
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

Přehled o činnosti v roce 2015 a změnách v registraci pro rok 2016 (část 1) 

ÚDAJE O ORGANIZACI 
 

 

A. IDENTIFIKACE 

název ZO ČSOP *)
 
       IČ      

 

ulice      
 

obec      
 

adresa sídla *)
 

PSČ       kraj       okres       

organizační číslo ZO 

 

B. HOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE 

hlavní běžný účet organizace 
1) 

      DIČ       

další bankovní účty organizace 
1) 

      (Uveďte, pokud jste plátci DPH) 

 

C.  ČINOVNÍCI 3) 

jméno, tituly       datum narození       předseda *) 

adresa       PSČ       

telefon       e-mail       podpis 
2)

 . . . . . . .               
 
 

jméno, tituly       datum narození       hospodář 

adresa       PSČ       

telefon       e-mail       podpis 
2)

 . . . . . . .               
 
 

jméno, tituly       datum narození       člen 
výboru 

adresa       PSČ       

telefon       e-mail       podpis 
2)

 . . . . . . .               
 
 

jméno, tituly       datum narození       revizor 

adresa       PSČ       

telefon       e-mail       podpis 
2)

 . . . . . . .               
 
 

 

D. ZASÍLACÍ ADRESA 

Písemné informace pro ZO chceme zasílat na výše uvedenou adresu (zaškrtněte jednu z možností): 

 sídla ZO       předsedy      hospodáře     člena výboru     revizora    nebo na zde uvedenou poštovní adresu: 

jméno       ulice       obec       PSČ       
 

E. KONTAKTNÍ ÚDAJE ZO PRO VEŘEJNOST 
Naše ZO používá pro veřejnost tyto kontaktní údaje: 

telefon 1       telefon 2       e-mail       www stránky       

Adresa: ulice       obec       PSČ       
 

F. PŮSOBNOST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH 
Územní působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních. Každá ZO obdrží v registračním listu automaticky základní 
působnost na správním území obce, ve které má sídlo. Pokud chce působit i na jiném území, musí předložit písemnou, odůvodněnou žádost 
o udělení působnosti rozšířené. Je-li působnost stejná jako vloni, nemusí žádost předkládat. 

Chceme  / nechceme  jinou působnost než doposud. (Žádáte-li změnu, přiložte žádost se zdůvodněním na zvláštním listu.) 
  

G. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ A MAJETKU ZO V ROCE 2015 

Celková výše příjmů v roce 2015:       Kč - vede  / nevede  podvojné účetnictví 

Celková výše výdajů v roce 2015:       Kč - je  / není  plátcem DPH 

Počet zaměstnanců v hlavním  

pracovním poměru k 31. 12. 2015:       

ZO k 1. 1. 2016: 
(zaškrtněte vždy 
jednu z možností) 
 

- má  / nemá  ve vlastnictví nemovitost 
(pozemek, budovu, …) 

*) Údaje zapisované do rejstříku spolků. Osobu předsedy a změny ostatních údajů nutné doložit zápisem z členské schůze a příslušnými 
formuláři. 
1) V případě, že jste tak neučinili v minulosti, přiložte kopii smlouvy o zřízení tohoto účtu či výpisu z účtu. 

2) Svým podpisem vyjadřuji až do odvolání souhlas s tím, že ČSOP zařadí do své evidence a bude používat údaje telefon, e-mail k uplatňování práv 

povinností vyplývajících z mého členství podle Stanov ČSOP, a k umožnění komunikace mezi členy ČSOP při realizaci programů ČSOP. 

3) Ochrana osobních údajů zde uvedených je zajištěna, ÚVR ČSOP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00001280/001. 

 



 

 

 

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

Přehled o činnosti v roce 2015 a změnách v registraci pro rok 2016 (část 3) 

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ZO V ROCE 2015 
 

 
Prosíme Vás o pečlivé vyplnění následujících údajů. Tato data slouží ke zlepšení přehledu o celkové činnosti Svazu, ale též ke zlepšení 
komunikace ústředních orgánů Svazu s Vaší ZO v úzce odborných problémech. Zároveň jsou tato data k dispozici veřejnosti, např. na 
internetových stránkách ČSOP (www.csop.cz). Budeme vděční za další, podrobnější informace o Vaší činnosti: výroční zprávy, periodika, 
pozvánky na akce, apod. 

V uvedených oblastech zaškrtněte činnosti, kterými se Vaše ZO zabývala v roce 2015:                                        

PÉČE O KRAJINU A PAMÁTKY DRUHOVÁ OCHRANA 

  údržba maloplošných chráněných území 

  údržba ekologicky významných nechráněných území 

  zřizování a údržba územních systémů ekologické stability 

  údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)           

  péče o kulturní památky 

  okrašlovací činnost 

  programy ochrany biodiverzity – vyjmenujte jednotlivé programy: 

      ……      

  provádění přírodovědných průzkumů 

  péče o handicapované volně žijící živočichy 

  záchranné chovy – vyjmenujte: 

      ……      

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  ochrana vod 

  ochrana ovzduší 

  problematika těžby nerostů a hornin 

  tuhé komunální a průmyslové odpady  

  lesní hospodaření 

problematika dopravy    silniční 

 vodní           

 železniční 

 cyklistické                             

  zemědělství 

  energetické úspory 

  účast v EIA  

      - počet případů za rok 2015:……       

  účast ve správním řízení  

      - počet případů za rok 2015:……       

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  

  systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) 

       - počet kolektivů MOP ……      

       - počet členů v kolektivech MOP ……      

  systematická práce s dětmi členů ZO 

  pořádání táborových pobytů v přírodě 

  pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO 

  pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod. 

      - z toho:     akce Ukliďme svět,      Den Země 

  působení na neorganizované děti a mládež – uveďte formy: 

      ……      

      …… 

  provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska 
      pro veřejnost  

  provoz naučné stezky – uveďte název: 

      ……       

  vydávání periodických tiskovin – vypište název, náklad  
     a četnost vydávání: 

      ……       

  neperiodická publikační činnost (letáky, plakáty, samolepky, 
      příručky, atd.) vypište název a náklad: 

      ……       

      …… 

      …… 

OCHRANA SPOLEČENSKÝCH ZVÍŘAT  

  provoz útulku pro společenská zvířata    ochrana zvířat proti týrání 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI SUBJEKTY  

 vyjmenujte (název organizace, země působnosti):……       

 

OSTATNÍ ČINNOST   

VYPIŠTE: ……       

 

 

Potvrzuji  správnost údajů uvedených na tomto listě: 
                                                    

V  dne  2016     

      podpis předsedy  popř. razítko ZO 

Na základě § 13, odst. 8 Stanov musí být tento dokument řádně vyplněn a spolu se změnami v členské základně ZO ČSOP (část 2 – 

samostatný list), který je jeho nedílnou součástí, odevzdán ÚVR ČSOP do 31. 3. 2016, jinak nebude článek registrován. 

 


