
Usnesení 9. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 
21. a 22.11. 2015 v Brně 

 

IX. SNĚM ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
 

1. volí 

a. předsedu ČSOP: 

 RNDr. Libora Ambrozka 

b. výkonného místopředsedu ČSOP 

 Ing. Karla Kříže 

c. předsedu Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP: 
 Karla Ferschmanna 

d. Ústřední výkonnou radu ČSOP ve složení: 
Josef Cach 
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 
Daniel Horáček 
DiS. Jakub Hromas 
Mgr. Václav Izák 
Mgr. Jiří Janál 
Luděk Kostelník 
Ing. Karel Kredba  
Ing. Jiří Kučera  
RNDr. Jitka Loubová 
Václav Lupínek 
Petr Orel  
Ing. Petr Pelikán 
Ing. Milan Petr 
Jaroslav Podhorný 
Ing. Jiří Rous  
Jitka Říhová 
Petra Steidlová 
Daniel Šatra 
Martin Šilhán 
Ing. Libor Tandler 
Bc. Lukáš Tůma 
RNDr. Vlastislav Vlačiha 
Ing. Václav Záruba  
RNDr. Jozef Zetěk 

e. Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: 
Marie Cachová 
Marek Lempochner 
 



2. schvaluje 

a. zprávy 
• Český svaz ochránců přírody 2012 – 2015. Zpráva ÚVR ČSOP pro delegáty IX. Sněmu ČSOP v Brně 

• ÚKRK ČSOP pro delegáty IX. Sněmu ČSOP    

b. nové znění  Stanov Českého svazu ochránců přírody  

c. stanovisko Sněmu ČSOP k Agendě 2030: 

25. 10. 2015 schválilo v New Yorku Valné shromáždění OSN zásadní dokument o globálním rozvoji, 
Agendu 2030. Tento ambiciózní program je založen na 17 „cílech udržitelného rozvoje“. Ekologické otázky 
zde mají důležité postavení, jsou významnou a neopominutelnou součástí přijatého směřování celého 
světového civilizačního rozvoje pro bezprostřední budoucnost. Jsou zahrnuty ve většině cílů a značné části 
opatření a některým nejzávažnějším jsou věnovány jednotlivé cíle explicitně a samostatně. 

Sněm ČSOP vyjadřuje podporu cílům udržitelného rozvoje. ČSOP jako významný aktér občanské 
společnosti deklaruje odhodlání aktivně přispívat k naplnění cíle 15: „Ochraňovat, obnovovat a 
podporovat udržitelné využívání terestrických ekosystémů, udržitelným způsobem obhospodařovat lesy, 
bojovat s desertifikací, zastavit a zvrátit degradaci půdy a území a zastavit ztrátu biodiverzity.“ 

V souvislosti s dalším cílem č. 13, který zní: „Podniknout urgentní kroky k odvrácení změny klimatu a jejich 
dopadu“ vyzývá Sněm ČSOP členy vládní delegace, která se zúčastní konference COP 21 konané na 
přelomu listopadu a prosince v Paříži, aby následovali vůdčí evropské státy a zasadili se o přijetí 
ambiciózní závazné a spravedlivé dohody, která zamezí nebezpečnému vzrůstu globální teploty o více než 
2 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí. 

Jako členové největší české environmentální nevládní organizace jsme připraveni zasazovat se svou 
činností o přechod naší republiky k bezuhlíkové budoucnosti a napomáhat přizpůsobení se dopadům 
klimatické změny jak v ČR, tak i globálně těm, na které tato změna dopadne zvlášť závažně. 

d. stanovisko Sněmu ČSOP k záměrům budování vodní cesty Dunaj – Odra – Labe: 

V poslední době opět dochází k oživování snah o vybudování vodní cesty Dunaj – Odra – Labe. Sněm ČSOP 
vyzývá Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, aby nevynakládala další finanční 
prostředky na přípravu a posuzování této megalomanské stavby.  Lidské zdroje, finanční a technické 
prostředky by měly být namísto toho nasměrovány na revitalizace vodních toků a opatření pro zadržování 
vody v krajině. 
 

3. pověřuje  

ÚVR k úpravě stanov podle případných připomínek rejstříkového soudu. 
 

4. nadále požaduje úplný zákaz výstavby příčných překážek  na dolním Labi, tzn. definitivní vyjmutí 

plavebních stupňů z dopravní koncepce státu. 
 

5. ukládá Ústřední výkonné radě  

• zabývat se problematikou vody v krajině, zejména: 

- zvýšením retenční schopnosti zemědělské krajiny, 

- zrušením nevhodných odvodňovacích staveb a zařízení v zemědělské krajině, 

- revitalizací vodních toků, 



• informovat členskou základnu o novele zákona EIA, 

• informovat členskou základnu i veřejnost o problematice vlivu spotřeby palmového oleje na 
ekosystémy tropických oblastí, 

• projednat a schválit strategický plán rozvoje práce s dětmi a mládeží v ČSOP a postupovat podle 
tohoto plánu, 

• koordinovat pravidelná setkávání zástupců ZO v regionech, 

• zachovat stávající diverzitu ekocenter ČSOP, ovlivňovat proces certifikace ekovýchovných 
organizací tak, aby nebyla omezena činnost zejména ekocenter na dobrovolnické bázi a aby 
certifikace zůstala dobrovolným nástrojem, 

• připravit projekt na podporu činnosti sítě ekocenter ČSOP a sledovat možné zdroje pro jeho 
financování, 

• zajistit informační servis pro ekocentra, který bude zahrnovat informace o dotačních zdrojích, 
vzdělávacích akcích a dalších potřebných informací, a osobní kontakty pověřených zaměstnanců 
kanceláře ÚVR s ekocentry, 

• připravit projekt na zahraniční výměny zkušeností v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a 
osvěty. 

 

6. doporučuje ÚVR ČSOP 

• vytvořit a šířit materiál pro veřejnost na téma desatero šetrného způsobu života, 

• lépe využívat nové komunikační kanály – sociální sítě; na setkávání členů zařazovat semináře na 
téma využití sociálních sítí v naší práci, 

• začlenit geodiverzitu do Národního programu Ochrana biodiverzity, 

• zabývat se problémem změny horního zákona ve vztahu ke zpřístupnění jeskyní, 

• zajistit pro členy odznaky, nášivky a jiné formy vizuálního označení,  

• vytvořit a šířit materiál pro veřejnost na téma desatero šetrného způsobu života. 
 

7. doporučuje základním organizacím ČSOP, 
pokud zřizují kolektivy MOP, aby se přihlásily za členy SMOP ČSOP . 
 

8. doporučuje Ekocentrům 

• zapojit se do činnosti MAS, využít spolupráci s MAS při propagaci ochrany přírody a krajiny 
v daném území,  

• využívat finance, které jsou k dispozici na krajských ředitelstvích LČR, s. p., 

• využívat Krásy našeho domova pro ukázku a prezentaci svých vzdělávacích aktivit a činností.  


