
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PŘÍLOHA zpravodaje Depeše ČSOP 7/2007 
 

Výsledky 2. kola výb ěrového řízení Ochrana biodiverzity v lesích  
a Podpora hnízdních možností zp ěvných pták ů v lesích 

 
Formica  
Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

100/RS SmRS 
Valašské Meziříčí 

51035107 Pokračování v mapování a 
inventarizaci rodu Formica 
ve střední části Vizovické 
vrchoviny 

18 500,00 14 000,00 kráceno dle doporučení garanta 
(nadhodnocený rozpočet) 

51/17 Krkonoše 51035207 Vydání 11. ročníku 
zpravodaje Formica (2008) 

40 000,00 35 000,00 záloha bude vyplacena po dodání 
textu 

Celkem 2   58 500,00 49 000,00   

 
Ochrana vodních a mok řadních ekosystém ů v lesích 

 

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

9. ZO ČSOP 
Olomouc - 
Astacus 

51075107 Prvotní hodnocení výskytu 
raků v toku Lesná a 
bezejmenném 
pravobřežním přítoku 
nádrže Kružberk nad hrází 

23 000,00 23 000,00   

76/13 Salamandr 51075207 Obojživelníci v 
Moravskoslezských 
Beskydech 

35 000,00 30 000,00 snížení mzdových nákladů dle 
garanta LČR 

76/13 Salamandr 51075307 Mapování lesních mokřadů 
na jižních svazích 
Veřovických vrchů 

13 500,00 9 000,00 výrazné snížení mzdových 
nákladů dle garanta LČR 

73/19 Onyx 51075407 Mapování nivních mokřadů 
v Chrbovském a 
Bochořském lese 

42 000,00 20 000,00 snížení nákladů na zpracování, 
bez GPS - není kvalitní 

76/01 ZO ČSOP 
Valašské Meziříčí 

51075507 Čtvrté, rozšířené vydání 
publikace o nejvýznamnější 
vodní lokalitě na území 
Lesů ČR, s.p. - Hranické 
propasti 

45 000,00 45 000,00 dotisk, záloha po dodání textů, 
300 ks pro LČR 

76/01 ZO ČSOP 
Valašské Meziříčí 

51075607 Vydání reprezentativní 
skládačky o historii tzv. 
"Mořského oka" na 
Pustevnách 

30 000,00 0,00 porušení smlouvy v letošním roce 

76/01 ZO ČSOP 
Valašské Meziříčí 

51075707 Ochrana významné 
herpetologické lokality 
Mořské oko 

17 500,00 17 500,00  

100/RS SmRS 
Valašské Meziříčí 

51075807 Zajištění přívodu vody do 
jezírka v Pozděchově 

39 000,00 35 000,00 Snížení mzdových nákladů 

Celkem 8   245 000,00 179 500,00   

Sledování a ochrana dravc ů a sov v lesích 
 

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

63/03 ZS 
Buchlovice 

52065107 Rozšíření a biologie 
jestřába lesního (Accipiter 
gentilis) v Chřibech 

50 000,00 30 000,00 není určeno na fotografickou a 
pozorovací techniku 

69/10 ZO ČSOP 
OLZA Návsí 

52065207 Podpora hnízdění a 
studium potravy puštíka 
obecného a sýce rousného 
na území LZ Jablunkov 

7 000,00 7 000,00   

Celkem 2   57 000,00 37 000,00   



Sledování a ochrana netopýr ů  

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

76/09 ZO ČSOP 
Valašské Meziříčí 

52105107 Péče o netopýry v okolí 
Radhoště 

30 000,00 30 000,00  

Celkem 1   30 000,00 30 000,00   

Ochrana velkých šelem  

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

76/06 Orchidea 
Valašsko 

52115107 Potvrzení výskytu kočky 
divoké (Felis silvestris 
SHREBER 1777) v CHKO 
Beskydy, pomocí 
fotografických pastí 

12 420,00 12 000,00   

76/06 Orchidea 
Valašsko 

52115207 Monitoring velkých šelem v 
centrální části CHKO 
Beskydy 

29 840,00 29 000,00   

76/RS OV ČSOP 
Vsetín 

52115307 Velké šelmy - působení na 
veřejnost prostřednictvím 
médií a péče o dobré 
jméno Lesů ČR, s.p. 

36 000,00 0,00 není v souladu se smlouvou s 
LČR 

Celkem 3   78 260,00 41 000,00   

Ohrožené druhy bylin v lesích  

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

76/13 Salamandr 53025107 Ochrana oměje tuhého 
moravského na hřebeni 
Radhoště 

38000,00 34000,00  Snížení mzdových nákladů 

76/13 Salamandr 53025207 Záchrana rosnatky 
okrouhlolisté v Zubří 

13500,00 11000,00  Snížení mzdových nákladů 

66/07 ZO ČSOP 
Dalečín 

53025307 Management lokality s 
výskytem prstnatce 
Fuchsova pravého 

3000,00 3000,00   

73/19 Onyx 53025407 Mapování ohrožených 
druhů rostlin v Chrbovském 
a Bachořském lese 

34000,00 17000,00  Přehnané náklady na zpracování 

Celkem 4   88 500,00 65 000,00   

Ohrožené druhy d řevin  

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

ZO ČSOP 32/10 
Meles 

53055107 Výsadba tisu červeného na 
území LS Česká Lípa 

18000,00 18 000,00   

ZO ČSOP 32/10 
Meles 

53055207 Výsadba tisu červeného na 
území LS Rumburk 

26000,00 20 000,00 snížit náklady + kráceno o náklady 
na sekeromotyku a kotouč 
(zakoupeny z předchozího 
projektu) dle garanta 

100/RS SmRS 
Valašské Meziříčí 

53055307 Ochrana tisu a ostatních 
ohrožených druhů dřevin v 
Beskydech - skládačka 

30500,00 30 500,00 záloha bude vyplacena až po 
dodání textů konzultovaných s 
garantem 

76/09 ZO ČSOP 
Valašské Meziříčí 

53055407 Management původních 
tisů na území Lesů ČR, s.p. 

25000,00 20 000,00 bez tabulí ke stromům 

Celkem 4   99500,00 88 500,00   



Podpora hnízdních možností zp ěvných pták ů v lesích  

Organizace Projekt Nové + čištěné budky Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

ZO Pelhřimov - 
SEV Mravenec 

52095107 600 12 000,00  12 000,00    

David Stojan 52095207 360 7 200,00  7 200,00    

50/02 Rybák 
Svitavy 

52095307 30 600,00  600,00    

13/18 Silvatica 52095407 

332 

6 640,00  6 640,00    

David Stojan 52095507 450 9 000,00  9 000,00    

Celkem 5   35 440,00  35 440,00   

Zajišt ění péče o území navržená do soustavy Natura 2000 v lesích  

Organizace Projekt Název Požadováno Kč Doporučeno Kč Poznámka 

ZO ČSOP 
Ždánický les 

53075107 Kurdějov - ochrana a 
údržba lokalit na 
pozemcích Lesů České 
republiky 

66 500,00 66 500,00   

13/18 Silvatica 53075207 Natura 2000 ve Džbánu 21 000,00 21 000,00   

Celkem 2   87 500,00 87 500,00   
CELKEM 31   779 900,00 612 940,00   

 

 
OCHRANA BIODIVERZITY V LESÍCH  

 
Společný program ČSOP a Lesů České republiky, s.p. 

VYHLÁŠENÍ 3. KOLA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP NA OBDOBÍ 2007-2008  

Český svaz ochránc ů přírody – Úst řední výkonná rada  vyhlašuje 18.12. 2007 v rámci spolupráce s Lesy České republiky, 
s. p.  3. kolo výběrového řízení na podporu projektů ve vybraných programech ochrany biodiverzity v lesích. Podávat lze 
projekty, které budou realizovány v roce 2008. 
 
I. OBLASTI PODPORY:  

Do výběrového řízení lze podávat projekty zaměřené na tyto činnosti: 

1. Ohrožené druhy lesních d řevin   
Program je zaměřen na záchranu chráněných a ohrožených druhů dřevin rostoucích na území ČR s preferencí druhů kriticky a 
silně ohrožených. Projekty by měly být zaměřeny zejména na mapování lokalit výskytu a jejich management (jen drobné 
zásahy), záchranné pěstování, realizaci výsadeb.  
Odborný garant ČSOP Ing. Karel K říž, garant za L ČR Ing. Josef Svoboda.  

2. Ohrožené druhy bylin v lesích  
Program je zaměřen především na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a 
dalších lokalitách ležících na pozemcích ve správě státního podniku Lesy České republiky (dále jen LČR) a mimo území 
maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP). Budou podpořeny především jednotlivé drobné akce 
(monitorovací i praktické zásahy) nevyžadující velké náklady.  
Odborný garant ČSOP Ing. Václav Somol, garant za L ČR Ing. Peka řová.     

3. Formica  
Program je zaměřen na ochranu lesních mravenců rodu Formica. Projekty by měly být zaměřeny hlavně na mapování, 
inventarizaci, dále na ochranu mravenišť kryty v místech častého ohrožení, propagaci a popularizaci této skupiny hmyzu, 
publikační činnost, osvětovou činnost, ekologickou výchovu. Podmínkou podpory projektu je účast osoby, zodpovědné za 
projekt, na odborném školení programu Formica. Podrobné informace o školení budou zveřejněny v Depeších a na 
internetových stránkách www.csop.cz. 
Odborný garant ČSOP Mgr. Milan Da ďourek, garant za L ČR Ing. Zavrtálek. 

4. Ochrana vodních a mok řadních ekosystém ů v lesích a reintrodukce rak ů 
Program zahrnuje především problematiku ochranářských průzkumů nejcennějších toků a mokřadů v lesích. Tzn. také 
zpracování návrhu jejich ochrany,  managementu, realizace drobných úprav a reintrodukci domácích raků. U projektů týkajících 
se reintrodukce raků proběhne v prvním roce monitoring vodního toku z hlediska vhodnosti reintrodukce a ve druhém roce 



případně dojde k samotné reintrodukci raka. K vlastní reintrodukci bude vždy třeba předložit výjimku z ochranných podmínek 
zvláště chráněného druhu od územně příslušné správy CHKO udělenou výslovně pro danou konkrétní akci.  
Odborný garanti ČSOP RNDr. Miloš Holzer, garant za L ČR Ing. Praunová.  

5. Lesní hmyz (mimo Formica)  
Program je zaměřen na mapování výskytu vzácných a ohrožených druhů hmyzu v lesích kromě mravenců Formica.  
Odborný garant ČSOP RNDr. Ivan Hor čičko, garant za L ČR RNDr. Ji ří Stonawski. 

6. Sledování a ochrana netopýr ů v lesích  
Program je zaměřen zejména na zabezpečování zimovišť ve štolách, mapování letních výskytů a ochrana letních stanovišť, 
zimní sčítání bez rušení, propagaci (Netopýří noc dle sekretariátu Eurobat) a výrobu a vyvěšování budek.  
Odborný garant ČSOP RNDr. Mojmír Vlašín, garant za L ČR RNDr. Ji ří Stonawski.  

7. Podpora dravc ů a sov v lesích  
Program je zaměřen zejména na mapování hnízdního výskytu a monitoring dravců a sov v terénu, ochranu jejich hnízdních 
biotopů, ostrahu hnízdišť, mapování nebezpečných tras VN v místech hnízdního výskytu kriticky a silně ohrožených druhů 
dravců a sov, sledování a vyhodnocování dalších negativních antropogenních vlivů ohrožujících jedince nebo celé populace. 
Realizace záchranných programů nebo dílčích opatření v rámci záchranných programů, získávání dalších informací z oblasti 
bionomie, biologie a etologie.  
Odborný garant ČSOP Petr Orel, garant za L ČR RNDr. Stonawski. 

8. Ochrana velkých šelem  
Program je zaměřen na získávání informací z terénu o výskytu rysa, vlka a medvěda a propagaci jejich ochrany.  
Odborný garant ČSOP Ludvík Kunc, garant za L ČR Ing. Josef Vlášek.   

9. Zajišt ění péče o území navržená do soustavy NATURA 2000 v lesích  
Program je zaměřen na opatření směřující k ochraně a zlepšování podmínek pro výskyt evropsky významných stanovišť a 
druhů, které jsou předmětem ochrany navržených evropsky významných lokalit v lesích. Projekty mohou být zaměřeny na 
drobná managementová opatření, které nejsou součástí běžného hospodářského využití lesů.  
Odborný garant ČSOP Ing. Martin Dušek, garant za L ČR RNDr. Ji ří Stonawski. 

Všechny projekty musí být realizovány v souladu s Pok yny k realizaci jednotlivých program ů, případně v souladu se 
závaznými metodikami jednotlivých program ů (byly-li tyto stanoveny). Tyto dokumenty včetně kontaktů na odborné 
garanty jsou k dispozici na www.csop.cz  a v kanceláři ÚVR ČSOP u koordinátorky programu Ochrana biodiverzity. 
 
II. PODMÍNKY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 

- Výběrové řízení je ur čeno výhradn ě pro subjekty ČSOP 
- Do výběrového řízení nelze přijmout projekty těch subjektů ČSOP, které nejsou v okamžiku podání projektu řádně 

registrovány. 
- Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s dluhem vůči ÚVR ČSOP.  
- Projekt musí být realizován pouze na pozemcích s právem hospoda řit LČR, s. p.  Součástí přihlášky projektu je písemný 

souhlas územně příslušné jednotky LČR (lesní správy či lesního závodu, v případě vodních toků - oblast podpory č. 4 - 
územně příslušné správy toků LČR) s výběrem konkrétní lokality a záměrem projektu. Aktuální přehled organizačních 
jednotek LČR je k dispozici na stránkách http://www.lesycr.cz . 

- V případech, kdy realizace projektu předpokládá jakékoliv zásahy do biotopu, budou tyto zásahy povoleny pouze tehdy, 
popíše-li žádající organizace v projektu podrobnou znalost současného stavu biotopu, zejména těch prvků, které by měl 
plánovaný zásah ovlivnit. Tzn., že např. kosení luk musí předcházet mapování popisující stávající stav biotopu a populací 
významných druhů rostlin, případně hmyzu v něm se nacházejících. 

- Do výb ěrového řízení lze podávat projekty realizované v roce 2008 

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU: 

1. Přihláška (v 1 výtisku) 
- na závazném formulá ři (též ke stažení na www.csop.cz) 
- s uvedenými základními údaji o žádající organizaci a projektu  
- s originálními podpisy statutárního zástupce, osoby zodpovědné za realizaci projektu a případně razítkem organizace 
- s vyjádřením územně příslušné organizační jednotky LČR, s. p. 

2. Vlastní projekt (ve 3 výtiscích, nejlépe i v elektronické podobě) 
- závazná osnova: 

- název projektu 
- jméno podávající organizace a kontakt na osobu zodpov ědnou za realizaci projektu!  
- číslo (1 až 9) a název oblasti, do které je projekt  přihlašován (Pozor, každý projekt lze přihlásit pouze do 

1 oblasti ) 
- charakteristika dosavadní činnosti žádající organizace v okruhu řešené problematiky (max. 8 řádek) 
- stručný popis projektu, včetně popisu současného stavu řešené problematiky, způsobu a harmonogramu 

realizace, materiálního a personálního  zabezpečení  
- jasně a stručně formulované cíle projektu (max. 5 řádek) 
- předpokládané výstupy z projektu (max. 8 řádek) 
- předpokládá-li projekt jako jeden z výstupů tiskovinu, informační panel, samolepku či jiný propagační 

předmět, musí být tento předmět již v projektu podrobně popsán včetně nákladu, vzhledu, obsahu a 
účelu, k jakému je vydáván a případně způsobu, jakým bude distribuován. Realizátor dodá předběžnou 
kalkulaci tiskárny.  

- Všechny tiskoviny realizované v programu Ochrana biodiverzity v lesích jsou neprodejné! 
- seznam p říloh (!)  

 
 
 



3. Rozpočet (ve 3 výtiscích) 
- na závazném formulá ři (též ke stažení na www.csop.cz) 
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy uvedena 

4. Přílohy projektu (ve 3 výtiscích) 
- v případě, že je při realizaci projektu naplněna povinnost vlastnit příslušnou výjimku či povolení (manipulace se 

zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů, zásahy v ZCHÚ, stavební povolení aj.), je nutno vlastnictví platné 
výjimky  doložit její kopií. 

- 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 (případně statutární zástupce podávající 
organizace), je nutno doložit písemný souhlas držitele této výjimky či průkazu s jeho účastní na projektu. 

 
- v případě managementu přesná identifikace lokality , pokud možno i s mapovou přílohou v měřítku:  1:10 000 – 

1:50 000 (případně v obrysových lesnických mapách) 

PODROBNÉ ÚDAJE O VŠECH NUTNÝCH ZÁKONNÝCH A JINÝCH PODMÍNKÁCH I POŽADOVANÝCH VÝSTUPECH JSOU 
UVEDENY V POKYNECH  PRO REALIZACI PROGRAMU K DISPOZICI V KANCELÁŘI ÚVR ČSOP A NA WWW.CSOP.CZ. 

 
IV. ZPŮSOB PODÁNÍ: 
Nabídky posílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2. Uzávěrka 
pro podání nabídek je pondělí 18. 2. 2008 (úřední hodiny Kancelá ře ÚVR ČSOP do 16.00 hod.). Pozor! Nejde 
o termín odeslání projekt ů, nýbrž o termín jejich doru čení!  Na nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky 
neúplné nebude brán zřetel. 

V. Realizace projektu: 

- V případě podpoření projektu se jeho realizátor smluvně zaváže dodržet všechny výstupy z projektu a jeho rozpočet 
v členění a množství uvedeném v projektu. 

- S realizátory bude uzavřena smlouva o dílo .  
- Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena 

na základě faktury po předložení vyúčtování a Závěrečné zprávy projektu. V rámci realizace projektu lze vyúčtovat 
prostředky vynaložené od počátku roku 2008. 

- Výsledky projektu včetně mapových zákresů budou realizátorem předány p říslušné organiza ční jednotce L ČR. Zákresy 
budou provedeny do obrysových lesnických map, které realizátor obdrží pro dohodnutá území zdarma ve 3 kopiích ke 
každému projektu od územně příslušné organizační jednotky LČR.  

- Projekty musí být realizovány tak, aby Závěrečná zpráva včetně vyjádření odborného garanta a potvrzení příslušné 
organizační jednotky LČR o předání výsledků mohla být doručena Kanceláři ÚVR ČSOP nejpozději do 31. 10. 2008. 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. 

- Je li výstupem projektu vydání tiskoviny, dodá realizátor na kancelář ÚVR ČSOP stanovený počet vydaných tiskovin dle 
uzavřené smlouvy do 30. 9. 2008 . 

 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:  
- ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit. 
- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz a žádající organizace bude 

vyrozuměna písemnou formou. 
- Prioritně budou podporovány projekty na území lesních správ, kde bude během roku 2008 zpracováván nový lesní 

hospodářský plán (LHP) a na území doporučených vodních toků: 
 
Seznam vodních tok ů vhodných k provád ění prací v rámci programu " Ochrana vodních a mok řadních 
ekosystém ů v lesích a reintrodukce rak ů" rok 2007 - 2008 

ST Název DVT  čhp obec (lokalita) oblast kraj 
951 Rakovec  2-01-01-134 Tichá, Kunčice p.O. Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Nadějovský potok 2-01-01-089 Vrchy, Lukavec, Děrné Povodí Odry Moravskoslezský 

951 LB přítok Bílovky - Skřípovský 2-01-01-116 Slatina, Hrabství Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Rybníčkový 2-01-01-147 Kozlovice Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Černá Opava km 1.123 2-02-01-001 Rejvíz Povodí Odry Olomoucký 

951 Javorská 2-03-03-005 Písek u Jablunkova Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Kompařov 2-03-03-017 Hrádek Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Křivec 2-03-03-029 Třinec Povodí Odry Moravskoslezský 

951 Račí potok 2-04-04-016 Horní Fořt Povodí Odry Olomoucký 

951 Šumný potok  2-04-04-076 Bělá pod Pradědem Povodí Odry Olomoucký 

952 Příční potok 4-14-03-044 Božice okr.Znojmo Jihomoravský 

952 Zámecká Dyje 4-17-01-011 Lednice okr.Břeclav Jihomoravský 

953 Skuhrovský potok 1-02-02-049 Rybník Českotřebovsko Pardubický 

953 Uhřínovský potok 1-02-01-068 Uhřínov Orlické hory Královéhradecký 

953 Vazovecký potok 1-05-02-006 Turnov Český ráj Liberecký 



953 Valčický potok 1-03-03-008 Studnice Žďárské vrchy Pardubický 

953 Bačetínský potok 1-02-03-019 Bačetín Orlické hory Královéhradecký 

954 Kaplický 1-06-01-022 Lenora oblast povodí Vltavy Jihočeský 

954 Halámecký 1-07-02-005 Halámky oblast povodí Vltavy Jihočeský 

954 Hodkovský 1-09-01-139 Slavošov oblast povodí Vltavy Středočeský 

955 Skryjský potok 1-11-02-143 Skryje CHKO Křivoklátsko Středočeský 

955 Bzovský potok 1-11-04-038 Bzová CHKO Křivoklátsko Středočeský 

955 Tyterský potok 1-11-02-151 Tytry CHKO Křivoklátsko Středočeský 

956 Bečovský potok  1-13-02-016 Nad Rybníky Bečov Karlovarský 

956 Bočský potok 1-13-02-087 Boč Chomutov Ústecký 

956 Těchlovický potok s přítoky 1-14-02-016 Nad o.Těchlovice pod 
Bukovou Horou CHKO České Středohoří Ústecký 

956 Přítoky Kamenice  1-14-05-001 Kytlice  CHKO Labské pískovce 
(oblast CHOPAV) Ústecký 

956 Černý potok 1-15-01-
004/02 

Brtníky - Kopec CHKO Labské pískovce Ústecký 

956 Lesenský potok s přítoky 2-04-08-009 Jiřetín p. Jedlovou, (s. od 
osady Lesná) CHKO Lužické hory Ústecký 

956 LBP Malé Libavy v ř.km. 10,0 1-13-01-083 Lazy  Slavkovský les Karlovarský 

956 Blíževedelský potok 1-12-03-047 Blíževedly CHKO České Středohoří Ústecký 

956 Milešovský potok 1-13-05-010 od Březiny do Milešova CHKO České Středohoří Ústecký 

956 Hrádecký potok 1-12-03-053 jz. od Úštěka  CHKO České Středohoří Ústecký 

957 Kazivec 4-13-02-036 Suchov CHKO Bílé Karpaty Jihomoravský 

957 Kobylská 4-11-01-020 Karolinka CHKO Beskydy Zlínský 

957 Krkavec 4-11-02-033 Teplice nad Bečvou, Ústí Povodí Moravy Olomoucký 

957 Bařina 4-11-01-001 Velké Karlovice CHKO Beskydy Zlínský 
957 Videčka 4-11-01-115 Střítež nad Bečvou CHKO Beskydy Zlínský 

957 Koménka 4-13-01-089 Bojkovice-Komňa Uherské Hradiště Zlínský 

 
 
Seznam lesních hospodá řských celk ů (LHC), u nichž bude platit nový lesní hospodá řský plán od 1. 1. 2010 
Lesní správa/Lesní závod LČR Název LHC 
LITVÍNOV ČERVENÝ HRÁDEK 
TŘEBÍČ TŘEBÍČ 
ŠTERNBERK ŠTERNBERK 1 
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ NASAVRKY 1 
LEDEČ NAD SÁZAVOU NASAVRKY 1 
NASAVRKY NASAVRKY 1 
PELHŘIMOV PELHŘIMOV 1 
PLASY PLASY 1 
KÁCOV RONOV NAD DOUBRAVOU 1 
NASAVRKY RONOV NAD DOUBRAVOU 1 
RONOV RONOV NAD DOUBRAVOU 1 
VSETÍN VSETÍN 1 
ŽIDLOCHOVICE ŽIDLOCHOVICE 1 
ŽIDLOCHOVICE MORAVSKÝ KRUMLOV 
ŠTERNBERK POMORAVÍ 
PELHŘIMOV OBLAJOVICE 
TÁBOR OBLAJOVICE 

 

Bližší informace podá KÚVR ČSOP (Zdeňka Nezmeškalová) - tel. 222 516 115, 222 511 494, e-mail: biodiverzita@csop.cz. 

 

 

 

 

 

 



 

                                OCHRANA BIODIVERZIT Y 

Národní program ČSOP 

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP V ROCE 2008 
dne 18.12.2007 

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 výb ěrového řízení jsou vylou čeny organizace s dluhem v ůči ÚVR ČSOP. 

II. ZÁJMOVÉ OBLASTI VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
- V tomto výběrovém řízení je možné žádat o podporu projektů, které budou realizovány v rámci jednotlivých vyhlášených 

programů. Tyto programy jsou tématicky rozděleny do tří oborů. V případě, že projekt nelze zahrnout přímo do některého z 
programů,  je možné ho přihlásit pouze do příslušného oboru. Na realizaci mediálních výstupů (tiskoviny, CD ROM, web, 
informační panely), seminářů, konferencí apod. musí být vždy podán samostatný projekt . 

 

Obor A – Ochrana bezobratlých  
Obor A je zaměřen na mapování, monitoring, praktická opatření vedoucí k ochraně či zlepšení stavu populací chráněných nebo 
ohrožených druhů bezobratlých a jejich propagaci. Mimo uvedené programy mohou být v rámci oboru podpořeny projekty 
zaměřené například na ochranu ohrožených měkkýšů. 

1. Ohrožené a chrán ěné druhy motýl ů                  
Cílem programu je přispět k zachování biodiverzity motýlů (Lepidoptera) v ČR. Jeho náplní je výzkum biodiverzity Lepidopter 
chráněných i nechráněných území, monitoring výskytu ohrožených a chráněných druhů s důrazem na ochranu jejich biotopu – 
technickou údržbu, hlídkovou činnost; záchranné programy jednotlivých druhů či případné reintrodukce. Součástí programu je i 
propagace motýlů a jejich ochrany. Metodika programu vydána v rámci metodické řady ČSOP, je nutné se dále řídit Pokyny 
k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: Bc. Ji ří Beneš, individuální člen ČSOP 

2. Vážky                                                                   
Program je zaměřen na mapování rozšíření jednotlivých druhů vážek v ČR a stanovení míry jejich ohrožení, studium 
společenstev vybraných lokalit, aktualizace Červeného seznamu a soupisu druhů pro revizi vyhl. 395/92 Sb., aktualizace 
bibliografie o vážkách na území ČR, návrh managementu stojatých i tekoucích vod a mokřadů s ohledem na zachování 
cenných společenstev vážek, uspořádání celostátního semináře. Metodika programu vydána v rámci metodické řady ČSOP, je 
nutné se dále řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., ZO ČSOP Vlašim  

3. Formica  
Program je zaměřen na ochranu lesních mravenců rodu Formica. Projekty by měly být zaměřeny hlavně na mapování, 
inventarizaci, dále na ochranu mravenišť kryty v místech častého ohrožení, propagaci a popularizaci této skupiny hmyzu, 
publikační činnost, osvětovou činnost, ekologickou výchovu.  Závaznou Metodiku pro realizaci projektů a Pokyny k realizaci 
programu lze nalézt na internetových stránkách ČSOP (www.csop.cz) a v Kanceláři ÚVR ČSOP. Podmínkou podpory projektu 
je účast osoby, zodpovědné za projekt, na odborném školení programu Formica. Podrobné informace o školení budou 
zveřejněny v Depeších a na internetových stránkách www.csop.cz. 
Odborný garant programu: Mgr. Milan Da ďourek, ZO ČSOP Bory 

4. Bombus a ostatní ohrožené v čely   
Program je zaměřen na podporu čmeláků a ohrožených druhů včel v přírodě, na jejich ochranu, propagaci  a popularizaci. V 
rámci programu je zajištěn odborný servis pro zájemce o čmeláky jak z řad ČSOP, tak z řad veřejnosti, především včelařské. 
Metodika programu byla vydána v rámci metodické řady ČSOP, je nutné se dále řídit Pokyny k realizaci programu (bližší 
informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Miroslav Pavelka, Ph.D., 76/03 ZO ČSOP Valašské Mezi říčí 

5. Lesní hmyz (mimo Formica)  
Program je zam ěřen na mapování výskytu vzácných a ohrožených druh ů hmyzu v lesích krom ě mravenc ů Formica . 
Mapování hmyzu musí být realizováno podle Pokyn ů k realizaci programu (k dispozici v Kancelá ři ÚVR ČSOP a na 
internetových stránkách www.csop.cz).  
Odborný garant programu: RNDr. Ivan Hor čičko, CSc. ZO ČSOP Satyrus   

6. Rak 
Program je zaměřen na mapování rozšíření raků se speciálním zaměřením na mapování nepůvodních druhů a raka kamenáče 
a záchranné transfery z ohrožených lokalit (týká se všech našich původních druhů raků). Rozšíření našich raků je mapováno 
v širších souvislostech, vč. sledování kvality (fyzikálně-chemických vlastností) vody, břehů, dna atd. Prioritou je rak říční 
(Astacus astacus). Pokyny k realizaci programu lze nalézt na internetových stránkách ČSOP (www.csop.cz). 
Odborný garant programu: RNDr. Miloš Holzer, ZO ČSOP Astacus  
 

Obor B –  Ochrana  obratlovc ů 
Obor je zaměřen na mapování, monitoring a praktická opatření vedoucí k ochraně či zlepšení stavu populací  chráněných, nebo 
ohrožených druhů obratlovců a jejich propagaci. Mimo uvedené programy mohou být v rámci oboru podpořeny projekty 
zaměřené například na mapování lesních druhů ptáků. 
 



1. Ohrožené a chrán ěné ryby a kruhoústí           
Program je zaměřen především na mapování rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů ryb a mihulí v ČR, aktualizaci 
Červeného seznamu a soupisu druhů pro revizi vyhl. č. 395/1992 Sb., zpracovávání odborných posudků na zásahy v lokalitách 
s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů ryb a mihulí, záchranné transfery mihulí, přípravu podkladů atlasu rozšíření 
vzácných a ohrožených druhů mihulí a ryb v ČR. Metodika programu byla vydána v rámci metodické řady ČSOP, dále je nutné 
řídit se Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Lubomír Hanel, CSc., ZO ČSOP Vlašim  

2. Sledování a ochrana obojživelník ů 
Priority programu: ochrana biotopů a evidence rizikových míst při jarním tahu obojživelníků, ochrana obojživelníků v době 
jarního tahu, budování nových nádrží pro rozmnožování obojživelníků (jen drobná opatření), úpravy méně vhodných nádrží, 
faunistický výzkum obojživelníků, osvětová činnost. Metodika programu vydána v rámci metodické řady ČSOP, je nutné se dále 
řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP). Podmínkou podpory projektu na 
realizaci záchranných transferů je účast osoby, zodpovědné za projekt, na odborném školení programu. Podrobné informace o 
školení budou zveřejněny v Depeších a na internetových stránkách www.csop.cz. 
Odborný garant programu: Ing. Ji ří Vojar, ZO ČSOP Hasina Louny 

3. Sledování a ochrana plaz ů 
Program se skládá ze dvou hlavních částí - faunistických průzkumů a praktické ochrany plazů. Cílem průzkumů je shromáždit 
maximum údajů o všech našich druzích plazů. Tyto informace jsou pro úspěšnou ochranu druhů a jejich biotopů zcela 
nepostradatelné. Praktická ochrana se soustřeďuje na vytváření a udržování vhodných lokalit pro výskyt plazů - budování na 
sucho skládaných kamenných zídek, zajišťování úkrytových možností a míst pro přezimování plazů. Je nutné se řídit Pokyny 
k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Blanka Mikátová, ZO ČSOP Veronica  

4. Ptáci  zem ědělské krajiny 
Program je zaměřen především na mapování výskytu, sledování početnosti a jejich změn u čejky chocholaté a vybraných 
ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny (zejména křepelka polní, koroptev polní, chřástal polní, pěnice vlašská, ťuhýk 
obecný, strnad luční, bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý dále ťuhýk šedý, strnad zahradní).  Součástí programu je i 
propagace těchto druhů ptáků a jejich ochrany. Nebudou podporovány projekty spojené s odchyty a kroužkováním ptáků, s 
přímou kontrolou hnízd (rušení hnízdění) a projekty, které se věnují protahujícím populacím (např. průtah bahňáků na 
mokřadech) - důraz je kladen na u nás hnízdící populace. Zjišťování hnízdících ptáků, případně hledání důkazů hnízdění, je 
nutno provádět jen pozorováním na základě etologických projevů. Je nutné se řídit Pokyny k realizaci programu (bližší 
informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu : Daniel K řenek, ZO ČSOP Orchidea Valašsko  

5. Alcedo  
Program Alcedo sleduje vývoj populací ledňáčka říčního(Alcedo atthis) ve vybraných regionech, registruje jeho stálá hnízdiště a 
chrání je. Podle potřeby a možnosti vytváří pro ledňáčky náhradní nebo umělé podmínky pro jejich hnízdění. V rámci programu 
probíhá výzkum potravního zázemí ledňáčka říčního a stanoveni jeho predačního tlaku na ichtyofaunu různých typu vod, sběr 
somatických dat odchycených ptáku, sledování jeho etologie a  migrace. Podobná pozorování se provádí u doprovodného 
druhu programu - skorce vodního /Cinclus cinclus/. Řešitelé jednotlivých projektů se podílejí na propagaci programu, výchovné 
a vzdělávací činnosti mezi veřejností, jejímž cílem je především ochrana obou druhu a jejich životního prostředí. Je nutné se 
řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: Mgr. Pavel Čech,  ZO ČSOP Alcedo  

6. Sledování a ochrana dravc ů a sov 
Program je zaměřen zejména na mapování hnízdního výskytu a monitoring dravců a sov v terénu, ochranu jejich hnízdních 
biotopů, ostrahu hnízdišť, mapování nebezpečných tras VN v místech hnízdního výskytu kriticky a silně ohrožených druhů 
dravců a sov, sledování a vyhodnocování dalších negativních antropogenních vlivů ohrožujících jedince nebo celé populace. 
Realizace záchranných programů nebo dílčích opatření v rámci záchranných programů, získávání dalších informací z oblasti 
bionomie, biologie a etologie. Řešitelé se v rámci svých projektů podílejí na propagaci celého programu a vlastního projektu ve 
vztahu k veřejnosti. Je nutné se řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: Petr Orel, ZO ČSOP Nový Ji čín  

7. Rod Ciconia  a ostatní brodiví  
Program je zaměřen na dlouhodobé sledování a ochranu obou druhů čápů, monitoring hnízdění, budování umělých hnízdních 
podložek, opravy a úpravy hnízd, kroužkování mláďat, záchranu handicapovaných mláďat, odečítání dospělých kroužkovanců. 
Program se rovněž zabývá telemetrickým sledováním obou druhů čápů, výzkumem potravy atd. Program zajišťuje také 
propagaci čápů a ostatních brodivých a jejich ochrany, přednášky, besedy, články v tisku, relace v rozhlase a televizi, vydávání 
osvětových materiálů a jejich distribuce, atd. Je nutné se řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a 
v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: Mgr.  Stanislav Chvapil, prom. ped., ZO ČSOP Roudnice nad Labem  

8. Obratlovci okolí lidských sídel 
Program je zaměřen na podporu zvyšování biodiverzity lidských sídel a jejich bezprostředního okolí. Vychází z programu Živá 
zahrada (www.zivazahrada.cz). V rámci programu budou podporovány výhradně projekty zaměřené na působení na veřejnost - 
demonstrační projekty na veřejně přístupných zahradách (například ekocenter), akce a poradenství pro veřejnost zaměřené na 
toto téma  nebo projekty zaměřené na ochranu úkrytů a hnízdišť chráněných obratlovců v lidských sídlech a jejich okolí.   
Odborný garant programu: Ing. Petr Stýblo, Kancelá ř ÚVR ČSOP 

9. Sledování a ochrana netopýr ů   
Program je zaměřen zejména na mapování letních výskytů a ochranu letních stanovišť, zimní sčítání bez rušení, zabezpečování 
zimovišť ve štolách, propagaci (Netopýří noc dle sekretariátu Eurobat) a výrobu a vyvěšování budek. Je nutné se řídit Pokyny 
k realizaci programu (bližší informace na www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Mojmír Vlašín, ZO ČSOP Veronica  
 

 



10. Ochrana velkých šelem 
Program je zaměřen na získávání informací z terénu o výskytu rysa, vlka a medvěda a propagaci jejich ochrany. Projekt musí 
být realizován podle Pokynů k realizaci programu (k dispozici v Kanceláři ÚVR ČSOP a na internetových stránkách 
www.csop.cz).  
Odborný garant programu: Ludvík Kunc, ZO ČSOP Valašské Mezi říčí 
 

Obor C – Ochrana rostlin a hub 
Obor je zaměřen na mapování, monitoring a praktická opatření vedoucí k ochraně či zlepšení stavu populací zvláště 
chráněných, ohrožených nebo bioindikačních druhů vodních a suchozemských rostlin a hub. Mimo uvedené programy mohou 
být v rámci oboru podpořeny projekty zaměřené například na vzácné druhy plevelů či hub.  

1. Orchideje 
Program je zaměřen na mapování (ověření historických údajů, zjištění současného stavu a četnosti populací, excerpce 
herbářových položek), tvorbu databáze pro centrální evidenci lokalit, sledování stavu a početnosti populací a údržbu lokalit. 
Pokyny k realizaci programu lze nalézt na internetových stránkách ČSOP  (www.csop.cz) a v Kanceláři ÚVR ČSOP.  
Odborný garant programu: RNDr. Ivana Jongepierová, ZO ČSOP Bílé Karpaty  

2. Obnova kv ětnatých luk   
Program je zaměřen především na zatravnění, nebo zlepšení travního porostu semennou směsí získanou ze sena přilehlých luk 
(týká se pouze obnovy ploch o malé výměře v blízkosti zachovalých travních porostů), tvorbu regionální semenné směsi (sběr 
diaspor nosných lučních druhů, množení v monokulturách, vlastní zalučnění), monitoring, ochranu a drobné managementové 
zásahy do 0,5 ha (kosení luk, mokřadů, pramenišť). Je nutné se řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na 
www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).  
Odborný garant programu: RNDr. Ivana Jongepierová, ZO ČSOP Bílé Karpaty  

3. Invazní druhy rostlin 
Program je zaměřen na mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin ve volné krajině (pokud není možno financovat 
v rámci projektů na likvidaci z PPK), tvorbu informačních materiálů a osvětu (včetně odborných seminářů). Pokyny k realizaci 
programu a seznam vybraných druhů lze nalézt na internetových stránkách ČSOP (www.csop.cz ) a v Kanceláři ÚVR ČSOP.  
Odborný garant programu: Mgr. Kv ěta Morávková, ZO ČSOP Armillaria   

4. Ohrožené druhy d řevin 
Program je zaměřen na záchranu chráněných a ohrožených druhů dřevin rostoucích na území ČR s preferencí druhů kriticky a 
silně ohrožených. Program zahrnuje zejména mapování lokalit výskytu a jejich management (jen drobné zásahy), záchranné 
pěstování, realizaci výsadeb, tvorbu klonového archivu. Pokyny k realizaci programu lze nalézt na internetových stránkách 
ČSOP  (www.csop.cz) a v Kanceláři ÚVR ČSOP.  
Odborný garant programu: Ing.  Karel K říž, ZO ČSOP Vlašim  

5. Krajové odr ůdy ovocných d řevin 
Staré ovocné stromy a s nimi i staré krajové odrůdy  postupně mizí z krajiny. Přitom právě tyto odrůdy mají řadu vlastností, které 
u současných (moderních) odrůd nenajdeme – odolnost proti chorobám, škůdcům, přizpůsobivost místnímu klimatu, půdním 
podmínkám, nebo různé možnosti využití sklizně. K prioritám programu patří mapování tzv. starých a krajových odrůd 
v jednotlivých regionech  ČR, zanesení informací do centrální databáze, uchovávání genofondu starých a krajových odrůd 
ovocných dřevin v zakládaných genofondových sadech, údržba významných sadů, stromořadí a jedinců.  Důležitou součástí 
programu je jeho popularizace na veřejnosti formou vysazování, pěstování, ošetřování a praktického využití ovoce. Metodika 
programu vydána v rámci metodické řady ČSOP, dále je nutné se řídit Pokyny k realizaci programu (bližší informace na 
www.csop.cz a v Kanceláři ÚVR ČSOP).   
Odborný garant programu:  Mgr. Radoslav Vlk, ZO ČSOP Salamandr 

Kontakty na odborné garanty  jsou k dispozici v Kanceláři ÚVR ČSOP, na www.csop.cz a v  Depeších ČSOP. 

III. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

- V rámci programů budou, kromě práce v terénu, podporovány a preferovány celostátní semináře, vydávání odborných 
příruček a metodik ČSOP v rámci metodické řady ČSOP, realizace projektů se zapojením většího počtu členů ČSOP nebo 
široké veřejnosti. Bude hodnocena také propagace programů, popularizace, spolupráce se sdělovacími prostředky, 
výchovné aspekty. 

- Na realizaci mediálních výstupů (tiskoviny, web, informační panely), seminářů, konferencí apod. musí být vždy podán 
samostatný projekt ! 

- Budou zvýhodněny projekty, jejichž realizace bude probíhat na územích akreditovaných pozemkových spolků.  
- Na práce, které lze financovat z Programů péče o krajinu, doporučujeme žádat prostředky z tohoto zdroje. 
- Subjekty mimo ČSOP musí prokázat 30 % vlastních nákladů, vložených do projektu. U organizačních složek ČSOP nejsou 

vlastní vložené prostředky podmínkou, ale jsou žádoucí. 
- V rámci tohoto výběrového řízení nelze žádat prostředky k úhradě mzdových nákladů, nákladů na pohoštění, dary, ceny a 

odměny při soutěžích, k úhradě nákladů spojených se zahraničními cestami, k úhradě prvotních dokladů vystavených v cizí 
měně, k nákupu pozemků a nemovitostí, k úhradě telefonních karet, k úhradě členských příspěvků za členství v jiných 
organizacích. 

- S podpořeným 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.  

- V případě podpo ření projektu se jeho realizátor smluvn ě zaváže dodržet všechny výstupy z projektu. 
- Do realizace projektu lze zahrnout náklady vynalože né od po čátku roku 2008. 
- V případě, že charakter projektu vyžaduje stavební povolení či ohlášení stavebnímu úřadu, nebude smlouva bez dodání 

kopie tohoto dokladu s realizátorem uzavřena. 
- Projekt musí být realizován tak, aby závěrečná zpráva včetně vyjádření odborného garanta mohla být doručena do 

Kanceláře ÚVR ČSOP do 28. 11.  2008.  



- Je-li výstupem projektu vydání tiskoviny, dodá realizátor stanovený počet tiskovin dle uzavřené smlouvy do 30. 9. 2008. 
Bližší podmínky ke stanovení počtu vyžadovaných tiskovin jsou uvedeny v pokynech pro mediální výstupy – k dispozici 
v Kanceláři ÚVR ČSOP a na www.csop.cz 

- Při opožd ěném dodání záv ěrečné zprávy či některé její povinné sou části je ÚVR ČSOP oprávněna fakturovat penále 
za prvních p ět pracovních dní zpožd ění po 0,5% a za každý další pracovní den zpožd ění 1% z celkové p řidělené 
částky. Opožd ěné dodání záv ěrečné zprávy či některé její povinné sou části, stejn ě jako dodate čné odstoupení od 
projektu, bude zohledn ěno p ři dalších výb ěrových řízeních ÚVR ČSOP.  

IV. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU 
1) Přihláška projektu  (v 1 výtisku, nejlépe i v elektronické podobě)  

- na závazném formuláři (též ke stažení na www.csop.cz) 
- s uvedenými základními údaji o žadateli a projektu   
- s originálními podpisy statutárního zástupce, osoby zodpovědné za projekt a razítkem organizace (pokud ho 

organizace užívá) 

2) Vlastní projekt (ve 2 výtiscích):   
 - závazná osnova: 

- název projektu 
- jméno podávající organizace a kontakt na realizátora projektu!  
- označení oboru (A, B, C) a název programu, do kterého je projekt  přihlašován (Pozor, každý projekt lze 

přihlásit pouze do 1 oboru a nejvýše do 1 programu ) 
- současný stav řešené  problematiky (max. 8 řádek) 
- charakteristika dosavadní činnosti v okruhu řešené problematiky (max. 8 řádek) 
- stručný popis projektu, včetně způsobu realizace, materiálního a personálního  zabezpečení (max. 30 

řádek)  
- jasně a stručně formulované cíle projektu (max. 5 řádek) 
- předpokládané výstupy z projektu (max. 8 řádek) 
- seznam p říloh (!)  

- je-li výstupem projektu tiskovina, samolepka či jiný propagační předmět, musí být tento předmět již v projektu 
podrobně popsán včetně nákladu, vzhledu, obsahu a účelu, k jakému je vydáván a způsobu, jakým bude 
distribuován, v případě akce předpokládaný termín (alespoň přibližně), okruh a počet účastníků, zaměření. 

3) Rozpočet (ve 2 výtiscích): 
- na závazném formuláři s odlišením využití požadovaných prostředků a vlastních nákladů 
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty, …), musí být tato skutečnost vždy uvedena 

4) Povinné p řílohy  projektu (v 1 exempláři): 
- v případě, že je při realizaci projektu naplněna povinnost vlastnit příslušnou výjimku podle zákona č. 114/1992 Sb. 

(manipulace se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů, zásahy v ZCHÚ, …), je nutné vlastnictví platné 
výjimky  doložit její kopií 

- v případě, že se realizace projektu dotýká vlastnických vztahů, musí být doložen souhlas oprávn ěné osoby 
(vlastník, nájemce) s realizací projektu (pokud není v podrobných pokynech uvedeno jinak). Vztah k pozemku není 
třeba dokládat, jde-li o pozemek, zahrnutý do akredit ovaného pozemkového spolku  (tento fakt musí být 
v projektu výslovně uveden, v projektu musí být uvedeno k.ú. a číslo pozemku!) 

- v případě managementových prací je nutná přesná identifikace lokality  s mapovou přílohou v měřítku 1:10000 – 
1:50000 (netýká se pozemků zahrnutých v akreditovaných pozemkových spolcích – tento fakt musí být v projektu 
výslovně uveden) 

- 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 (případně statutární zástupce podávající 
organizace), je nutno doložit písemný souhlas držitele této výjimky či průkazu s jeho účastní na projektu. 

PODROBNÉ ÚDAJE O VŠECH NUTNÝCH ZÁKONNÝCH A JINÝCH PODMÍNKÁCH  I POŽADOVANÝCH VÝSTUPECH 
JSOU UVEDENY V POKYNECH  PRO REALIZACI PROGRAMU - K DISPOZICI V KANCELÁŘI ÚVR ČSOP A NA 

WWW.CSOP.CZ. 

Subjekty mimo ČSOP jsou povinny dále přiložit: 
- kopii stanov (s registrací MV ČR), 
- doklad, z kterého plyne, kdo je statutárním zástupcem organizace.  
- kopie smlouvy o vedení b ěžného ú čtu  či výpisu z běžného účtu žadatele  

V. ZPŮSOB PODÁNÍ  

Nabídky posílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2. 
Uzávěrka pro podání nabídek je pond ělí 18. 2. 2008 (úřední hodiny Kancelá ře ÚVR ČSOP do 16.00 hod.). Pozor! Nejde 
o termín odeslání projekt ů, nýbrž o termín jejich doru čení!   Na nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky neúplné 
nebude brán zřetel. 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 ČR 

podpořen projekt ÚVR ČSOP „Ochrana biodiverzity“, podaný do výběrového řízení na podporu biodiverzity. 
- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz každý uchazeč bude 

vyrozuměn písemnou formou. 
Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Zdeňka Nezmeškalová) - tel. 222 516 115, 222 511 494, 
e-mail: biodiverzita@csop.cz. 

Program je financován Ministerstvem životního prost ředí ČR. 



MÍSTO PRO PŘÍRODU  
Výběrové řízení na podporu projektů  

vzniku a rozvoje pozemkových spolků v roce 2008  
vyhlášené Úst řední výkonnou radou Českého svazu ochránc ů přírody 

dne 18. 12. 2007   
Program “Místo pro p řírodu”  je otevřeným národním programem Českého svazu ochránců přírody, jeho cílem je iniciovat v 
České republice vznik pozemkových spolk ů. Pozemkové spolky  zahrnuté do programu “Místo pro p řírodu”  musí být 
subjekty z neziskového sektoru, jejichž funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního bohatství České republiky 
prostřednictvím vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám.  
 
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 v uplynulých letech rámci programu „Mí sto pro p řírodu“ dosud podpo řeny. 
(Organizace, které v minulých letech obdržely finanční prostředky v rámci programu Místo pro přírodu, mohou 
žádat prostředky pouze na rozvojové programy dle bodu B, tzn. že musí být akreditovaným PS.) 

Projekt musí sm ěřovat  k založení a akreditaci pozemkového spolku. 

Projekt musí  obsahovat co nejpřesnější identifikaci zájmového území, jejich význam (motiv a forma ochrany), 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 v území. 

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.). 

Rozvojové projekty pozemkových spolk ů 
Projekt mohou podat  pouze akreditované pozemkové spolky (žádost o akreditaci možno podat současně 
s projektem). 
Pozemkové spolky akreditované v minulých letech musí nejpozději s podáním projektu dodat zprávu o činnosti PS 
za rok 2007 a mít uhrazený akreditační poplatek na rok 2008. 

Projekt m ůže zahrnovat: 
- rozvoj pozemkového spolku  na další pozemky či lokality – v projektu musí být tyto pozemky či lokality co 

nejpřesněji specifikovány – výstupem bude doplnění pozemkové evidence a nově získaná práva k pozemkům 
(doložena kopiemi smluv) 

- 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 

- certifikaci pozemk ů – projekt musí obsahovat přesnou specifikaci pozemků – výstupem bude příprava 
podkladů pro certifikace a (v případě schválení certifikace) uzavření příslušných smluvních vztahů  

- přípravu podklad ů pro výkupy pozemk ů v rámci celostátní kampan ě „Místo pro p řírodu“ – projekt musí 
obsahovat přesnou specifikaci pozemků, jejich významu a případného ohrožení – výstupem bude žádost o 
zařazení pozemku do kampaně včetně souvisejících dokladů (soudní odhad, předkupní smlouva, odborné 
vyjádření…) 

- pilotní zpracování ochraná řských plán ů –  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 

- 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), 
okruh a počet účastníků, zaměření. V případě vydání tiskovin bude jako součást závěrečné zprávy odevzdáno 70 
ks této tiskoviny. 

II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 
• Jedna organizace m ůže podat pouze jeden projekt. 
• Z výb ěrového řízení jsou vylou čeny organizace s finan čními či majetkovými závazky v ůči ÚVR ČSOP. 
• Projekty musí být zam ěřeny na území se zájmy ochrany p řírody (ZCHÚ, ÚSES, biotopy zvlášt ě 

chrán ěných druh ů). 

 



• Žádosti posuzuje Rada Národního pozemkového spolku, jejich podpoření doporučuje Ústřední výkonné radě 
ČSOP. 

• V rámci tohoto výběrového řízení nelze  žádat prost ředky  na výkupy nemovitostí, investiční náklady, na 
mzdové náklady (včetně dohod o provedení práce), výdaje na pohoštění, dary, ceny a odměny při soutěžích, 
náklady spojené se zahraničními cestami, úhradu dokladů vystavených v cizí měně, úhradu telefonních karet a 
hrazení členských příspěvků v jiných organizacích.  

• Prostředky tohoto výběrového řízení též nejsou též určeny na management území, nájemné za pozemky a 
aktivity v ochraně kulturního dědictví. Podporovány nebudou ani náklady na průzkumy a studie, které lze svým 
charakterem přihlásit do otevřeného výběrového řízení ČSOP Ochrana biodiverzity. 

• Doporučujeme v projektu žádat prostředky zejména na jednání s vlastníky, na získání podkladů potřebných 
k uzavření smluvního vztahu (výpisy z katastru nemovitostí, snímky pozemkových map, soudní odhady…), na 
geodetické zaměření pozemků ve vlastnictví PS apod. 

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

• Maximální výše požadovaného p říspěvku na jeden projekt m ůže být 60.000,- K č (projekty požadující vyšší 
částky budou z výběrového řízení vyloučeny). 

• 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.  

• V případě podpo ření projektu se jeho realizátor smluvn ě zaváže dodržet všechny výstupy z projektu. 
• Závěrečná zpráva projektu musí být p ředána nejpozd ěji do konce listopadu 2008, tiskoviny do konce září 

2008. 
• Do realizace projektu lze zahrnout náklady vynaložené od 1. ledna 2008. 
• Při opožd ěném dodání záv ěrečné zprávy či některé její povinné sou části je ÚVR ČSOP oprávn ěna 

fakturovat za prvních p ět pracovních dní zpožd ění po 0,5% a za každý další pracovní den zpožd ění 1% 
z celkové p řidělené částky. Opožd ěné dodání záv ěrečné zprávy či některé její povinné sou části, stejn ě 
jako dodate čné odstoupení od projektu, bude zohledn ěno p ři dalších výb ěrových řízeních ÚVR ČSOP.  

 
III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU 
Přihláška   

- na závazném formuláři (též ke stažení na www.csop.cz) 
- s uvedenými základními údaji o žadateli a projektu   
- s originálními podpisy statutárního zástupce, osoby zodpovědné za projekt a razítkem organizace (pokud ho 

organizace užívá) 

Vlastní projekt  musí obsahovat náležitosti, uvedené v kapitole I.  

Rozpo čet 
- na závazném formuláři (též ke stažení na www.csop.cz) s odlišením využití požadovaných prostředků a 

vlastních nákladů 

Přílohy projektu (pouze pro pilotní projekty): 
povinné 

- doporučení projektu od místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody nebo od obce, případně 
odůvodnění, proč takové doporučení nelze získat 

- 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)  

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

VI. ZPŮSOB PODÁNÍ 
Projekty (v 1 výtisku) posílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 
120 00 Praha 2. Uzávěrka pro podání nabídek je pond ělí 18. 2. 2008 (úřední hodiny Kancelá ře ÚVR ČSOP do 
16.00 hod.). Pozor! Nejde o termín odeslání projekt ů, nýbrž o termín jejich doru čení!  Na nabídky doručené po 
tomto termínu nebo nabídky neúplné, stejně jako nabídky dodané pouze v digitální podobě, nebude brán zřetel. 

 
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 ČR podpořen projekt ÚVR ČSOP „Místo pro přírodu“, podaný v rámci výběrového řízení na podporu 
občanských sdružení 

- Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz a každý uchazeč bude 
vyrozuměn písemnou formou. 

- Realizátoři mohou požádat o konzultaci v průběhu přípravy projektu. 

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

Program je financován ministerstvem životního prost ředí. 



 

OCHRANA BIODIVERZITY 
Národní program ČSOP 

PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2008 

1.  Údaje o žádající organizaci 
organizace * :                                                                    číslo registrace MV ČR **: 

adresa sídla **: 

bankovní ústav a číslo účtu **:                                                                 IČO **:                                                          .  

statutární zástupce ** :  jméno **:                                                                                   

adresa **: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení ): 

*) u článků ČSOP včetně celého organizačního čísla organizace                      **) nemusí vypl ňovat subjekty 
ČSOP 

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu 
jméno: 

adresa: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení ): 

3. Údaje o projektu 
název projektu: 

projekt přihlašujeme do oboru (zakroužkujte): A  B  C a programu s názvem:  ...................... ............  

stručný popis projektu: 

 

 
 

4.  Rámcový rozpo čet projektu 

CELKOVÉ NÁKLADY *):        . . . . . .  Kč, t.j.: 100%. Z toho požadováno od ÚVR ČSOP  . . . . . . . Kč, t.j.: . . . .   %. 
*) Celkové náklady = konečná částka v níž jsou již zahrnuty veškeré relevantní náklady projektu včetně případné DPH. 
 
Prohlášení:  
Bereme na v ědomí podmínky výb ěrového řízení: 
- Zahrnout do realizace projektu lze pouze náklady vynaložené v roce 2008. 
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu může být bez dalšího souhlasu autorů využita k propagaci tohoto 

programu jako celku, získávání  financí, apod. 
- Podaný projekt je závazný a o povolení jakékoliv změny oproti němu je třeba písemně žádat ÚVR ČSOP. 
- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP oprávněna 

realizátorovi fakturovat penále. 
- V případě svého zániku bude organizace předem neprodleně informovat ÚVR  ČSOP a po dohodě s ní zajistí, 

aby majetek, pořízený z poskytnutých finančních prostředků byl převeden do vlastnictví ÚVR ČSOP.                   
  

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v tomto listu jsou pravdivé a jsme si vědomi, že v případě nepravdivosti 
či neúplnosti údajů jsme povinni vrátit přidělenou částku a hradit veškeré výdaje, vzniklé v této souvislosti ÚVR 
ČSOP. 

Souhlasíme s vedením výše uvedených osobních údajů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním v rámci 
realizace programu Ochrana biodiverzity. 

 
V ...........................................….…                dne ........................................   
 

                 .......................................... 
       razítko žádající organizace                     podpisy statutárního zástupce a osoby zodpovědné za   
       realizaci projektu  

 



ROZPOČET PROJEKTU 
Název projektu: ……………  

Účel výdaje Prost ředky 
požadované od 

ÚVR ČSOP 
(Kč) 

Prost ředky vložené 
z jiných zdroj ů (Kč) 

Kancelářské potřeby   
Knihy, časopisy, publikace   
Ostatní drobný materiál – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Opravy a údržba – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Náklady na energii (elektřina, plyn), vodné, stočné   
PHM   
Cestovné, dopravné – zdůvodnit v projektu!    
Telekomunikační poplatky (telefon, internet)   
Poštovné   
Nájem budov, sálů, …   
Konzultační, poradenské a právní služby – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Tisk a služby související s přípravou informačních materiálů – 
specifikovat!  

xxx xxx 

   
   
   
Služby ostatní – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
Mzdové náklady   
Ostatní náklady – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
CELKEM  Kč Kč 

Nestačí-li na specifikaci položek volné řádky, rozepište položky na samostatný list 

Jiné zdroje financování projektu  

Název zdroje Vložené prost ředky 
(Kč) 

  
  
  
  
  
 
 

………………………………………… 
razítko žádající organizace, 

 podpis statutárního zástupce a osoby zodpovědné za realizaci projektu  
  



 

OCHRANA BIODIVERZITY V LESÍCH  
Spole čný program ČSOP a Lesů České republiky, s.p. 

PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO 3. KOLA VÝB ĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2007-2008 

1.  Údaje o žádající organizaci (realizátorovi proj ektu)     

organizační složka ČSOP č.:         /        název:                                                                              

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu     

jméno: 

adresa: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení): 

3. Údaje o projektu 
název projektu: 

projekt přihlašujeme do oblasti č.  (1 - 9):       

stručný popis projektu: 

 

 
*) nehodící se škrtněte 

4. Vyjád ření územn ě příslušné jednotky L ČR s.p. (u oblasti č. 4 příslušné správy tok ů) 
VYJÁDŘENÍ: 
 
Souhlasíme s realizací tohoto projektu (včetně výběru lokality):                         ..................................................... 
 datum                            razítko a podpis  

5.  Rámcový rozpo čet projektu 
CELKOVÉ NÁKLADY: . . . . . .  Kč, t.j.: 100%. Z toho požadováno od ÚVR ČSOP  . . . . . . . Kč, t.j.: . . . .   %. 

Prohlášení : 

Bereme na v ědomí podmínky výb ěrového řízení: 
- Projekt je závazný a o všechny změny oproti projektu je třeba písemně žádat ÚVR ČSOP. Se změnou musí 

souhlasit LČR, s.p. 
- Realizátor použije finanční prostředky, poskytnuté ÚVR ČSOP, pouze v souladu se schváleným rozpočtem. 

Realizátor umožní na vyžádání ÚVR nebo ÚKRK ČSOP následnou kontrolu účtování a faktického  využití 
poskytnutých finančních prostředků. 

- Nejpozději do 31.10.2008 předá ÚVR ČSOP vyúčtování projektu v předepsané podobě, závěrečnou fakturu a 
závěrečnou zprávu o realizaci projektu, která bude obsahovat všechny smluvně předepsané náležitosti. 
Závěrečná zpráva o projektu může být bez dalšího souhlasu autorů využita k propagaci tohoto programu jako 
celku, získávání  financí apod. 

- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP oprávněna 
realizátorovi 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. 

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v této p řihlášce jsou pravdivé a jsme si v ědomi, že v p řípadě 
nepravdivosti či neúplnosti údaj ů jsme povinni vrátit p řidělenou částku a hradit veškeré výdaje, vzniklé v 
této souvislosti ÚVR ČSOP. 

Souhlasíme s vedením výše uvedených osobních údaj ů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním v rámci 
realizace tohoto programu.  

 
V .............................................…     dne  ........................................  2008 
 
 

                .......................................... 
       razítko žádající organizace                     podpisy statutárního zástupce a osoby  
        zodpov ědné za realizaci projektu 
 

 
 



ROZPOČET PROJEKTU 
Název projektu: ……………  

Účel výdaje Prost ředky 
požadované od 

ÚVR ČSOP 
(Kč) 

Prost ředky vložené 
z jiných zdroj ů (Kč) 

Kancelářské potřeby   
Knihy, časopisy, publikace   
Ostatní drobný materiál – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Opravy a údržba – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Náklady na energii (elektřina, plyn), vodné, stočné   
PHM   
Cestovné, dopravné – zdůvodnit v projektu!    
Telekomunikační poplatky (telefon, internet)   
Poštovné   
Nájem budov, sálů, …   
Konzultační, poradenské a právní služby – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Tisk a služby související s přípravou informačních materiálů – 
specifikovat!  

xxx xxx 

   
   
   
Služby ostatní – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
Mzdové náklady   
Ostatní náklady – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
CELKEM  Kč Kč 

Nestačí-li na specifikaci položek volné řádky, rozepište položky na samostatný list 

Jiné zdroje financování projektu  

Název zdroje Vložené 
prost ředky (K č) 

  
  
  
  
  
 
 

………………………………………… 
razítko žádající organizace, 

 podpis statutárního zástupce a osoby zodpovědné za realizaci projektu  
  
 
 
 
 
 



OCHRANA BIODIVERZITY 
Národní program ČSOP 

PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2008 

1.  Údaje o žádající organizaci 
organizace * :                                                                    číslo registrace MV ČR **: 

adresa sídla **: 

bankovní ústav a číslo účtu **:                                                                 IČO **:                                                          .  

statutární zástupce ** :  jméno **:                                                                                   

adresa **: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení ): 

*) u článků ČSOP včetně celého organizačního čísla organizace                      **) nemusí vypl ňovat subjekty 
ČSOP 

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu 
jméno: 

adresa: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení ): 

3. Údaje o projektu 
název projektu: 

projekt přihlašujeme do oboru (zakroužkujte): A  B  C a programu s názvem:  ...................... ............  

stručný popis projektu: 

 

 
 

4.  Rámcový rozpo čet projektu 

CELKOVÉ NÁKLADY *):        . . . . . .  Kč, t.j.: 100%. Z toho požadováno od ÚVR ČSOP  . . . . . . . Kč, t.j.: . . . .   %. 
*) Celkové náklady = konečná částka v níž jsou již zahrnuty veškeré relevantní náklady projektu včetně případné DPH. 
 
Prohlášení:  
Bereme na v ědomí podmínky výb ěrového řízení: 
- Zahrnout do realizace projektu lze pouze náklady vynaložené v roce 2008. 
- Závěrečná zpráva o realizaci projektu může být bez dalšího souhlasu autorů využita k propagaci tohoto 

programu jako celku, získávání  financí, apod. 
- Podaný projekt je závazný a o povolení jakékoliv změny oproti němu je třeba písemně žádat ÚVR ČSOP. 
- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je ÚVR ČSOP oprávněna 

realizátorovi fakturovat penále. 
- V případě svého zániku bude organizace předem neprodleně informovat ÚVR  ČSOP a po dohodě s ní zajistí, 

aby majetek, pořízený z poskytnutých finančních prostředků byl převeden do vlastnictví ÚVR ČSOP.                   
  

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v tomto listu jsou pravdivé a jsme si vědomi, že v případě nepravdivosti 
či neúplnosti údajů jsme povinni vrátit přidělenou částku a hradit veškeré výdaje, vzniklé v této souvislosti ÚVR 
ČSOP. 

Souhlasíme s vedením výše uvedených osobních údajů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním v rámci 
realizace programu Ochrana biodiverzity. 

 
V ...........................................….…                dne ........................................   
 

                 .......................................... 
       razítko žádající organizace                     podpisy statutárního zástupce a osoby zodpovědné za   
       realizaci projektu  

ROZPOČET PROJEKTU 

 



Název projektu: ……………  

Účel výdaje Prost ředky 
požadované od 

ÚVR ČSOP 
(Kč) 

Prost ředky vložené 
z jiných zdroj ů (Kč) 

Kancelářské potřeby   
Knihy, časopisy, publikace   
Ostatní drobný materiál – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Opravy a údržba – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Náklady na energii (elektřina, plyn), vodné, stočné   
PHM   
Cestovné, dopravné – zdůvodnit v projektu!    
Telekomunikační poplatky (telefon, internet)   
Poštovné   
Nájem budov, sálů, …   
Konzultační, poradenské a právní služby – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
Tisk a služby související s přípravou informačních materiálů – 
specifikovat!  

xxx xxx 

   
   
   
Služby ostatní – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
Mzdové náklady   
Ostatní náklady – specifikovat!  xxx xxx 
   
   
   
CELKEM  Kč Kč 

Nestačí-li na specifikaci položek volné řádky, rozepište položky na samostatný list 

Jiné zdroje financování projektu  

Název zdroje Vložené prost ředky 
(Kč) 

  
  
  
  
  
 
 

………………………………………… 
razítko žádající organizace, 

 podpis statutárního zástupce a osoby zodpovědné za realizaci projektu  
  
 
 
 
 
 



MÍSTO PRO PŘÍRODU  
Otevřený program ČSOP  

PŘIHLÁŠKA PROJEKTU DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2008 
1.  Údaje o žádající organizaci 
organizace *:                                                                   číslo registrace** MV ČR nebo kraj. soudu: 

adresa sídla**:          

bankovní ústav a číslo účtu**:                                                                   IČO**:                                                . 

statutární zástupce **:  jméno**:                                                                                   

adresa**: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení) **: 

*) u článků ČSOP včetně celého organizačního čísla organizace                      **) nemusí vypl ňovat subjekty ČSOP 

2.  Údaje o osob ě zodpov ědné za realizaci projektu 
jméno: 

adresa: 

telefon , fax, e-mail (operativní spojení): 

3. Údaje o projektu 
název projektu:  

stručný popis projektu (podrobněji uveďte ve vlastním projektu v příloze): 

 
 
 

4.  Rámcový rozpo čet projektu  

CELKOVÉ NÁKLADY *):        . . . . . .  Kč, t.j.: 100%. Z toho požadováno od ÚVR ČSOP  . . . . . . . Kč, t.j.: . . . .   %. 
*) 

Celkové náklady = konečná částka v níž jsou již zahrnuty veškeré relevantní náklady projektu včetně případné DPH. 

Prohlášení:  
Bereme na v ědomí podmínky výb ěrového řízení: 
- Zahrnout do realizace projektu lze pouze náklady vynaložené v roce 2008. 
- Závěrečná zpráva o projektu může být bez dalšího souhlasu autorů využita k propagaci tohoto programu jako celku, 

získávání  financí, apod. 
- Podaný projekt je závazný a o povolení jakékoliv změny oproti němu je třeba písemně žádat ÚVR ČSOP. 
- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je Kancelář ÚVR ČSOP oprávněna realizátorovi 

fakturovat penále. 
- V případě svého zániku bude organizace předem neprodleně informovat ÚVR  ČSOP a po dohodě s ní zajistí, aby majetek, 

pořízený z poskytnutých finančních prostředků  byl  využit pro potřeby NPS nebo akreditovaného PS.                     

Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v tomto listu  jsou pravdivé a jsme si v ědomi, že v p řípadě nepravdivosti či 
neúplnosti údaj ů jsme povinni vrátit p řidělenou částku a hradit veškeré výdaje, vzniklé v této souvi slosti ÚVR ČSOP. 

Souhlasíme s vedením výše uvedených osobních údaj ů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním v rámci realizace 
programu Místo pro p řírodu.  

 
V ...........................................….…                dne ........................................   
 
 
 
 
 

                 .......................................... 
       razítko žádající organizace   podpisy statutárního zástupce a osoby zodpov ědné za realizaci 
projektu 

 



ROZPOČET 
Název projektu: 
PROSTŘEDKY POŽADOVANÉ V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU OD ÚVR ČSOP 

Účel výdaje Požadované prost ředky 
(Kč) 

Kancelářské potřeby  
Knihy, časopisy, publikace  
Ostatní drobný materiál – specifikovat!  xxx 
  
  
  
Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč) – specifikovat!  xxx 
  
  
  
Opravy a údržba – specifikovat!  xxx 
  
  
  
Náklady na energii (elektřina, plyn), vodné, stočné  
PHM  
Cestovné, dopravné – zdůvodnit v projektu!   
Telekomunikační poplatky (telefon, internet)  
Poštovné  
Nájem budov, sálů, …  
Konzultační, poradenské a právní služby – specifikovat!  xxx 
  
  
  
Tisk a služby související s přípravou informačních materiálů – 
specifikovat!  

xxx 

  
  
  
Služby ostatní – specifikovat!  xxx 
  
  
Správní poplatky  
Ostatní náklady – specifikovat!  xxx 
  
  
  
CELKEM POŽADOVÁNO OD ÚVR ČSOP Kč 

Nestačí-li na specifikaci položek volné řádky, rozepište položky na samostatný list 

PROSTŘEDKY, VLOŽENÉ DO PROJEKTU Z JINÝCH ZDROJ Ů 

Zdroj Vložené prost ředky (K č) 

  
  
  
  
  
CELKEM Z JINÝCH ZDROJ Ů 

Kč 

 
razítko realizátora a podpis statutárního zástupce: ………………………………………… 
 
 
 
 

 


