Akreditace Pozemkového spolku

Jméno PS (může a nemusí se shodovat se jménem organizace)
Údaje o organizaci
název organizace:      			
typ organizace (spolek, pobočný spolek, o.p.s., ústav):			
číslo registrace u MV ČR:
adresa sídla:
IČO:			bankovní spojení:	
statutární zástupce:					
Oficiální kontakt na PS (bude uváděno v tiskovinách a na internetu)
adresa*:
										PSČ:
telefon , fax:			                                   e-mail:
* uveďte prosím CELOU adresu (včetně případného jména osoby nebo názvu organizace, pokud je nutné je v adrese uvádět) 
Další operativní spojení (pro vnitřní potřebu) 
jméno kontaktní osoby:							
telefon , fax:				e-mail:					podpis*:
jméno kontaktní osoby:							
telefon , fax:				e-mail:					podpis*:
* souhlasím s vedením těchto osobních údajů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním pro vnitřní potřebu ÚVR ČSOP a Rady Národního pozemkového spolku
Pozemkový spolek (PS) je subjekt z neziskového sektoru (spolek, pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav) s lokální, regionální nebo celostátní působností, jehož hlavní funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví České republiky prostřednictvím vlastnických nebo jiných dlouhodobých práv k pozemkům a stavbám. Činnost pozemkového spolku se řídí Etickým kodexem pozemkových spolků:
	PS má jasný účel a cíle
	PS pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným. 
	PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné péče o ně
	PS se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či neschopnosti péči řádně zajistit má zajištěno převzetí svých závazků jiným PS

PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i “manuálních”) pro realizaci svých cílů 
	PS přistupuje korektně ke všem svým partnerům
	PS dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů
PS zajišťuje své financování etickým a zodpovědným způsobem
Hospodaření PS je transparentní
PS spolupracuje s ostatními PS a Národním pozemkovým spolkem
Naše organizace se hlásí k takto definovanému pozemkovému spolku a souhlasí s výše uvedenými principy. Dále se zavazuje, že bude pravidelně k datu 30. 4. běžného roku předkládat Radě Národního pozemkového spolku zprávu o činnosti pozemkového spolku v uplynulém roce v podobě, kterou předem Rada NPS stanoví. Naše organizace souhlasí s publikováním údajů v této zprávě obsažené.
Akreditovat lze takový pozemkový spolek, který má vlastnická nebo jiná práva (věcné břemeno, pronájem, výpůjčka...) alespoň k jednomu pozemku nebo stavbě, jejichž využití je v souladu s principy PS. Podrobnosti fungování pozemkových spolků, akreditace pozemkových spolků a jejich vztahu k Národnímu pozemkovému spolku upravuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky (zveřejněna na http://www.csop.cz/docs/up/smernice-pozemkove-spolky.pdf).
(pokračování na další straně)
Obor, ve kterém naše organizace převážně působí*: 



Hlavní cíle a záměry naší organizace*:


* Stručně, pouze několika větami
Žádáme o akreditaci pozemkového spolku. Prohlašujeme,  že všechny údaje uvedené v tomto listu i v přílohách jsou pravdivé. 
Podpis statutárního zástupce a razítko organizace:







K této žádosti uchazeč přiloží:
1)	Vyplněnou tabulku (tabulky) evidence pozemků pro jednotlivé lokality, zahrnuté do pozemkového spolku. Tabulka spolu s pokyny k jejímu vyplnění je přílohou této žádosti. V digitální podobě je ke stažení na http://www.csop.cz/docs/up/ps-pozemkova_evidence.xls. Tabulky je možné (a žádoucí) poslat v digitální podobě.
Seznam lokalit, jejichž pozemky jsou zahrnuty do pozemkového spolku:	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2)	Kopie smluv (v případě nájmu, výpůjčky, smlouvě o spolupráci) či výpisů z katastru nemovitostí (v případě vlastnictví, věcného břemene), dokládající vztah pozemkového spolku k pozemkům, uvedeným v tabulkách.
3)	Kopie stanov, ze které vyplývá, že hlavním posláním organizace je ochrana přírody a krajiny, nebo obnova přírodního a kulturního bohatství ČR a které umožňují toto provádět prostřednictvím nabývání vlastnických nebo jiných práv k pozemkům, stavbám a jejich příslušenství. Tato povinnost se nevztahuje na subjekty ČSOP.
4)	Jasné cíle a plány pro nejbližších 5 let, ze kterých je zřejmé, k jakým pozemkům a stavbám (případně typům pozemků a staveb) hodlá pozemkový spolek získat vlastnická či jiná práva. Uchazeč zároveň upřesní jaký je předmět ochrany pozemků a staveb, ke kterým má vlastnická nebo jiná práva, a jak chce jeho ochranu konkrétně prakticky zajišťovat.

zašlete na adresu Rady Národního pozemkového spolku
Kancelář ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4

