 
Studená všechen svůj majetek odkázala 
Českému svazu ochránců přírody, proto je 
udělování Ceny spojené i s finanční 
odměnou. 
Letos Ústřední výkonná rada toto vzácné 
ocenění věnovala hned třem dámám, které 
se významně zasloužily o záchranu a návrat 
ježků do volné přírody: 

Věra Malátková (předsedkyně ZO ČSOP 
Podorlicko Česká Třebová) dostala Cenu za  
svou mnohaletou péči o ježky a vzdělávací 
aktivity, v jejichž rámci připravila výukový 

program Bodlinka a putovní výstavu Ježčí 
život a řadu publikací. 

 
 

Helena Hátleová, která si cenu zasloužila za 
svou dlouholetou praxi s péčí o podzimní 
ježčí mláďata. Podílí na osvětové činnosti a 
propagaci ochrany ježků, provozuje webové 
stánky Pomozte ježkům 
(http://helenahatleova.sweb.cz/) a od 
loňského podzimu působí jako hlavní 
poradkyně v pražské ježčí poradně.  

 

Zuzana Pokorná se dlouhodobě, intenzívně 
věnovala ježkům v rámci svojí práce 
v záchranné stanici ve Vlašimi a je autorkou 
metodiky ČSOP Ježci.   

 Markéta Pecková 
 

SETKÁNÍ NA PODBLANICKU 
Organizace letošního celostátního setkání 
členů a přátel ČSOP se ujala ZO ČSOP Vlašim. 
Udělejte si tedy ve dnech 3. – 5. září 2010 čas 
a přijeďte do Rekreačního střediska Blaník –
Smršťov, kde se letos již podeváté sejdeme! 
O připravovaných exkurzích a dalším 
programu Vás budeme průběžně informovat.   

Kancelář ÚVR ČSOP 
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NOVĚ AKREDITOVANÉ POZEMKOVÉ SPOLKY 
Pozemkový spolek Klíny při ZO ČSOP Klíny 
působí ve střední části Krušných hor. Kontakt: 
Petr Klouček, Klíny 19, 436 01 Litvínov, tel.: 
603 205 926, e-mail: csop-kliny@seznam.cz 

 

Pozemkový spolek Šumava při ZO ČSOP 
Šumava působí na Vimpersku. Kontakt: ZO 
ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 
Vimperk, tel.: 777 812 835, e-mail: 
info@csopsumava.cz 
 

 
 

NOVÉ TISKOVINY? 
Chystá se další číslo Krásy našeho domova. 
Tak jako obvykle v něm vyjde přehled 
různých brožurek, metodik, průvodců a 
sborníků vydaných jednotlivými subjekty 
ČSOP. Pokud jste něco zajímavého 
v posledním půlroku vydali a nechcete, aby to 
v přehledu chybělo, napište na mail 
knd@csop.cz či ještě lépe pošlete jeden 
kousek této tiskoviny na adresu Kanceláře. 
(Tiskoviny vydávané v rámci různých projektů 
tu samozřejmě máme a budou zařazeny 
automaticky). 

Honza Moravec 

Vaše peníze 

JAK NEPLATIT POPLATKY? 
Často se setkáváme s poplatky, které máme 
platit při platbě poštovní poukázkou, nebo při 
využití plateb v hotovosti na přepážce banky. 
Při platbě na pokladně vypisujeme variabilní 
symbol, nebo specifický symbol a poplatek je 
tak na světě. Platíme a platíme. Můžeme se 
poplatku jednoduše zbavit. Např. při placení 
odvodu členských příspěvků na ÚVR. DO 
pokladní složenky Komerční banky, kde má 
ÚVR účet, vypíšeme vše kromě variabilního 
symbolu a specifického symbolu. Variabilní 
symbol - číslo Vaší základní organizace, 
napíšeme bez lomítka jako první do řádku 
„Vklad jménem“ a za toto číslo název 
základní organizace, případně specifický 
symbol. Při dotazu pracovnice banky za 
přepážkou, zda je to vklad na  vlastní účet,  

doporučujeme odpovědět, že je to vklad na 
účet ČSOP a vy jste člen ČSOP. 

Údaj (prvních 26 znaků, včetně mezer, bez 
diakritiky, lomítek)  se zobrazí také příjemci a 
ten bez problémů identifikuje platbu dle čísla 
Vaší základní organizace. Doporučujeme 
napsat emailem, případně přidat 
naskenovanou pokladní složenku a poslat 
jako informaci o zaplacení platby (členského 
příspěvku) do Kanceláře ÚVR. V případě 
jiného účelu platby doporučujeme 
kontaktovat pracovníky Kanceláře ÚVR a 
domluvit se, že to takhle pošlete (bez 
vyplnění řádku variabilní symbol a specifický 
symbol, tyto údaje budou uvedeny v řádku 
„Vklad jménem“). 

Martin Hlaváč, předseda ZO ČSOP Lubno 

 

 

Ekologická výchova 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - NÁRODNÍ 

SÍŤ EVVO 2010 
Sdružení středisek ekologické výchovy 
Pavučina a Český svaz ochránců přírody 
vyhlašují doplňkové výběrové řízení pro 
subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva 
životního prostředí a Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy – Národní síť 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (NS EVVO). 

Výběrové řízení je členěno do šesti oblastí – 
modulů: 
 

M1: Ekologické výukové programy pro žáky 
mateřských, základních a středních škol 

M2: Vzdělávání studentů vyšších odborných a 
vysokých škol 

M3a: Vzdělávání pedagogických pracovníků 

M3b: Vzdělávání odborné veřejnosti 

M4: Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti 
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M5: Výměnné pobyty a stáže do zahraničí 
 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit 
registrované základní organizace ČSOP  a 
zájmová či regionální sdružení ČSOP. 
 

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, 
budou zařazeny do programu Národní síť 
EVVO, v rámci kterého budou moci vykazovat 
vzdělávací a osvětové akce odpovídající 
zmíněným modulům. Na základě výkazů a při 
splnění stanovených podmínek jim budou za 
tyto činnosti vypláceny finanční úhrady. 

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
(VÝKAZŮ) JE 31. KVĚTEN 2010 DO 12 

HODIN! 
 

 

Podrobnosti získáte na webových stránkách 
www.narodnisit.cz nebo v Kanceláři ÚVR 
ČSOP u Petra Janečka na telefonním čísle 222 
516 115 nebo na mailu petr.janecek@csop.cz 

Petr Janeček 

Ochrana přírody 

NĚKOLIK ČÍSEL O ZÁCHRANNÝCH STANICÍCH 

V ROCE 2009 
V roce 2009 působily v Národní síti 
záchranných stanic koordinované Českým 
svazem ochránců přírody 23 záchranné 
stanice, které přijaly v roce 2009 celkem 
10 358 volně žijících živočichů 195 druhů. 

Počet přijatých zvířat volně žijících  druhů je 
přibližně na stejné úrovni jako v minulém 
roce. Z přijatých zvířat bylo 4 857 zvířat (46,9 
%) po vyléčení a následné přípravě ve stanici 
opět vypuštěno do volné přírody, 1556 (15 %) 
přijatých zvířat je v držení (včetně 
hibernujích, která budou vypuštěna na jaře). 
Z přijatých živočichů bylo 4440 (42,9 %) 
mláďat, 3623 (35 %) bylo přijato se zraněním 
nebo infekcí. Poměrně vysoký byl počet 
otrávených zvířat - 94 (0,9 %).  

Bylo přijato 184 jedinců 17 kriticky 
ohrožených druhů, 1244 jedinců 52 druhů 
silně ohrožených, 1434 jedinců 22 druhů 
ohrožených, 5463 jedinců 81 druhů ptáků 
obecně chráněných.  

Nejčastěji přijímaným savcem byli ježci 
(celkem 1721), netopýři rezaví (463) a 
veverky (242). Z ptáků bylo přijato nejvíce 
poštolek obecných (1201), kání lesních (611), 
rorýsů obecných (483). 

Dagmar Zieglerová 

 

 

 

ÚVR ČSOP na návrh Rady Národní  
sítě  záchranných stanic  schvál ila  
změnu Směrnice ČSOP pro Národní  
síť záchranných stanic.  Její  nové 
znění na leznete v pří loze. 

 

ŽIVÁ ZAHRADA - SOUTĚŽ POKRAČUJE! 
V květnu proběhne 
další kolo naší 
soutěže Živá 
zahrada. Pozorujte 
ve dnech 21. až 23. 
května (školní 
zahrady 17. až 21. 
května) předepsané 
druhy živočichů. 

Snažte se své zahrady přizpůsobovat 
nejenom svým potřebám, ale i potřebám 
přírody! Budete se divit, kolik živáčků 
přilákáte do své blízkosti dodržováním pár 
jednoduchých pravidel. Více informací 
naleznete na www.zivazahrada.cz. 

Petr N. Stýblo 

 

 

 

 

 

 

 



DEPEŠE ČSOP 2/2010 

 

Grafický manuál 

JAK ČÍST MANUÁL JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO 

STYLU ČSOP – 2. ČÁST 
Jak jistě víte, Český svaz ochránců přírody 
užívá 2 různá, rovnocenná loga. Nevím, proč 
tomu tak je, snad tím naši předchůdci, kteří 
logo ČSOP „v dávných dobách“ vybírali, chtěli 
vzkázat budoucím čsopákům, že i tehdy bylo 
v našem Svazu rozhodování nelehké a 
jednoznačná rozhodnutí, za kterými by 
jednotně stála celá naše členská základna, 
byla spíše vzácností, byla-li vůbec nějaká. Tak 
ať si to také užijeme… Inu, užíváme si to. 

Druhému logu se u nás slangově říká 
„kačenka“, což je sice nesmyslný, ale ustálený 
název. Proto se ho drží i náš manuál. 

 

Logo ČSOP „Kačenka“ (str. 23 - 35 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). 

I toto logo si mnoho našich základek v 
minulosti různě „přizpůsobilo“, takže existuje 
mnoho nesprávných variant. Tu jedinou 
správnou ale poznáte snadno. „Oko“ kačenky 
je tvořeno jedním prázdným pruhem bez 
výplně, „ocasní pírka“ jsou souměrná a 
prostřední směřuje kolmo vzhůru. Nápis 
český svaz ochránců přírody rovnoměrně 
sleduje dolní linii kačenky a je tvořen malými 
písmeny. Vzhled tohoto loga se nesmí nijak 
upravovat. 
 

 

 
 

 

Velikost tohoto loga nesmí být menší než 18 
mm na šířku! Pokud potřebujeme někam 

umístit menší logo, pak ne toto (!) nýbrž tzv. 
doplňkovou verzi loga, kde je nápis ČESKÝ 
SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY umístěn vedle 
kačenky vpravo (str. 31 Manuálu). Tato 
doplňková verze se však nesmí užívat 
v případech, kdy by šířka kačenky přesáhla 18 
mm! No a nejmenší možné použití této 
doplňkové verze loga závisí na použité 
technologii. Jednoduše řečeno, musí být 
takové, aby nápis byl vždy čitelný. Jinak 
řečeno, používání základní a doplňkové verze 
kačenky je úplně stejné jako u loga typu 
kytkopták jen s jediným rozdílem – nejmenší 
povolená šířka kytkoptáka v základní verzi je 
15 mm. 

 

 
 

Tak jako u všech log, i u kačenky je důležité 
zachovávat ochrannou zónu loga. Tedy volný 
prostor kolem loga do kterého nesmí 
zasahovat žádné rušivé prvky. U kačenky je 
velikost této zóny vždy 1/6 šířky loga. Tzn. že 
kolem loga o šířce např. 60 mm musí být 
volná ochranná zóna o šířce 1 cm. 

Doplňková verze loga má rovněž ochrannou 
zónu. Jde o 1/5 šířky piktogramu (obrázku 
„kačenky“) ale okolo celého loga, tedy i okolo 
nápisu. 
 

Lze použít obě loga ČSOP najednou? (str. 42 
Manuálu) 

V zásadě platí, že v jednom materiálu lze 
použít obě loga. Ale jedině v případě, že 
nejsou obě najednou vidět. To znamená, že 
by loga neměla být nejenom vedle sebe, ale 
ani na jedné stránce dokumentu či 
obrazovky!  Kytkopták s kačenkou se prostě 
nekamarádí. V jednom dokumentu by měla 
zároveň být zachována zásada rovnocennosti 
obou log. Tzn., že je vhodné dodržet stejnou 
velikost obou log, stejnou barvu, umístění na 
podobně důstojném místě… 
 

Kombinace loga ČSOP s jiným logem (str. 43 
- 47 Manuálu) 
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Běžně lze použít kombinaci loga ČSOP 
s logem základní organizace. Nutné je 
dodržet tyto zásady: logo ČSOP by mělo být 
vždy na prvním místě, mezi logy musí být 
dodržena taková vzdálenost, aby nebyly 
narušeny ochranné zóny obou log, loga by 
měla opticky působit jako stejně veliká, je 
dobré dodržet stejnou barevnost obou log, 
na barevném podkladu je lepší mít obě loga 

černá či bílá. Je-li na bílém podkladu barevné 
logo základky, mělo by být i barevné (zelené) 
logo ČSOP. Tyto zásady platí pro užití jednoho 
či druhého loga ČSOP v kombinaci s logem 
článku (ZO) ČSOP. 

Petr N. Stýblo 

 

- pokračování příště - 

 

Nabízíme 

DŮM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VÁS ZVE!  
Zima nás pomalu, ale jistě opustila a první 
jarní dny nám dokazují, že na co jsme se 
celou zimu těšili opravdu stojí za to. 
Ekocentrum v Domě ochránců přírody se 
probouzí ze zimního spánku, přilehlá zahrada 
se začíná zelenat a do jezírka se nám vrátily 
žáby.  

Pokud budete mít nějaký nápad na seminář,  
přednášku apod. (nejen pro veřejnost), 
kontaktujte nás. 

Přednáškový 
sál s kapa-
citou 35 lidí 
je vybaven 
projektorem, 

flipchartem  
i kuchyňkou. 

V horním patře je klubovna pro cca 10 lidí, 
kuchyňka a pokoj, kde je po domluvě možno 
přenocovat. 

Pravidla pro zapůjčení přednáškového sálu 
nebo klubovny najdete na internetových 
stránkách www.csop.cz (záložka Ekologická 
výchova > Dům ochránců přírody v Praze).  

Kalendář akcí v ekocentru na tento rok se 
nám pomalu plní, ale všechny vaše nápady a 
nabídky na přednášky, semináře či jiné akce 
uvítáme! 

Patrik Sláma, vedoucí Ekocentra 

 

 

NECHTE SI POMOCT, NABÍDNĚTE MÍSTA PRO 

FIREMNÍ DOBROVOLNÍKY 
Patříte-li mezi základní organizace, kde je 
„práce dost a pracovní síly pomálu“ mohla by 
Vás zaujmout možnost zapsat se do seznamu 
základních organizací nabízejících uplatnění 
firemních dobrovolníků. Seznam bude velkou 
pomocí pro Kancelář ÚVR, protože se tu 
v současné době scházejí nabídky od firem, 
které jsou ochotny vyslat své zaměstnance 
pomáhat do našich základek.  

Druh práce pro dobrovolníky, její časovou 
náročnost i dobu, kdy se akce uskuteční vaše 
základka zvolí na základě aktuální situace a 
po osobní domluvě se zástupci firem. 

A k čemu to celé je? Zapojíte-li dobrovolníky 
ve vaší základce, můžete získat nové 
potencionální dárce, podporovatele či 
nadšence pro vaši věc. Mezi výhody jistě patří 
i získání nových kontaktů, ušetření peněz a 
času za práci. Vy naopak dobrovolníkům z řad 
firem ukážete nové prostředí a provedete je 
novou nevšední zkušeností. Díky vám získají 
tito lidé nové vědomosti i zajímavé informace 
a především si odnesou dobrý pocit ze 
smysluplné činnosti. 

V případě zájmu zařazení vaší základky do 
seznamu kontaktů pro firemní dobrovolníky 
kontaktujte přímo koordinátorku veřejných 
sbírek Lucii Matulovou na email: 
lucie.matulova@csop.cz nebo na telefonu: 
731 760 872, 222 516 115. 

Lucie Matulová 
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Soutěže 

PODIVUHODNÝ SVĚT NETOPÝRŮ 
Stále ještě máte možnost zapojit se do 
výtvarné soutěže – uzávěrka je 15. května 
2010.  

Při příležitosti Mezinárodního roku 
biodiverzity vyhlásilo MŽP ve spolupráci s 
Českým svazem ochránců přírody a Českou 
společností pro ochranu netopýrů 
(www.ceson.org) výtvarnou soutěž pro děti 
do 15 let na téma Podivuhodný svět 
netopýrů. Kresby a malby by měly vystihovat 
netopýry v jejich přirozeném prostředí. 
Hlavním cílem soutěže je hravou formou 
podnítit zájem dětí a mládeže o netopýry a 
zvýšit povědomí o jejich ochraně a zajímavém 
způsobu života. 

Všechny soutěžní obrázky budou vystaveny 
v jednacích sálech během zasedání smluvních 
stran Dohody EUROBATS, které se bude 
zabývat ochranou populací evropských 
netopýrů (koná se letos v Praze ve dnech 20. 
– 23. září 2010) a také v říjnu během 
filmového festivalu Ekofilm 2010. 

Více informací k soutěži najdete na: 
http://detem.mzp.cz/souteze.shtml. Barevný 
plakátek k soutěži si můžete stáhnout na 
stránkách www.csop.cz. 

Níže naleznete základní informace o soutěži a 
pokyny: 

- Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. 

- Obsahové zadání: výtvarné práce musejí 
tématicky vystihovat netopýry v jejich 
přirozeném prostředí. Technika 
zpracování není vyhlašovatelem určena, 
výtvarné práce mohou být kresleny i 
malovány. Maximální formát výtvarné 
práce je A3. 

- Na zadní stranu každé práce čitelně 
uveďte jméno a příjmení autora/autorky 
včetně jeho/jejího věku, adresu bydliště 
a kontaktní telefon na zákonného 
zástupce. 

- Výtvarné práce zasílejte na adresu: 

Ministerstvo životního prostředí 

Odbor vnějších vztahů 

oddělení PR a komunikace 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

- Obálku zřetelně označte „NETOPÝŘI 
2010“. 

- Odesílatel je povinen výtvarné práce 
zabalit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození nebo znehodnocení. 
Vyhlašovatel neodpovídá za ztráty a 
poničení prací během doručení na MŽP.  

- Vyhlašovatel bude vracet pouze 
vyžádaná výtvarná díla. 

- Vyhlášení soutěže: 10. února 2010 

- Uzávěrka soutěže: 15. května 2010 
(rozhoduje datum na obálce) 

Hodnocení: 

Výtvarné práce bude hodnotit odborná 
komise složená ze zástupců pořadatelských 
organizací, odborníků na netopýry a 
profesionálních výtvarníků. Hodnocena bude 
originalita a vystižení tématu.  

Vyhlášení vítězů - vítězové budou vyhlášeni 
ve třech kategoriích: 

• Kategorie do 6 let včetně 

• Kategorie 7 – 12 let  

• Kategorie 13 – 15 let 

Vyhlášení proběhne 4. června 2010 na 
webových stránkách www.mzp.cz. 

Autoři/autorky vítězných prací obdrží věcné 
ceny a budou pozváni k návštěvě Záchranné 
stanice AVES v Kladně, která proběhne v 
týdnu od 14. do 20. června 2010 
(www.volny.cz/zachr.stanice/). 

Dagmar Zieglerová 

 

SOUTĚŽ DEJ ZELENOU POZNÁNÍ BRZY KONČÍ 
Vědomostní soutěž v rámci programu Zelená 
karta ČSOP Dej zelenou poznání!, kterou 
jsme vyhlásili na počátku prosince loňského 
roku končí 30. dubna 2010.  

Vyplněné kupony dle instrukcí na stránkách 
http://zelenakarta.csop.cz zasílejte na 
adresu: Český svaz ochránců přírody, 
Michelská 5, 140 00 Praha 4. 

Výherci obdrží „čsopácké“ tričko nebo 
látkovou tašku přes rameno s ptačím 
motivem. Všem soutěžícím, kteří splnili 
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podmínky soutěže, gratulujeme a odměny 
jim zašleme  v průběhu května.  
 

Soutěž sice končí, nemusíte však truchlit. Již 
brzy bude vyhlášena nová zajímavá soutěž 
zaměřená na hlavní turistickou sezónu. 
 

Věříme, že se naši partneři programu zapojí 
se stejnou chutí, navíc se tentokrát budou 
moci zúčastnit i ty objekty, které v zimní 
sezóně byly uzavřeny. Sledujte i nadále 
aktuality na stránkách programu Zelená karta 
ČSOP.    

Kateřina Mikešová 

 

BRHLÍCI NA WEBU ŽIVÁ ZAHRADA 
6. dubna 2010 byla vyhodnocena naše 
výtvarná soutěž v rámci projektu Živá 
zahrada – zima 2009, ve které děti tentokrát 
kreslily brhlíka lesního.  

Ze 156 obrázků, které přišly do Kanceláře, 
jsme v pěti kategoriích vybrali vždy tři 
obrázky a jejich autory jsme odměnili dárky.  
Opět bylo velmi těžké z tolika krásných prací 
vybírat. Vy se na ty vítězné můžete podívat 
na webu: www.zivazahrada.cz (záložka 
Hodnocení výtvarné soutěže).  

Kancelář ÚVR 

Akce 

ZAČALO JARNÍ KOLO 18. ROČNÍKU KAMPANĚ 

UKLIĎME SVĚT! 
18. ročník kampaně Clean up the World! - 
Ukliďme svět! právě začal. 
Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, v 
jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků 
na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, 
břehů řek a potoků, chráněných území, 
likvidaci černých skládek... 
 

Do této akce se můžete již tradičně zapojit 
vyplněním  formuláře na internetové adrese 

www.csop.cz/uklidmesvet, nebo nám napište 
e-mail na: uklidmesvet@csop.cz. 
 

Vaší akci podpoříme zasláním jutových pytlů 
a samolepek pro účastníky. Počty, prosím, 
vyplňte v přihlášce, kterou posílejte 
minimálně 14 dní před akcí - za kratší dobu 
vám nemůžeme zaručit včasné odeslání pytlů 
a samolepek. 
 
 

Více informací naleznete na webových 
stránkách www.csop.cz/uklidmesvet. 

Tereza Vláčilová, koordinátorka kampaně 
 

Zelená karta 

NOVINKY A AKTUALITY 
 Na webových strán-
kách programu Zelená 
karta ČSOP se vždy se 
změnou ročního období 
zobrazí i nová, 
tématicky přizpůsobená 
hlavička stránek.  

Od 21. 3. 2010 jste si 
jistě všimli ptáčků a květin - motivu jarní 
přírody. Přestože se nám jaro letos trochu 
opozdilo, věříme, že si ho o to déle užijeme. 
Vyzýváme proto všechny děti z řad členů 
Českého svazu ochránců přírody, aby nám to 
svoje vítání a prožívání jara nakreslily a 
zaslaly na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP 

(Michelská 5, 140 00 Praha 4). Všechny styly 
a formy jsou vítány, fantazii meze neklademe.  

Své kresby, malby, koláže aj. můžete doplnit 
svou vlastní básničkou, písničkou nebo 
krátkou pohádkou. Na Vaše výtvory se 
budeme velmi těšit a budou vystaveny 
v prostorách Domu ochránců přírody v Praze 
a na webových stránkách programu Zelená 
karta ČSOP. Autory zaslaných obrázků 
odměníme pěknými omalovánkami a jinými 
drobnostmi – nezapomeňte proto přidat do 
obálky lísteček se svým jménem, věkem a 
adresou.   
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Právě probíhá aktual izace všech 
objektů v  programu Zelená karta  
ČSOP. V průběhu března a dubna  
budou obnovovány a  kontrolovány  
všechny informace a  údaje  všech 
partnerů programu ZK ČSOP na 
webových stránkách 
http://ze lenakarta.csop.cz.  Z  tohoto 
důvodu prosíme všechny o pochopení.  

 

ZELENÁ KARTA DOPORUČUJE 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

opět zahajuje od dubna 2010 
provoz své pobočky - tvrz 
Žumberk u Nových Hradů. 
Kontakt: pošta Trhové Sviny, 
PSČ: 374  01, Žumberk, okr. 

České Budějovice, tel. 386 362 124, e-mail: 
zumberk@muzeumcb.cz     

Otevřeno: soboty, neděle, svátky 9 - 17 hod.                          
Expozice: Lidový malovaný nábytek z jižních 
Čech a  historie tvrze, Lapidárium 
Jihočeského muzea umístěné v rekonstruova-
ných baštách tvrze A a B, Úředník rožmberský 
- nová expozice v baště  C. 

 

 

Národní zemědělské muzeum Praha pod 
názvem „O dřevě“ představuje 
NZM Praha poprvé dílo  
Martina Patřičného, umělce 
pracujícího se dřevem a také 
jeho hostů.  

Výstava je především o dřevě.  Přináší ukázky 
„těla“ více než čtyřiceti našich známých 
stromů a také stovky exponátů – od obyčejné 
dřevené kuličky až k velkému reliéfu. Nabízí 
možnost dotýkat se dřeva, přivonět k němu, 
sestavit kostky, namalovat hlavičku loutky, 
říznout si do dřeva i potěžkat blízkost, tušit 
domov….  
 

Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka  
15. 5. a 16. 5. 2010 Vás zve na 
První parní víkend v 
Železničním muzeu ČD. Běžným 
návštěvníkům muzea jsou k 
dispozici v otevírací době 

průvodci s vynikající znalostí historie 
železnice a železniční dopravy. Odchod na 
prohlídky je přibližně každou hodinu od 
pokladny muzea. Při prohlídce muzea uvidíte 
také osobní a především nákladní vozy z 
různých časových období. V krytých 
expozicích spatříte nejrůznější předměty z 
historie železnic, například zabezpečovací 
zařízení, ruční nářadí, modely a součásti 
lokomotiv. Také můžete shlédnout 
videoprojekci zaměřenou na pravidelný i 
nostalgický parní provoz. V další kryté 
expozici je instalováno modelové kolejiště a 
součástí prohlídky je         i návštěva části 
správkárenské haly, kde probíhají renovace a 
opravy. 
 

Muzeum přírody Český ráj (MPČR) Prachov 
37, 506 01 Jičín  vyhlašuje 
soutěž Namaluj obojživelníka 

nebo plaza roku - skokana 
hnědého nebo ještěrku 
živorodou. 

Soutěž je určena nejen pro děti z MŠ, ZŠ, SŠ, 
ale i pro dospělé. 
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné 
různá vývojová stádia skokana hnědého a 
ještěrky živorodé (vajíčka, pulce i dospělé). 

Rozměr papíru: maximálně formát A4. Údaje 
o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, 
adresa školy, vyučující; případně adresu 
bydliště) a kategorii pište na zadní 
stranu.Uveďte také e-mailovou adresu. 
Termín odeslání či předání je 5. května 2010. 
Více informací na www.mpcr.cz. 

Kateřina Mikešová

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPEŠE ČSOP 2/2010 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PARTNERŮ ZK  ČSOP  
 

datum Název a adresa objektu/ akce kraj 

16. - 28. 4. Vlastivědné muzeum v Olomouci, Nám. Republiky 5, 771 73 
Olomouc  

Putovní výstava Zapomenuté Javoříčko konaná pod záštitou 
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava 
Vlčka a rektora Univerzity Palackého. Vernisáž se uskuteční 15. 
dubna 2010 v 17 hodin. 

 

Olomoucký 

16. - 30. 4. Jihočeské muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice www 

VOLBY Z DOB MONARCHIE A 1. REPUBLIKY 

Výstava zachycující systém a průběh jednotlivých typů voleb v 
rámci Čech a regionu v přibližné chronologické posloupnosti od 
60. let 19. století do 30. let 20. století, s aspektem na doprovodné 
společensko politické jevy, které volby provázely.  

Vstupné: dospělí 20 Kč, slevy 10 Kč 

 

Jihočeský 

24. 4. Ekotechnické muzeum, Papírenská 6, 160 00 Praha 6 

Slavnostní zahájení muzejní sezóny pod názvem Odemykání 
kanálů.  

Hl. m. Praha 

25. 4. Muzeum  Prostějovska v Prostějově,  Špalíček, Uprkova 18 

Zručnost a um lidských rukou můžete obdivovat na výstavě 
Kouzelný patchwork, která Vás blíže seznámí s touto stále u nás 
populárnější textilní technikou. Vernisáž výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 18. března v 16 hodin. 

Olomoucký 

26. 4. Jihočeské  muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 

Ing. Milan Daněk: HISTORIE A SOUČASNOST KOMEDIÁLNÍCH HER - 
Z programu Literárně historického kruhu při Historickém klubu 
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přednáška začíná od 
15,45 hod. a uskuteční se v sále Jihočeské vědecké knihovny, 
Lidická 1. 

Jihočeský 

28. 4. Jihočeské  muzeum, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice 

JARNÍ KONCERT DPS JITŘENKA - Koncert pod vedením MgA. 
začátek od 18,00 hodin 

Jihočeský 

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 

15. - 16. 5. Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka, 9. května 255, 270 51 
Lužná u Rakovníka 

První parní víkend v Železničním muzeu ČD 

Středočeský 

do 23. 5. Středočeské muzeum  v Roztokách u Prahy,  Zámek 1, 252 63 
Roztoky u Prahy 

Kde se zub času vylomil v konzervátorských dílnách muzea 

Středočeský 
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do 23. 5. Muzeum  Prostějovska v Prostějově, Nám. T. G. M. 2, 796 01 
Prostějov 

Nejhodnotnější příklady  vilové architektury na území 
Jihomoravského kraje, které byly zbudovány v období od pozdního 
19. století po dnešek, představí  výstava Slavné vily Brna a 
Jihomoravského kraje, na kterou Vás  srdečně zveme.  

Olomoucký 

do 30. 5. Národní zemědělské Muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe - výstava se 
zaměřuje na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a 
české kuchyně - knedlíku - muzejními prostředky.   

Hl. m. Praha 

do 6. 6.  Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 
00 Ostrava 1  

Výstava MĚKKOHLAVÍ - Výstava představuje skupinu, která vznikla 
před 20. lety v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z 
Čech (Miloš Šejn – Jičín, Milan Maur, Václav Malina, Jan Rauner – 
Plzeň, Ivona Raimanová – Praha), Moravy (Marian Palla, Dalibor 
Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut 
– Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel Adamus – Třinec) a 
Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth – Bratislava).  Vernisáž 30. 
března v 17 hodin. 

Moravskoslezský 

do 23. 6. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č.1, 252 63 
Roztoky u Prahy , Lego - hračka i hobby 

Středočeský 

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

 

Příloha:  
 

Směrnice ČSOP pro Národní síť záchranných stanic 
 

§1 

Směrnice ČSOP pro Národní sítě záchranných stanic (dále také NSS) upravuje podmínky pro 
činnost NSS, podrobnosti o jejich úkolech a funkcích a podmínky začleňování záchranných stanic 
(ZS) do NSS.  

Směrnice není v rozporu s platnou legislativou, upravující činnost ZS. 
 

§2 - Záchranné stanice  

1. Záchrannou stanicí je pro potřeby této směrnice zařízení zajišťující na vymezeném území 
komplexní péči o jedince volně žijících druhů živočichů (v případě netopýrů též o kolonie) 
neschopných v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve 
volné přírodě (dále jen handicapované živočichy). Hlavní funkcí ZS je připravit tyto živočichy na 
návrat do volné přírody.  

2. ZS dále provádějí opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů, včetně jejich 
záchranných přenosů, poskytují veřejnosti informace o příčinách ohrožení a vhodných 
způsobech ochrany živočichů a provádí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. ZS se 
v rámci svých možností podílejí i na aktivní druhové ochraně (například mapováním hnízd a 
populací ohrožených druhů). 
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3. ZS jsou účelovými zařízeními, která mohou být zřízena a provozována výhradně právními 
subjekty.   

 

§3 - Národní síť záchranných stanic  

1. NSS je jedním z klíčových národních programů Českého svazu ochránců přírody (dále jen 
ČSOP). 

2. Hlavním cílem NSS je vybudování efektivního systému pro záchranu handicapovaných 
živočichů volně žijících druhů na území celé České republiky (dále jen záchranu živočichů).  

K naplnění tohoto cíle využívá NSS následujících prostředků: 

a) stanoví jednotné povinnosti pro všechny členské ZS a přidružené subjekty (viz § 4 a 5) 

b) usiluje o zakotvení pojmu ZS v legislativě ČR 

c) usiluje o vytvoření stabilních finančních zdrojů a pravidel pro financování ZS 

d) zajišťuje odborný, materiální a personální rozvoj ZS  

e) systematicky působí na veřejnost s cílem široce rozšířit povědomí o činnostech ZS a 
získat tak mj. i podporu veřejnosti pro práci NSS 

f) úzce spolupracuje s orgány státní ochrany přírody, obcemi, jinými NNO, akademickou i 
podnikatelskou sférou 

3. Jako svůj poradní orgán pro národní program NSS ustavuje Ústřední výkonná rada ČSOP 
(dále jen ÚVR ČSOP) 9člennou Radu NSS (dále jen Rada). 5 členů Rady je voleno Valnou 
hromadou NSS (viz bod 10) z řad řádných členů NSS. Dalšího jednoho člena Rady deleguje 
Ústřední výkonná rada ČSOP. 3 členy Rady společně kooptují volení a delegovaní členové Rady 
z řad nominujících organizací. Seznam nominujících organizací mají ZS možnost změnit každé 3 
roky rozhodnutím Valné hromady NSS.  

4. Mandát členů Rady je tříletý. Ze závažných důvodů (dlouhodobá nečinnost v Radě, ukončení 
činnosti v ZS, ukončení členství „mateřské“ ZS v NSS...) může Valná hromada NSS člena Rady, 
kterého zvolila, odvolat i před vypršením mandátu. Členové jmenovaní ÚVR ČSOP mají mandát 
do konce funkčního období ÚVR ČSOP.  Rada ze svých členů volí svého předsedu. Ten svolává a 
řídí jednání Rady. 

5. Zanikne-li členovi Rady členství před uplynutím jeho funkčního období, bude na jeho místo 
odpovídajícím způsobem (volbou, delegací nebo kooptací) ustanoven nový člen; jeho funkční 
období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství v Radě 
zaniklo. 

6. ÚVR ČSOP pověřuje Radu rozhodovat v těchto oblastech: 

6.1. přijímání ZS za členy NSS (§ 4, odst. 1.,2.) a odebírání členství ZS v NSS (§ 4, odst. 3.) 

6.2. rozhodování o územní působnosti jednotlivých členů NSS 

6.3. rozhodování o přidružení dalších subjektů k NSS a jeho zrušení (§ 5) 

6.4. stanovení konkrétních technických parametrů a kritérií, požadovaných pro členství ZS 
v NSS (§ 4, odst. 2.2.) 

6.5. řešení sporů mezi ZS  

6.6. poradenství a metodická pomoc pro ZS  

6.7. stanovení dalších priorit a strategie rozvoje ZS a NSS 

7. Rada působí jako poradní a navrhující orgán ÚVR ČSOP v oblastech:  

7.1.stanovování kritérií členství ZS v NSS  

7.2. stanovování kritérií finanční podpory členských ZS 

7.3. stanovování konkrétní výše a podmínek čerpání finanční (popř. jiné) podpory 
členských ZS a jejich projektů ze strany ÚVR ČSOP 
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7.4. jednání se státními orgány 

7.5. propagace NSS  

7.6. mezinárodní spolupráce  

8. Rada je zmocněna přijmout svůj jednací řád. K jeho přijetí je třeba souhlasu dvoutřetinové 
většiny všech členů Rady. 

9. Rada předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření NSS Valné hromadě NSS. 
Schválenou zprávu Rada následně předkládá ÚVR ČSOP. 

10. Valná hromada NSS je tvořena zástupci jednotlivých členských ZS (statutárním zástupcem 
provozovatele ZS nebo osobou pověřenou vedením ZS či osobou s písemným pověřením od 
statutárního zástupce zastupovat ZS na Valné hromadě). Je svolávána Radou minimálně jednou 
ročně.  

11. Členy NSS, stejně jako subjekty přidruženými k NSS, mohou být i subjekty mimo ČSOP. 
 

§4 Povinnosti člena NSS 

1. Členem NSS se může stát právnická osoba provozující ZS dle kritérií uvedených v §2 této 
směrnice. O jejím členství v NSS rozhoduje Rada. 

2. ZS musí zejména mít: 

2.1. území působnosti o velikosti správního území min. 3 obcí s rozšířenou působností 
nebo území s více než milionem obyvatel, na kterém bude zodpovídat za poskytnutí 
odborné péče všem nalezeným handicapovaným živočichům v ČR volně žijících druhů 
obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda (dále jen živočichů) nejpozději do 24 
hodin od doby ohlášení nálezu živočicha. Toto území se nesmí překrývat s územím 
působnosti jiné členské ZS. 

2.2. kapacity (prostorové, technické, personální) umožňující:  

- zajistit převoz handicapovaných zvířat do ZS vlastními prostředky, pokud není 
proveden nálezcem nebo třetí osobou   

- přijmout všechny druhy živočichů a umístit je v ZS alespoň na přechodnou dobu 

- všem jedincům  živočichů v druzích a počtech odpovídajících  území působnosti 
poskytnout komplexní odbornou péči tzn. první pomoc, umístění, odpovídající  
léčení, rehabilitaci a přípravu na vypuštění do přírody a vlastní návrat do přírody; to 
nevyučuje v nezbytných případech  a způsobem stanoveným zvláštními předpisy1 
zajistit usmrcení zvířat provedené odborně kvalifikovanou osobou.   

Konkrétní parametry a kritéria požadovaných kapacit stanoví Rada. 

2.3. alespoň jedno kontaktní telefonní číslo, které bude k dispozici veřejnosti k ohlášení 
nálezu živočicha 24 hodin každý den 

2.4. vyčleněné a od dalších zařízení ZS fyzicky oddělené prostory a expozice sloužící 
k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě veřejnosti (EVVO). EVVO musí provádět 
každá ZS začleněná do NSS. 

2.5. veškeré nemovitosti nutné k zajištění činností ZS v majetku či minimálně 15letém 
pronájmu (výpůjčce) na dobu určitou  

3. Člen NSS je povinen chránit dobré jméno NSS. Za poškozování dobrého jména NSS je 
považováno zejména: 

                                                        
1  zákon č, 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění 
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a) opakované neposkytování služeb v deklarovaném rozsahu (§4 body 2.1 až 2.4). Služby 
mohou být zajištěny smluvně jiným subjektem, zodpovědnost za kvalitu poskytovaných 
služeb nese ZS. 

b) zpochybňování kvality služeb jiné než vlastní stanice před klientem, v médiích apod. 
 

§5 Odebrání členství v NSS 

1.  Rada může rozhodnout o odebrání členství v NSS, jestliže:. 

1.1. ZS přestane splňovat kritéria, uvedená v §4, čl. 2 

1.2. ZS se prokazatelně dopustí jednání poškozujícího dobré jméno NSS (§ 4, čl. 3) 

1.3. bylo ZS vydáno pravomocné rozhodnutí kompetentních orgánů o porušení zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona ČNR č. 
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a zákona  č. 166/1999 Sb. 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
v platném znění. 

2. Odebrání členství má okamžitou platnost, ZS je o něm informována písemně. 

3. V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o dočasném odebrání členství (skončí po 
splnění určité jasně stanovené podmínky), v případě lehčích provinění o podmínečném 
vyloučení (nabývá platnosti až po dalším provinění). 

 

§6 Subjekty přidružené k NSS 

1. Rada může rozhodnout o přidružení dalších subjektů k NSS v případě, že: 

1.1. přidružení subjektu povede ke zkvalitnění činností NSS 

1.2. člen NSS, na jehož území působnosti je daný subjekt aktivní, s přidružením souhlasí 

2. Subjekty přidružené k NSS musí splňovat podmínky § 2 v přiměřené míře. 

3. Subjekt přidružený k NSS musí mít písemně stanovené podmínky  spolupráce s členskou 
stanicí NSS, na jejímž území působí. 

4. Subjekt přidružený k NSS má právo účastnit se Valné hromady NSS s hlasem poradním, Rada 
NSS jim poskytuje odbornou pomoc v jejich činnosti, informuje je o aktualitách dotýkajících se 
činnosti ZS. 

5. V případě, že přidružený subjekt porušuje etická pravidla pro fungování ZS, či na žádost 
členské ZS, na jejímž území přidružený subjekt působí, může Rada přidružení subjektu k NSS 
zrušit. 

 

§7 Přechodná ustanovení 

1. ZS fungující v rozporu s touto směrnicí jsou povinny do 12 měsíců od schválení této směrnice 
upravit veškeré náležitosti do souladu s touto směrnicí. V případě, že se tak nestane, budou po 
uplynutím uvedené lhůty vyřazeny z NSS.  

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení ÚVR ČSOP. 
 

Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 10. února 2007, změněna ÚVR ČSOP 
dne 11. 3. 2010. 

 

Vydává: Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Tel.: 222 516 
115, e-mail: info@csop.cz. Obsah Depeší připravuje Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky 
odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka:        
21. 4. 2010. Uzávěrka příštího čísla: 15. 5. 2010. Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu depese@csop.cz. 
Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN 1213-5496. Povoleno MK ČR pod č. E 12566. 



POZEMKOVÉ SPOLKY 
zachraňují ohrožené 
přírodní lokality 
a navracejí přírodu 
do míst, odkud byla 
v minulosti vytlačena. 
Cílem kampaně  
„Místo pro přírodu“ je 
takováto místa vykupovat 
a trvale o ně pečovat.

BLIŽŠÍ INFORMACE 
naleznete na  
www.mistoproprirodu.cz.

vykoupit přírodně cenné 
a ohrožené lokality. 
Pomozte nám i Vy 
zachovat  
MÍSTO PRO PŘÍRODU. 
Přispějte prosím  
na konto sbírky 

9999922/0800.

Pomozte nám...


