
Usnesení 8. Sněmu Českého svazu ochránců přírody 
(24. a 25. 3. 2012, Ústí nad Labem) 

 
 
 

VIII. 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: 

Mgr. Ivan Bartoš 
PaedDr. Jan Eichler 
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc. 
Daniel Horáček 
DiS. Jakub Hromas 
Mgr. Václav Izák 
Luděk Kostelník 
Ing. Karel Kredba  
Ing. Jiří Kučera  
Věra Malátková 
RNDr. Jitka Loubová 
Václav Lupínek 
Petr Orel  
Ing. Milan Petr 
Ivana Pirná 
Ing. Jiří Rous  
DiS. Tibor Schwarz 
Ing. Václav Somol, CSc. 
Daniel Šatra 
Ing. Libor Tandler 
Jiří Vašíček 
Ing. Václav Záruba  
Mgr. Eva Zatloukalová 
RNDr. Jozef Zetěk 
David Zítek 
 

 



e. Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSOP ve složení: 
Josef Cach 
Mgr. Radko Samek 
 

 (podrobně viz Příloha č. 1 tohoto usnesení - Zápis volební komise ze sněmu ČSOP v Ústí nad Labem dne  
24. 3. 2012) 
 

2. schvaluje 

a. zprávy 

o ÚVR ČSOP „Český svaz ochránců přírody v letech 2009 – 2011“ 

o ÚKRK ČSOP pro delegáty VIII. Sněmu ČSOP v Ústí nad Labem  

o o činnosti Komise ochrany přírody v letech 2009 – 2012 

o o činnosti Komise pro práci s dětmi a mládeží ÚVR ČSOP od 7. sněmu ČSOP 

o o činnosti Komise ekologické výchovy ÚVR ČSOP za období 04/2009 – 02/2012  

o o činnosti Komise pro zahraniční vztahy ČSOP v období mezi VII. a VIII. Sněmem ČSOP 

b. nové znění  Stanov Českého svazu ochránců přírody (viz Příloha č. 2 tohoto usnesení)  

 
3. podporuje vyhlášení CHKO Brdy 

4. požaduje úplný zákaz výstavby příčných překážek  na Labi, tzn. definitivní vyjmutí plavebních stupňů z dopravní 

koncepce státu 

5. vyzývá Ministerstvo životního prostředí,  aby nepovolilo průzkum ložisek břidlicového plynu a dalších 

nekonvenčních ložisek fosilních paliv a to na celém území ČR 

6. se připojuje k celosvětové kampani na ochranu životního prostředí, zejména ochranu klimatu, Hodina Země 

2012, která proběhne v sobotu 31.3.2012 od 20,30 do 21,30 hodin. 

7. považuje za nezbytné pro fungování a realizaci EVVO její  legislativní zajištění v § 13 zákona č.123/1998 Sb. 

8. odmítá otevření dolu Frenštát v CHKO Beskydy a podporuje odstranění stávajících důlních staveb v areálu 

tohoto dolu 

 

9. ukládá předsedovi ČSOP  
• zveřejnit stanovisko ČSOP k záměru vyhlásit CHKO Brdy podle návrhu sekce ochrany přírody 

• zveřejnit stanovisko ČSOP k problematice průzkumu ložisek břidlicového plynu dle návrhu sekce ochrany 
přírody 

• sledovat snahy o změnu legislativního zajištění EVVO a vystupovat proti takovým záměrům 

 
10. ukládá Ústřední výkonné radě  

• zabývat se ochranou ZPF před zastavěním například prosazováním zvýšených odvodů za vynětí zemědělské 
půdy na takovou úroveň, aby bylo ekonomicky výhodnější revitalizovat dříve zastavěná a dnes nevyužívaná 
území 

• zřídit komisi pro práci se členy, která se bude zabývat podněty ze sekce práce se členy 

• zpracovat doporučení pro přechod členů MOP do základních organizací  

• do zpráv o činnosti určených delegátům Sněmů zařazovat i rozvahu a výsledovku za dané období 



• zajistit operativní vytváření stanovisek ČSOP k aktuálním problémům v ochraně přírody či neziskového 
sektoru 

• zajistit vyrovnanější přístup k hodnocení projektů odbornými garanty jednotlivých programů Ochrany 
biodiverzity a zefektivnit práci Komise ochrany přírody.  

• zabývat se problematikou povolování staveb v místech s dřevinami rostoucími mimo les s cílem posílit 
jejich ochranu 

 

11. doporučuje ÚVR ČSOP 

• zajistit pro členy informace o porovnání jednotlivých zdrojů energie z pohledu jejich efektivity a 
udržitelnosti, zejména vyhodnocení jejich energetické bilance 

• rozeslat sítím mateřských center informace o programové nabídce ekocenter ČSOP a záchranných stanic 

• připravit propagační a osvětové materiály pro děti předškolního věku 

• zřídit pracovní skupinu či komisi pro prezentaci Svazu, která se bude zabývat podněty z mediální a 
grantové sekce  

• změnit způsob ohodnocení infocenter ČSOP z prostředků LČR tak, aby byly zohledněny výsledky jejich 
práce 

• navázat kontakty s poslanci Slovenské národní rady v environmentální oblasti  

 
 
V Ústí nad Labem, dne 25.3.2012 
 
Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Zápis volební komise o proběhlých volbách na VIII. Sněmu ČSOP v Ústí nad Labem ve dnech 24. a 25. 
března 2012 

Příloha č. 2: Stanovy Českého svazu ochránců přírody 
 
V Ústí nad Labem, dne 25.3.2012 
 

 
 


