
Odeslání zprávy o činnosti pozemkového spolku prostřednictvím webového rozhranní 

Formulář pro on-line podání zprávy o činnosti pozemkového spolku za uplynulý rok je součástí 
pozemkospolkové databáze, jež naleznete na adrese http://www.csop.cz/psdata.  

K přihlášení potřebujete vaše IČO a heslo. Pokud jste své heslo zapomněli, požádejte jednoho z 
koordinátorů programu pozemkových spolků (Honza či Stáňa) o přidělení nového hesla. (Heslo si 
následně můžete po přihlášení v záhlaví stránky sami změnit.) 

Po přihlášení se otevře se stránka PŘEHLED MOŽNOSTÍ, v levém menu najdete položku Zpráva o 
činnosti. 

 

Po kliknutí na ní se otevře formulář POZEMKOVÝ SPOLEK (JMÉNO) – ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 20xx. 
Formulář se skládá ze tří částí, v hnědě podbarvených rámečcích najdete pokyny, rady či upozornění 
k vyplňování formuláře. 

*   *   * 

V první části jsou postupně vypsané jednotlivé lokality a objekty ve správě vašeho pozemkového spolku. 
U každé lokality najdete nejprve zeleně podbarvený souhrn výměr podle právních vztahů k této lokalitě 
(1), následně pak formulář na doplnění informací o činnostech na dané lokalitě provedených 
v uplynulém roce (2). 

 



Souhrny výměr podle právních vztahů k jednotlivým lokalitám (vlastnictví, výpůjčky od ÚVR = pozemky 
vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu, jiné nájmy a výpůjčky, věcná břemena, souhlasy 
s prováděním činností, smlouvy o spolupráci + celkový součet) se načítají automaticky z databáze. Pokud 
nemáte v databázi zadané aktuální změny (nově uzavřené smlouvy, ukončené smlouvy, změny právního 
vztahu), pak je nejprve, před odesláním zprávy, nutné tyto změny zadat do databáze! (Nezapisujte 
prosím do databáze před odesláním závěrečné zprávy za uplynulý rok změny, ke kterým došlo po 1. 
lednu; údaje v závěrečné zprávě by měly být aktuální ke konci uplynulého roku.) 

Následují informace o činnostech na dané lokalitě provedených v uplynulém roce. U první sady údajů se 
doplňují čísla (počet hektarů či kusů), u druhé se pak zaškrtává, pokud daná činnost na lokalitě 
v uplynulém roce proběhla. Není nutné, aby výměry byly přesné na metr (dostačující je v závislosti na 
velikosti lokality přesnost na ary až desítky arů) či počty stromů v případě desítek či stovek kusů na 
jednotlivé kusy. Výměra plochy, na níž provádíte činnost, nemůže v žádném případě překročit výměru 
plochy, k níž máte na dané lokalitě nějaký vztah! Desetinná místa je nutné oddělovat tečkou, nikoli 
čárkou! Na konci každé lokality je rámeček umožňující vypsat ještě další činnosti na této lokalitě nad 
rámec předpřipravené nabídky. 

Toto je třeba doplnit postupně pro každou lokalitu, na níž byla v uplynulém roce vyvíjena nějaká činnost.  

U objektů je z pochopitelných důvodů struktura údajů jednodušší; právní vztah se sem načítá z databáze 
slovně a péče o objekt je pouze „zaškrtávací“ (+ možnost dopsání dalších činností). 

 

(pokud žádný objekt ve správě nemáte, tato část se vám ve zprávě o činnosti vůbec nezobrazuje) 

*   *   * 

Druhá část zprávy o činnosti se týká financování pozemkového spolku v uplynulém roce.  

 

Jde o orientační částky, sloužící především pro potřeby statistiky, a tak není nutné jednotlivé částky 
propočítávat na korunu (zejména u organizací, pro které není pozemkový spolek jedinou činností, by 



takové rozpočítávání bylo obtížné a zbytečné), stačí uvádět v řádu tisíců. Jde o částky v daném roce na 
činnost pozemkového spolku VYNALOŽENÉ, nikoli ZÍSKANÉ. Za činnost pozemkového spolku jsou 
považovány veškeré aktivity na lokalitách, k nimž máte dlouhodobý smluvní vztah (tedy jak komunikace 
s vlastníky, geodetická činnost, tak praktický management, výzkumná činnost či třeba jejich prezentace 
veřejnosti) stejně jako činnosti pro zajištění těchto aktivit nezbytné (údržba techniky, vzdělávání, 
propagace činnosti pozemkového spolku, přiměřená režie...). 

*   *   * 

Třetí část („doplňkové údaje“) se na rozdíl od těch předešlých netýká uplynulého roku, ale současnosti. 
Zde kromě údaji o uhrazení akreditačního poplatku na letošní rok (datum a způsob platby) naleznete 
z databáze načtené informace o vašem pozemkovém spolku. Zkontrolujte prosím, zda vše souhlasí 
(především kontaktní údaje, jména kontaktních osob a statutárních zástupců); pakliže ne, je třeba 
opravit to před odesláním závěrečné zprávy v databázi (u ZO ČSOP je část údajů stahována přímo 
z databáze ZO a proto je v případě nějakých nesrovnalostí nutno opravit údaje v této databázi). 

Na konci formuláře máte potvrdit aktuálnost údajů. Přes několik pokusů o opravu zde stále občas 
naskakují zcela nesmyslná data – ignorujte ho, prosím; potvrzujete aktuálnost údajů o organizaci ke dni 
odeslání zprávy o činnosti! Bez zaškrtnutí tohoto políčka nelze formulář odeslat. 

 

*   *   * 

V průběhu práce na vyplňování formuláře můžete kdykoliv zadané údaje uložit, aniž byste nedokončený 
formulář odeslali. K tomu slouží zelené tlačítko Pouze uložit, které najdete na konci každé lokality, 
každého objektu a každé části formuláře. je úplně jedno, na které tlačítko kliknete, vždy se uloží všechny 
změny v celé zprávě o činnosti. Toto umožňuje nejen ukládání během vyplňování (je lepší průběžné 
ukládat po menších částech, aby nepřišla práce vniveč v případě nějakého výpadku internetu), ale i 
rozložit vyplňování do několika dnů. 

 

Poté, co je vše řádně vyplněno a zkontrolováno, odešlete formulář tlačítkem Uložit a uzavřít úplně na 
konci stránky. Teprve tímto úkonem je povinnost podání zprávy o činnosti, nutná pro prosloužení 
akreditace splněna. Po kliknutí na toto tlačítko již nelze ve formuláři nic měnit; pokud byste dodatečně 
zjistili, že jste někde udělali chybu, a chtěli ji opravit, znovu otevřít může formulář na požádání 
koordinátor programu pozemkových spolků. 

 


